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�صياغة د�ستور م�صر:

هل ميكن لإطار قانوين �أن يعيد �إحياء عملية االنتقال؟
تامر مصطفي
مع انتهاء االنتخابات البرملانية ،تخطو مصر
أهم خطواتها التالية نحو التحول السياسي
املضطرب ،وهي صياغة دستور جديد للجمهورية.
وبوصفه وثيقة أساسية ترسي إطار عمل للحكومة،
سيكون للدستور اجلديد أثر دائم على القانون
والسياسات واملجتمع في مصر ،ذلك أن الدستور
اجلديد يقدم فرصة فريدة للمصريني إلعادة تشكيل
قواهم السياسية ،وحفظ احلقوق األساسية ،وإعادة
هيكلة إجراءات احلكم.
ومع ذلك ،فعلى األرجح أن عملية كتابة الدستور
سيشوبها االضطراب ،ذلك أن ظالال من الشك ال
تزال تخيم على املشوار املقطوع حتى اآلن وكذلك

على النتائج ،فلقد تراجعت الثقة في املجلس األعلى
للقوات املسلحة نتيجة لعدم انتظام عملية التحول
السياسي في مصر وسيطرة املجلس عليها من
جانب واحد ،وقد أدى سوء إدارة التحول في
تفاقم التوترات بني التوجهات الليبرالية واليسارية
واإلسالمية نظ ًرا لوجود جهات فاعلة مختلفة تعمل
على تطوير األجندات املتصارعة في مشهد سياسي
سريع التغير.
تبحث هذه املقالة أهم القضايا واجلهات الفاعلة
في عملية صياغة الدستور في مصر ،مع التركيز
بشكل خاص على مدى احتمال أن يؤدي القصور
اإلجرائي إلى عيوب جوهرية في الدستور اجلديد
نفسه ،كما تلفت االنتباه إلى الهوة بني «أفضل
املمارسات» في تصميم الدستور والواقع السياسي

هل هي ثورة �إ�صالحات؟
�أجندة محتملة للتحول يف م�صر

للتحول في مصر ،وتقدم توصيات سياسية في ضوء
هذه الوقائع.
ضرورات إجرائية في وضع الدستور
لكل دستور طبيعة فريدة في كتابته .ومع ذلك،
فإن اخلبراء في كتابة الدساتير يؤكدون على أهمية
إجراء انتخابات شاملة وشفافة واحلصول على تأييد
اجلهات السياسية الرئيسية الفاعلة ،وأن يكون لدى
اجلمهور الشعور بامللكية.
ينبغي أن تهدف أية عملية ذات مصداقية إلى بناء
توافق في اآلراء حول إجراءات صنع القرار ،وسلسلة
اخلطوات نحو استفتاء وطني ُيدخل الدستور اجلديد
حيز التنفيذ ،كما ينبغي ألية عملية شاملة أن توفر
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امل�س�ألة القبطية بعيدًا عن الد�ستور:

وهم اجلمع بني الف�صل وامل�ساواة

دﻳﭭيد كينيدي

مارك مخائيل

لم يستطع الدخالء أن يقاوموا رغبتهم في تقدمي أجندات إصالحية لشعوب
«الربيع العربي» ،في الوقت الذي جنتهد فيه لنفهم مجموعة القوى السياسية،
واألفكار ،والطموحات التي أطلقت لها العنان سنة من االحتجاجات الناجحة وغير
الناجحة .ومع ذلك ،قبل أن نحلم باألجندات اإلصالحية ،علينا أن نسأل أو ًال ما إذا
كان من الواقعي أن نتوقع حدوث تغيير في كثير من األمور أم ال؟ وفي مصر ،بعد
مرور أكثر من سنة على الثورة ،مازال الوقت مبك ًرا لطرح هذا السؤال .فقد أعادت
االنتخابات البرملانية ترتيب التوقعات وأفرزت العبني جد ًدا في أدوار جديدة .وال
شك في أن تعيني جلنة لصياغة الدستور ،واالنتخابات الرئاسية ،وإقرار الدستور،
تعتبر في مجملها خطوات مهمة في احلياة السياسية لألمة.

على مستوى اخلطاب ال يبدو أن الليبراليني واإلسالميني يتفقون على الكثير؛
فاألولون يريدون دولة مدنية ورئيسا قويا ودستورا يركز على حماية األقليات من
األغلبيات النهمة .أما اآلخرون فيأملون في دولة تقر بدين رسمي ،ويحميها جيش
قوي وبرملان أقوى ودستور يتفق مع الشريعة .وبرغم خالفاتهم في كل شيء
تقري ًبا إال أنهم متفقني على قضية أساسية ،وهي التنوع ،والتي تبرز بجالء في
النقاشات الدائرة حول املسألة القبطية في عملية كتابة الدستور.
لسبب ما تشاطر كل فصائل البرملان املذكورة فكرة أن نظام املواطنة
املزدوجة هو األفضل ملصر :يظل فيه املواطن «احلقيقي» املسلم في جانب وفي
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خال ًفا لعادتنا في األعداد السابقة ،فقد أفردنا
العدد احلالي من جريدة ميدان مصر ملناقشة
الدستور .وكما هو معروف وثابت فإن الدستور
 أي االتفاق املبرم بني احلاكم واحملكوم  -هواللبنة األساسية في بناء املجتمع ،وبدونها قد
نقع من جديد فريسة هوى األفراد وعشوائية
احلكام .فالدستور ليس مجرد وثيقة تضمن
تساوينا كمواطنني أمام حاكم يحكمنا وفق
قواعد محددة ال وفق أهوائه ،بل هو مرآة
اآلمال ،وعنوان القيم ،وانعكاس للمستقبل الذي
نحلم به لهذه األمة العظيمة .إن جناح الدستور
ال يقوم على ما يتسم به نصه من حكمة ونزاهة
فحسب ،بل أهم من ذلك ،فهو يعتمد على
املشاركة العريضة جلموع املصريني ،عن وعي
وإدراك في صياغة الدستور والعمل به .لقد
دار – وما زال يدور -كثير من اجلدل حول
الدستور في أجواء يسودها الفراغ السياسي.
ولكي نفهم األمور على وجهها الصحيح ونبني
اختياراتنا على أساس من العلم فيما يتصل
بقضايا تتضمن اختيار األسلوب األمثل لصياغة
الدستور ،ووضع اجليش فيه ،وما إذا كنا نرغب
في نظام برملاني أم رئاسي ،واحلقوق والضمانات
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داخل هذا العدد:
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كما أوردنا مناذج لتجارب دستورية من بلدان عدة،
تتضمن إندونيسيا ،واألرجنتني ،ولبنان ،وفرنسا،
وجنوب إفريقيا ،وباكستان ،وتركيا ،وأملانيا،
والواليات املتحدة ،بل أضفنا ً
عرضا لثورة فرعونية
شبيهة بثورة اخلامس والعشرين من يناير قامت
منذ  4000عام على أرض مصر ،وأردنا بذلك أن
نقول إن هذه ليست هي املرة األولى ،بل لقد سبقنا
املصريون القدامى بذلك!
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عمرو الشلقاني
جاءت وثيقة األزهر حول مستقبل
مصر الصادرة فى يونيو  2011خالية
متاما من أى إشارة لكلمة «الدولة
املدنية» ،وذلك فى األغلب لرغبة القائمني
على صياغة الوثيقة تفادى الدخول
فيما أصبح يحيط بتلك الكلمة من لغط
وتشكيك ،مرده ترادف مصطلح «املدنية»
مع فكرة «الليبرالية» فى استخدام
الكثيرين ،ووصول اجلهر بالليبرالية مرتبة
اجلهر باخلروج عن الشرع فى اخلطاب
السياسى لبعض الغالة من احملسوبني
على التيار اإلسالمى اليوم.
العجيب فى األمر أن املادة األولى
من الوثيقة نصت على دعم املوقعني لها
تأسيس ما أسموه بالدولة «الوطنية
الدستورية الدميقراطية احلديثة» ،وأننا
إذا سعينا لكشف مضمون تلك العبارة
فى وصف نظام احلكم املأمول ملصر بعد
الثورة ،وذلك بقراءة الوثيقة فى تفاصيلها،
ووضعها جنبا إلى جنب مع وثيقة األزهر
الثانية للحريات ،والصادرة فى يناير
 ،2012لوجدنا فى كل ذلك أن نظام احلكم
املأمول لهذه الدولة «الوطنية الدستورية
الدميقراطية احلديثة» ليس إال تطبيقا
صادقا ملبادئ الليبرالية حسب تطورها فى
الفكر القانونى املصرى احلديث.
وثيقتا األزهر األولى والثانية إذن،
إن كانتا تدالن عن شئ ،فهو أن صوت
الوسطية فى «حتديد املبادئ احلاكمة
لفهم عالقة اإلسالم بالدولة» وفق رأى
اجلامع األزهر الشريف ،قد أصبح
معادال لصوت الليبرالية القانونية فى
حتديد مبادئ احلكم احلديث ،وأن وثيقتى
األزهر ليستا فى ذلك إال حلقة أخيرة
فى تاريخ أطول لتطور الفكر القانونى
املصرى منذ بدء جتربتنا الدستورية فى
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جميعنا ليرباليون

احلكم أواخر القرن التاسع عشر ،مرورا
بدستور الثورة العرابية سنه ،1882
ووصوال باألخص لدستور سنة 1923
وما ورد به من مبادئ فى نظام احلكم
وتفصيل حلقوق وحريات املواطنني نراها
متسقة مع ما ورد بوثيقتى األزهر فى
ذات الشأن.
و لنفصل هنا بعض الشئ للتدليل على
ما سبق :فدستور سنة  1923كما نعلم
يشغل موقعا متميزا بني دساتيرنا املختلفة،
ال ينازعه فيه رمبا سوى مشروع دستور
سنة  1954والذى لم يق َّدر له أن يرى
النور ،ليبقى بذلك دستور سنة  1923أهم
دساتير مصر تبنيا ملبادئ احلكم الليبرالى
على نحو لم تشهده البالد منذ بدء جتربتنا
النيابية سنة  ،1866كما أنه الدستور الذى
وصلت معه جتربتنا السياسية إلى أبعد ما
حققته تاريخيا من حيث التطبيق العملى
للمبادئ الليبرالية وتأثيرها فى مجريات
احلكم وإدارة سلطاته.
والذائع عن دستور  1923أنه منقول
برمته عن نص الدستور البلجيكى ،والذى
كان حينها أكثر الدساتير األوروبية
حتقيقا ملبادئ الليبرالية القانونية فى
توزيع السلطات ،فكان الغرض األصيل
من تبنى مواده هو االنتقال بنظام احلكم
فى مصر من امللكية املطلقة إلى ملكية
دستورية «يمَ ْ ُلك فيها امللك وال َي ْح ُكم».
ولعل أقوى ما تضمنه الدستور من مواد
فى هذا الشأن هو ما نصت عليه املادة
( )23منه على أن «جميع السلطات
مصدرها األمة» ،ذلك املبدأ األساسى من
مبادئ الليبرالية ،والذى إن ظهر لنا اليوم
بديهيا فقد كان لتبنيه رسميا بدستور
البالد عام  1923وزن تاريخي كبير.
فمن هذا املبدأ العام املجرد نستطيع
استنباط سائر مواد الدستور فى تنظيم
شئون احلكم من فصل بني السلطات،

وضمان رقابة الشعب عليها،
واستقالل القضاء إلخ؛ ومن
ذلك أيضا ما نصت عليه
املادة ( )89من التزام امللك
حال استخدامه حلقه فى حل
مجلس النواب أن يشتمل
األمر الصادر بحل املجلس
«على دعوة املندوبني إلجراء
انتخابات جديدة فى ميعاد ال
يتجاوز شهرين ،وعلى حتديد
ميعاد الجتماع املجلس اجلديد
فى العشرة أيام التالية لتمام
االنتخاب» .جميع تلك املواد
هى النتيجة املنطقية إلقرار
الدستور صراحة بأن «جميع
السلطات مصدرها األمة»،
والتى يكون من ثم ملمثليها فى
مجلس النواب والشيوخ احلق
األصيل فى احلكم.
ف على القارئ
وليس بخا ٍ
مقدار القرب بني روح دستور
 1923وفق بعض مواده التى
أوردناها ،وروح وثيقة األزهر
األولى فى الدعوة إلى:
«دستور ترتضيه األمة،
يفصل بني سلطات الدولة ومؤسساتها
القانونية احلاكمة .ويحدد إطار احلكم،
ويضمن احلقوق والواجبات لكل أفرادها
على قدم املساواة ،بحيث تكون سلطة
التشريع فيها لنواب الشعب».
كذلك نرى القرب بني املبادئ الليبرالية
لدستور  1923وما تنادى به وثيقة األزهر
فى أسس السياسة الشرعية الصحيحة
التي ينبغى انتهاجها فى مصر بعد
الثورة ،مثل:
اعتماد النظام الدميقراطي ،القائم
على االنتخاب احلر املباشر مبا يضمنه
من تعددية ومن تداول سلمي للسلطة،
ومن حتديد لالختصاصات ومراقبة
لألداء ومحاسبة للمسئولني أمام ممثلى
الشعب ...وإدارة شئون الدولة بالقانون
– والقانون وحده – ومالحقة الفساد
وحتقيق الشفافية التامة وحرية احلصول
على املعلومات وتداولها ...واعتبار
املواطنة مناط املسؤولية فى املجتمع».
و إذا كانت مواد دستور 1923
اخلاصة بنظام احلكم والعالقة بني
سلطاته قد نقلت فى مجملها عن النموذج
البلجيكى ،مع التوسع فى بعض سلطات
امللك مقارنة بالنص األصلى ،وإضافة
نصوص أخرى تعكس اخلصوصية
املصرية للدستور  ،مثل املادة 149
منه والتى تنص على أن «اإلسالم دين
الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية»،
إلى جانب كل ذلك ،فقد ذهبت اللجنة
الواضعة للدستور أيضا إلى صياغة باب
كامل يتناول حقوق املصريني وواجباتهم
بالتقنني الصريح ،وهو باب حديث يختص
به دستور  1923وحده إذ ال يوجد مقابل
له فى األصل البلجيكى .ومواد هذا
الباب عن احلقوق واحلريات الفردية تنبع
فى األساس من نص املادة الثالثة منه،

والتى تذهب إلى أن
«املصريني لدى القانون سواء وهم
متساوون فى التمتع باحلقوق املدنية
والسياسية وفيما عليهم من الواجبات
والتكاليف العامة ال متييز بينهم فى ذلك
بسبب األصل أو اللغة أو الدين».
و من هذا املبدأ األول تتوالى مواد
الباب األخرى إلى اإلقرار بأن «احلرية
الشخصية مكفولة» ،و«حرية االعتقاد
مطلقة» ،و«حرية الرأى مكفولة» ،و«ال
يجوز القبض على أى إنسان أو حبسه
إال وفق القانون» ،و«ال جرمية وال عقوبة
إال بناء على القانون» ،وكذلك «للمنازل
حرمة فال يجوز دخولها إال فى األحوال
املبينة فى القانون» ،و«للملكية الشخصية
حرمة فال ينزع عن أحد ملكه إال بسبب
املنفعة العامة ...وبشرط تعويضه عنه
تعويضا عادال» ،و«الصحافة حرة فى
حدود القانون ،والرقابة على الصحف
محظورة ،وإنذار الصحف أو وقفها أو
إلغاؤها بالطريق اإلدارى محظور،»..
و»للمصريني حق االجتماع فى هدوء
وسكينة غير حاملني سالحا وليس ألحد
من رجال البوليس أن يحضر اجتماعهم
وال حاجة بهم إلى إشعاره ،»....إلى غير
ذلك من سائر احلقوق واحلريات الفردية
فى الفكر القانونى الليبرالى والتى كان
لدستور  1923الفضل األول فى صياغتها
قيودا على كل من يتولى حكم البالد.
وإذا كان للمش ِّرع املصرى فضل
السبق فى إضافة باب احلقوق واحلريات
على دستور  ،1923فإننا نرى فى وثيقة
األزهر الثانية ذات الهمة املشكورة فى
سعيها لتحديد العالقة بني املبادئ الكلية
للشريعة اإلسالمية السمحاء «ومنظومة
احلر ّيات األساسية التي أجمعت عليها
املواثيق ال ّدولية ،وأسفرت عنها التجربة
احلضارية للشعب املصري »،وبذلك ص ّد
التذرع بحجة الدعوة إلى األمر باملعروف
والنهي عن املنكر سبيال للتدخل في احلريات
العامة واخلاصة مبا «ال يتناسب مع التطور
احلضاري واالجتماعي ملصر احلديثة».
و تتعرض وثيقة األزهر ألربعة أنواع
من احلريات ،تذهب فى حمايتها إلى ذات
مقاصد دستور  1923وإن تخطته فى
رأينا لضمانة أوسع فى ذلك ،إذ شملت
أيضا كفالة «حرية البحث العلمى» والتى
لم يرد عليها نص فى أي دستور سابق.
إلى جانبها ،دعت الوثيقة أوال إلى حـــر ّية
العقيدة ،والتى اعتبرتها «حج َر الزّاوية فى
البناء املجتمعي احلديث» مبا يرتبط بها من
«حق املواطنة الكاملة» والقائمة على املساواة
ِّ
التامة بني املصريني وتكافؤ الفرص بينهم،
ثم تذهب الوثيقة ثانيا إلى كفالة حرية الرأي
والتعبير باعتبارها «أم احلريات كلها»،
ومبا يستتبعه ذلك من حق تكوين األحزاب
ومنظمات املجتمع املدني ،وحرية الصحافة
واإلعالم ،لتنتهى الوثيقة بكفالة حرية اإلبداع
األدبي والفني والذى تعتبره:
«من أهم مظاهر ازدهار منظومة
احلريات األساسية وأشدها فعالية في
حتريك وعي املجتمع وإثراء وجدانه،

وكلما ترسخت احلرية الرشيدة كان ذلك
دليلاً على حتضره ،فاآلداب والفنون
مرآة لضمائر املجتمعات وتعبير صادق
عن ثوابتهم ومتغيراتهم ،وتعرض صورة
ناضرة لطموحاتهم في مستقبل أفضل».
بذلك تكتمل صورة الدولة «الوطنية
الدستورية الدميقراطية احلديثة» ،التى دعا
إليها األزهر فى وثيقتيه ،والتى كما نرى
تتسق متاما مع مبادئ الليبرالية القانونية
احلديثة فى شقيها الفكرى والعملى .فوثيقة
احلريات تنطلق من اإلقرار باملساواة فى
املواطنة وما يستتبعها فكريا من مساواة
فى حرية العقيدة والرأى والبحث واإلبداع
من جانب ،بينما تذهب الوثيقة األخرى إلى
رسم سبل احلكم املقيدة لسلطة الدولة
فى إطار دستورى مينع من قدرتها على
العصف بتلك احلريات ،خاصة إذا كان
هذا العصف باسم الدين ،وال يغير من ذلك
اختيار القائمني على صياغة الوثيقة لكلمة
الدولة «الوطنية» بديال عن مصطلح الدولة
«املدنية» ،إذ النتيجة باملبادئ والغايات
واحدة فى النهاية ،وبغض النظر عن
االختالف فى املسميات أو املصطلحات.
وإذا كان األمر كذلك ،فعلينا
االعتراف:
أوال :أننا جميعا ليبراليون اليوم
من حيث مفهومنا لنظام احلكم ،يتساوى
فى ذلك اإلخوان مع التجمع ،أو الوفد
مع الوسط ،وال يستثنى من ذلك التيار
السلفى إال فى عالقته املرتبكة مع فكرة
املساواة فى حقوق املواطنة وحتديد
حرياتها ،أما خالف ذلك فالفكر السلفى
يبدو بدوره متسقا مع مبادئ احلكم
الليبرالى من فصل بني السلطات،
والدعوة إلى التمثيل النيابى املنتخب،
وضمان استقالل القضاء ،إلخ.
ثانيا :إذا كانت مبادئ الليبرالية
القانونية قد أصبحت اإلطار املتفق عليه
بني العبينا السياسيني فى أعقاب ثورة
 25يناير كما ندعى ،وهو اإلطار املدعوم
دينيا أيضا فى وثيقتى األزهر باسم
الوسطية فى اإلسالم ،فذلك يستدعى منا
أن نتوقف فى خطابنا العام عن تقسيم
القوى السياسية بني قوى ليبرالية وأخرى
إسالمية على نحو ما يجرى اليوم ،ملا
فى هذا التقسيم من تبسيط وتسطيح
ال يفيد شيئا فى فهم االختالفات
الفكرية بني القوى املختلفة على ساحتنا
السياسية املعاصرة ،ويعمينا عن الدخول
فى تفاصيل أهم عن طبيعة دور الدولة
االقتصادى ،أو رؤيتها ألهداف وسبل
التنمية املختلفة ،على نحو ال نرى الصواب
فى فهمه إال بالتدليل على اليمني واليسار،
التقدمى والرجعى.
_________
عمرو الشلقاني أستاذ القانون
في اجلامعة األمريكية بالقاهرة
و متخصص في القانون املقارن
بتوسع عن
والقانون اإلسالمي كتب
ُّ
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من املحرر
تتمة مقال �ص 1

يتضمن هذا العدد اخلاص من “ميدان مصر” مقاالت حتليلية من خبراء دستوريني
حول العالم .يقدم كل منهم تعليقا ً تفصيليا ً .وتوصيات قيمة بخصوص عملية
صياغة دستور مصر في الوقت الراهن ودستور املستقبل
ممار�سا
�إبراهيم �شحاتة عمل باحثًا قانون ًيا ،وحمام ًيا
ً
وخبريا يف التنمية الدولية� .شغل العديد من املنا�صب ،مبا يف
ً
ذلك م�ست�شار عام للبنك الدويل  ،1998-1983وم�ست�شار قانوين
لل�صندوق الكويتي للتنمية االقت�صادية ،و�أول مدير عام ل�صندوق
�أوبك (منظّ مة الدول امل�صدرة للبرتول) ،و�أمني عام للمركز الدويل
لت�سوية منازعات اال�ستثمار (� .)ICSIDأ�س�س امل�ؤ�س�سة العربية
ل�ضمان اال�ستثمار ووكالة ائتمان ال�صادرات متعددة الأطراف
( .)MIGAوكما �أن �شحاتة معروف بت�أ�سي�س مرفق البيئة العاملي
( )GEFو�أعداده للمبادئ التوجيهية للبنك الدويل للمعاجلة القانونية
لال�ستثمارات االجنبية .وقد ن�رش له العديد من الكتب حول التنمية
الدولية ومن �أبرزها «و�صيتي لبالدي» ومقاالت عن الإ�صالح
االقت�صادي االجتماعي يف م�رص .تخرج من جامعة القاهرة كلية
احلقوق ،وح�صل على دكتوراه يف القانون الدويل من جامعة
هارفارد وح�صل على العديد من ال�شهادات الفخرية يف القانون.
تويف �شحاتة يف  28مايو 2001
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�أحمد �صادق الق�شريي �رشيك م�ؤ�س�س ملكتب املحاماة
«الق�شريي ورا�شد وريا�ض» بالقاهرة ،يعترب من �أبرز املحكمني
الدوليني .وقد تولى ما يزيد عن مائة ق�ضية وحتكيمات دولية
يف الأربعني �سنة املا�ضية من �ضمنها ق�ضية طابا حيث ترافع
عن احلكومة امل�رصية �ضد �إ�رسائيل ،وق�ضية ال�سيادة علي اجلزر
وحتديد احلدود البحرية بني �إريرتيا واليمن.الدكتور الق�شريي
�أ�ستاذ القانون ورئي�س �سابق جلامعة �سنجور الدولية للتنمية
الأفريقية بالإ�سكندرية ما بني عام  1997و  2004وهو قا�ض
يف حمكمة العدل الدولية ،و�أحد الأع�ضاء اخلم�سة للـ «Redesign
 »Panelاملختارين لإ�صالح نظام العدالة داخل هيئة الأمم املتحدة
( ،)2006ونائب رئي�س حمكمة حتكيم غرفة التجارة الدولية
( )2009-1998منذ  2009خدم كقا�ض باملحكمة الإدارية
للبنك الدويل منذ عام .ح�صل الدكتور الق�شريي على لي�سان�س
احلقوق من جامعة القاهرة عام  1952مع مرتبة ال�رشف ،وح�صل
على ثالث دبلومات درا�سات عليا بكلية احلقوق جامعة القاهرة
يف ال�رشيعة الإ�سالمية عام  1954والقانون اخلا�ص عام 1955
والقانون العام عام  1956وح�صل على دبلوم العلوم ال�سيا�سية
من جامعة باري�س يف عام  ،1957ودبلوم تاريخ وفل�سفة القانون
من جامعة رين بفرن�سا يف عام  .1960وح�صل على دكتوراه
الدولة يف القانون عام  1962من جامعة رين .والدكتور الق�شريي
قام بن�رش ع�رشات الكتب واملقاالت املتعلقة بالقانون الدويل
اخلا�ص ،والقانون الإقت�صادي الدويل ،وقانون الإ�ستثمارات
الدولية باللغات العربية والفرن�سية والإجنليزية.

بارتلوميج ناوتار�سكي حمام د�ستوري ومتخ�ص�ص يف
العلوم ال�سيا�سية يف جامعة فروكالف لالقت�صاد .هو واحد من الذين
كتبوا م�سودة الد�ستور البولندي وقانون الأحزاب ال�سيا�سية ،كما كان
�سكرتريا للجنة
�صاحب قانون االنتخابات الربملانية البولندية .عمل
ً
الد�ستورية يف الربملان البولندي بعد حتقيق االنفراج الدميقراطي.
كان �أحد قادة الإ�رضابات الطالبية املناه�ضة لل�شيوعية عام
 ،1981ومنظمة الطالب امل�ستقلني التابعة حلركة «الت�ضامن»
«� .»Solidarnoscسجن يف عام  1982بعد �رسيان القانون الع�سكري.
�شغل من�صب عمدة مدينة فروكالف ملدة خم�س �سنوات ومن�صب
م�ست�شار دولة ملدة �ستة ع�رش عاماً� .شارك يف ت�أ�سي�س معهد الدرا�سات
الإ�سالمية يف بولندا ،وهو خبري يف املركز الأوروبي للت�ضامن
واملعهد البولندي للعالقات العامة .يهتم ب�شكل رئي�سي بالتحوالت
الدميقراطية يف �أنحاء العامل ،والتخطيط امل�ؤ�س�سي (الد�ستوري)
للدميقراطيات ال�شابة ،وبخا�صة يف الدول ذات الأغلبية الإ�سالمية.
�أحدث كتبه كتاب «كيف تبني وكيف تهدم الدميقراطيات؟ درا�سة
لتعزيز الدميقراطيات ال�شابة يف القرنني الـ  ٢٠والـ .»٢١
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تامر م�صطفى �أ�ستاذ م�شارك يف الدرا�سات الدولية و�أ�ستاذ
كر�سي �ستيفن جري�سلو�سكي يف جامعة �سيمون فريزر .قبل ان�ضمامه
در�س م�صطفى يف جامعات وي�سكون�سن وبرن�ستون
�إلى �سيمون فريزرَّ ،
وكاليفورنيا بريكلي ،حيث عمل بزماالت ما بعد الدكتوراه .ت�شمل
اهتماماته البحثية القانون املقارن واملحاكم ،والدين وال�سيا�سة،
والعالقات بني الدولة واملجتمع ،مع الرتكيز ب�شكل خا�ص على منطقة
ال�رشق الأو�سط .تركزالعديد من �أبرز من�شوراته على املحكمة العليا
الد�ستورية امل�رصية ،مبا يف ذلك «ال�رصاع على ال�سلطة الد�ستورية:
القانون وال�سيا�سة ،والتنمية االقت�صادية يف م�رص» (مطبعة جامعة
كامربيدج )2007 ،و «�سلطة القانون� :سيا�سات املحاكم يف الأنظمة
اال�ستبدادية «(مطبعة جامعة كامربيدج.)2008 ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جيانلوكا بارولني خبري يف القانون الد�ستوري املقارن
وال�رشيعة الإ�سالمية .ويعمل حال ًيا �أ�ستاذًا للقانون يف اجلامعة
الأمريكية بالقاهرة وجامعة القاهرة ،حيث ُيدر�س القانون املقارن
والقانون الد�ستوري و�إ�صالح القوانني الإ�سالمية .ت�شمل اهتماماته
البحثية مقا�صد ال�رشيعة واحلكم الإقليمي والرتتيبات الد�ستورية
واملواطنة يف العامل العربي .كما خدم بارولني �ساب ًقا كزميل باحث
وكزميل مرحلة ما بعد الدكتوراه يف ق�سم القانون يف جامعة تورينو،
�إيطاليا ،حيث ح�صل على �شهادة ماج�ستري يف القانون مع مرتبة
ال�رشف يف القانون العام املقارن ودكتوراه يف القانون العام.
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رئيس مجلس اإلدارة ومدير التحرير :طارق شعيب
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فريق ميدان مصر:
أحمد ماهر ،أمين عامر ،إجني غالب كوجوك ،هالة يوسف ،محمود
ابراهيم ،منار محسن ،محمد شاذلي ،ندي الشاذلي ،نائله فاروقي،
نانسي عبد املسيح ،عمر عبد الوهاب ،سمير محمد
 5شارع محمود عزمي ،الزمالك .جمهورية مصر العربية
تليفون+20 )2( 2735-5778 :
www.midanmasr.com
Twitter: @MidanMasr
Email: info@midanmasr.com

ميدان مصر جريدة شهرية محايدة ومستقلة ترحب بالكتاب من
شتى التيارات وتنشر آراء من مختلف االجتاهات السياسية والدينية
واأليديولوجية والعقائدية التي تعكس الطيف الواسع الثري واملعقد
للحوارات التي حتدث في املجتمع املصري.
إننا نُشجع و نُرحب باجلميع ،سواء من يكتبون اراءهم ألول مرة أو
الكتاب املخضرمون واملدونون واملصورون ورسامو الكاريكاتير ،وكل من
يرغب في التعبير عن رأيه بشأن أي من القضايا التي تؤثر على مصر
أن يرسل مقاله سواء باللغة العربية أو اإلجنليزية إلى:
info@midanmasr.com

التي يتعني أن يضمنها الدستور ،وموقع الدين في الدستور ،وغير
ذلك من موضوعات أخرى شتى ،فالبد في البداية أن نتعرف على
تاريخ تلك القضايا ،وأن نتعلم من أخطائنا ومن النجاحات التي
حققتها بلدان أخرى مرت بظروف مشابهة .البد أن نستفيد من جتارب
اآلخرين وخبراتهم ،وأن نأخذ باألفضل ونهمل األسوأ .واألهم من ذلك
كله أن نقوم بتقييم كل ما ُيطرح علينا بعني ناقدة مطلعة.
من أجل ذلك ،حاولنا جاهدين في هذا العدد أن نقدم لقرائنا ً
عرضا
شام ًال لكثير من القضايا احليوية املثارة حال ًيا بأسلوب يتسم بالعمق
والثراء .وعالوة على ذلك ،قد قمنا بانتقاء مجموعة من اآلراء خلبراء
في هذا الشأن من أمثال :الدكتور أحمد القشيري؛ الذي يناقش
دور احملكمة الدستورية العليا ،والسيد بارتلوميي نووتارسكي ،أحد
كتّاب الدستور البولندي؛ الذي يناقش الدروس املستفادة من جتربة
كتابة الدستور في بولندا ما بعد الشيوعية .ويجدر بنا القول إنه
إذا تشكلت لدينا ،نحن املواطنني ،خلفية شاملة مبنية على دراية
بالتفاصيل املختلفة التي حتكم عملية تك ّون الدستور ،فإننا بال شك
سنكون قادرين على املشاركة في اجلدل الدائر حول الدستور عن معرفة
وإدراك ،كما سنكون قادرين على تقييم جميع األفكار املطروحة من
خالل مقارنة مزاياها النسبية .وفي النهاية ،سوف نضمن أن يكون
الدستور انعكا ًسا حقيق ًيا ملا نطمح إليه كمواطنني .تتضمن األقسام
التي قمنا بتغطيتها ما يلي:
ما هو الدستور؟ العناصر األساسية واالختيارية التي تتألف منها
الدساتير ،عرض لعملية صناعة الدستور ،تاريخ الدستور املصري ،الدين
والدستور ،احلقوق والضمانات ،مبادئ التشريع فوق الدستوري ،احملكمة
الدستورية العليا ،اجليش والدستور ،العدالة االنتقالية.
كما أوردنا مناذج لتجارب دستورية من بلدان عدة ،تتضمن
إندونيسيا ،واألرجنتني ،ولبنان ،وفرنسا ،وجنوب إفريقيا ،وباكستان،
وتركيا ،وأملانيا ،والواليات املتحدة ،بل أضفنا ً
عرضا لثورة فرعونية
شبيهة بثورة اخلامس والعشرين من يناير قامت منذ  4000عام على
أرض مصر ،وأردنا بذلك أن نقول إن هذه ليست هي املرة األولى ،بل
لقد سبقنا املصريون القدامى بذلك!
وفي النهاية ،ال يسعنا سوى القول بأنه على الرغم من أن ما قمنا
بعرضه لم يتطرق لكل املوضوعات بشكل شامل ،فإنا نأمل بحق أن
نكون قد أسهمنا في إثراء النقاش حول الدستور والدفع مبزيد من
مشاركة املصريني في عملية صياغة واحدة من أهم الوثائق التأسيسية؛
وهي وثيقة دستورنا املصري.
ً
ً
ف ،فبدون
كا
غير
فهذا
ا
عظيم
دستورا
ولكن حتى لو كان عندنا
ٍ
ً
دستور ،لدينا فرصة ضئيلة جدا لبناء مجتمع نطمح اليه قائم على
احلقوق العادلة  ،ولكن حتى في وجود دستور عظيم مثلما هو موجود
في بعض الدول ذات األنظمة األكثر إستبدادية في العالم ،فذلك
ال يشكل ضمانة تلقائية على اإلطالق للوصول الي مجتمع عادل
ونزيه و ناجح .الضمانة الوحيدة لذلك هي أن كل واحد منا يجعل
من الدستور أكثر من مخطوطة توضع في املتحف ،وان جنعله جزءا
حيا من حياتنا اليومية.
فعن طريق جعل االلتزامات واحلقوق واملسؤوليات املبينة فيه ليس
فقط النقطة املرجعية األساسية في إدارة عالقتنا مع احلكومة و
لكن مصدر معرفتنا و الفتنا مع الدستور ،وإصرارنا املطلق على
تطبيقه بشكل موحد في كل بنوده فبذلك سيصبح  مصدر قوتنا
وضمانتنا بأننا لن نكون أبدا مرة أخرى عرضة لالنتهاكات املتكررة
واجلسيمة حلقوقنا .وعندئذ فقط سيصبح الدستور كما ينبغي أن يكون
ً
مؤكدا سيادة الشعب .و هذا بامكاننا نحن الشعب .،لذلك فكل
واحد منا مسئول عن بذل مزيد من اجلهد من اجل املزيد
من املعرفة ،واملشاركة ،وجعل الدستور إطار فكري ،وليس
مجرد وثيقة مكتوبة بشكل جيد وأنيق ،و يحتفل به في الذكرى
السنوية لكن ال يلعب ً
دورا ملموس ًا في حتسني حياتنا.
فكما أعرب القاضي ليرند هانز بحكمة« ،كثيرا ما كنت أتساءل عما
إذا كنّا ال نضع آمالنا بشكل كبير على الدساتير ،وعلى القوانني
وعلى احملاكم .هذه هي آمال كاذبة  ...فاحلرية تكمن في
قلوب الرجال والنساء ،وعندما متوت هناك ،ال ميكن لدستور وال
لقانون وال حملكمة إحيائها  ،فال دستور ،وال قانون ،و ال
محكمة ميكنهم القيام بالكثير للمساعدة في ذلك .فعندما تكمن
احلرية في القلوب فإنها ال حتتاج إلى دستور ،والقانون ،و المحكمة
للحفاظ عليها».
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ﺗﻌﺮف اﻳﻪ ﻋﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر؟
ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﺪﺳﺘﻮر؟

,∑GôJC’G ≥jôW øY á«Hô©dG á¨∏dG â∏NO á«°SQÉa áª∏c É¡fCG ≈∏Y ÚãMÉÑdG º¶©e ™ªéj πH ,π°UC’G á«HôY áª∏c â°ù«d Qƒà°SO áª∏µd iƒ¨∏dG ∞jô©àdG •
.¬£HGƒ°Vh ∂∏ŸG ÚfGƒb ¬«a ™ªŒ …òdG πé°ùdG hBG ÎaódG »æ©J »gh ,ábó∏d Ú«fÉªã©dG hCG
≈∏Y …Qƒà°SódG ¿ƒfÉ≤dG …ƒàëj iôNG IQÉÑ©H hCG ,¬«eƒª©dG É¡JÉ£∏°S h É¡àeƒµM øjƒµJ h ¬dhódG πµ°ûH á≤∏©àŸG óYGƒ≤dG øe áYƒª› É¡fCG ƒ¡a ≈MÓ£°U’G ∞jô©àdG ÉeCG •
¥ƒ≤M ójó– ‹EG áaÉ°VE’ÉH ¬£∏°ùdGh ºµ◊G óYGƒb º¶æj ¬fG Éªc ,¬«eƒª©dG äÉ£∏°ùdG h áeƒµ◊G …CG É¡Jõ¡LCG h ádhó∏d á«°SÉ«°ùdG ôgGƒ¶dG º«¶æàH ºà¡J óYGƒ≤dG øe áYƒª›
.É¡°VQÉ©J ’ h É¡©e á«°TÉªàe ÚfGƒ≤dG ™«ªL ¿ƒµJ ¿CG Öéj h OÓÑdG ‘ á«fƒfÉb á≤«Kh »∏YCG ƒg ä’É◊G Ö∏ZCG ‘ Qƒà°SódG .É¡«∏Y …ó©J …CG øe É¡«ª– »àM OGôaC’G

:اﺻﻮل اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ
¿ƒcQÉ°ûj QƒcòdG ¿ƒæWGƒŸG º¶©e ¿Éc å«M ,Éæ«KCG á«fÉfƒ«dG áæjóŸG ádhO ‘ ¿ƒ°û«©j GƒfÉc øjòdG ƒ£°SQCGh ¿ƒWÓaCG ≥jôZE’G áØ°SÓa ¤EG …CG ,áæ°S 2400 πÑb Ée ¤EG ájQƒà°SódGh á«WGô≤ÁódGh ¿ƒfÉ≤dG IOÉ«°S ÚH ábÓ©dG ™LôJ
.ÚØ∏ëŸG áÄ«g ΩÉeCG äÉªcÉﬁ ∫ÓN øe ΩÉµMC’G QGó°UEG ‘h ¿ƒfÉ≤dG ™æ°U á«∏ªY ≈a Iô°TÉÑe ácQÉ°ûe

:أﻓﻼﻃﻮن

‘ .Ω.¥ 384 áæ°S ƒ£°SQCG ódh •
Qóæµ°SEÓd kÉª∏©eh kÉaƒ°ù∏«a ¿Éch ,Éæ«KCG áæjóe
»àdG ÖfGƒ÷G øe ójó©dG ≈∏Y ôKDƒŸG ¬∏ªY πªà°ûj .¿ƒWÓaCG ÜÓW óMCGh ÈcC’G
.á°SÉ«°ùdGh É≤jõ«aÉà«ŸGh ¥ÓNC’G º∏Y É¡æ«H øeh á«Hô¨dG áØ°ù∏ØdG É¡«∏Y iƒà–
¤EG π«Á …òdG ºcÉ◊G ¤EG á≤∏£ŸG á£∏°ùdG íæ“ ÉeóæY çóëj OGóÑà°SE’G ¿CG ƒ£°SQCG ôcP •
.ΩÉ©dG ídÉ°üdG ≥«≤– ≈∏Y πª©dG øe ’k óH á«°üî°ûdG á◊É°üe õjõ©J á«¨H ¬à£∏°S ΩGóîà°SG
π°üØdGh ¿ƒfÉ≤dG IOÉ«°S CGóÑe É¡d ™°†îj »àdG á«°SÉ°SC’G á«°VôØdG »g ádƒ≤ŸG √òg âëÑ°UCGh
.»WGô≤ÁódG ΩÉ¶æ∏d ‹É◊G Éæª¡a AGQh ¿É«°SÉ°SC’G ¿BGóÑŸG Éªgh äÉ£∏°ùdG ÚH
Gòg ¿Éc ÉjCG πLQ πµd" íª°ùj …òdG ºµ◊G ƒg ºµ◊G ∫Éµ°TCG π°†aCG ¿EG ƒ£°SQCG ∫Éb •
"á≤◊G" ÒJÉ°SódG ¿CG iCGQh ."Ió«©°S IÉ«M É«ëj ¿CGh áæµ‡ IQƒ°U π°†aCÉH ±ô°üàj ¿CG πLôdG
’EG π¨°ûæJ Óa ájOGóÑà°SE’G ÒJÉ°SódG ÉeCG ,ÚæWGƒŸG ™«ª÷ ácÎ°ûŸG ídÉ°üŸG ΩóîJ ≈àdG »g
.¢UÉî°TC’G øe áYƒª› hCG ¬æ«©H ¢üî°T ídÉ°üe IôKCÉH

¢SÉÑàbG

â– ™≤j ¿CG ¿hO π≤©dG ƒg ¿ƒfÉ≤dG"
.Ω.¥ 350 á«°SÉ«°ùdG ,ƒ£°SQCG "áÑZôdG ÒKCÉJ

¢SÉÑàbG

:أرﺳﻄﻮ

¿ƒWÓaCG ¿Éch ,Éæ«KCG áæjóe ≈a OÓ«ŸG πÑb 424 áæ°S ≈a ¿ƒWÓaCG ódh
â≤ãÑfG …òdG ™ÑædG Èà©jh ,•Gô≤°S ÜÓW øe ÖdÉWh ,äÉ«°VÉjQ ⁄ÉYh kÉaƒ°ù∏«a
¿ƒfÉ≤dG IOÉ«°Sh á«WGô≤ÁódG Iôµa ICÉ°ûæH ≥∏©àj Éª«a kÉ°Uƒ°üNh á«Hô¨dG áØ°ù∏ØdG ¬æe
.ÉgQƒ£Jh
≈ah .áØ∏àîŸG ºµ◊G ´GƒfCG Ω.¥ 380 áæ°S ¬ØdCG …òdG (ájQƒ¡ª÷G)¿Gƒæ©H ¬dÉªYCG ô¡°TCG ‘ ¿ƒWÓaCG ¢Vô©à°ùj
á«Yô°T ÒZ Ö«dÉ°SCG ¿ƒYÎîj "IOÉ≤dG" ¿C’ ∂dP ,QÉ«¡fE’G ¤EG É¡dBÉe ájôµ°ù©dG ádhódG ¿EG ∫Éb ∞dDƒŸG Gòg
¤EG iODƒj á«cQÉ¨«dhC’G áÑîædG ºµM ¿CG ¿ƒWÓaCG ∫Éb Éªc" ?¿ƒfÉ≤dÉH ¿ƒKÎµj º¡JÉLhR ’h º¡fC’ ,¥ÉØfEÓd
."ΩGhódG ≈∏Y Éª¡°†©H ó°V ôeBÉàdG ™e ,¢†©ÑdG Éª¡°†©H ™e ¿É°ûjÉ©àj ,AGô≤Ø∏d áæjóeh AÉ«æZCÓd áæjóe"
Qƒà°Só∏d ÊƒfÉ≤dG QÉWE’Gh á«WGô≤ÁódG ΩÉ¶f √ÉYôj …òdG ¿ƒfÉ≤dG IOÉ«°S CGóÑe ∫ÓN øe ¬fEG Ók FÉb ¬HÉàc ºààNGh
≈àM ¿ƒfÉ≤dG øe ¢üî°T iCG ≈æãà°ùj ’CG Öéj Gòg ≈∏Yh .OGóÑà°SE’G øe ¬°ùØf ™ªàéŸG »ªëj ¿CG øµªŸG øe
.á£∏°ùdG ‘ kÉÑ°UÉæe ¿ƒ∏¨°ûj øjòdG ¢UÉî°TC’G
:¤ÉàdG ƒëædG ≈∏Y á«WGô≤Áó∏d ¤ÉãŸG êPƒªædÉH ¬fÉeR ‘ ±ô©j ¿Éc ÉŸ kÉ°ù°SCG ¿ƒWÓaCG ™°Vh óbh
.ájhÉ°ùàe äGRÉ«àeGh ¥ƒ≤M AÉ°ùæ∏d •
.IQGó÷G ≈∏Y AÉæH äBÉaÉµŸG íæ o“ •
.ºgódƒe ÖLƒÃ ’ º¡à©«Ñ£d kÉ≤ah á«YÉªàLG á≤ÑW ¤EG ¿ƒæWGƒŸG ≈ªàæj •
.ºgQƒeCG AÉ«dhCG áHÉãÃ ºgh á∏eÉ©dG á≤Ñ£dG áeóN ≈∏Y ¿ƒªFÉ≤dG ºg áªcÉ◊G á≤Ñ£dG OGôaCG •
.É¡«∏Y ®ÉØ◊G h á«WGô≤ÁódG AÉæÑd Éªk «∏©J ¿ƒ≤∏à«°S ¿ƒæWGƒŸG •
.º¡æe óMGh ¬fCG »Yój ¿CG ’ Ö©°ûdG áeÉY øe kÉjôµa ≈∏YCG ºcÉ◊G ¿ƒµj ¿CG óH’ •
á«Ø°ù∏ØdG áaÉ≤ã∏d Ék fÉeBG áeÉ©dG äÉª°ùdG ÌcCG"
øe á∏°ù∏°S ≈∏Y É¡FGƒàMG »g á«HhQhC’G
."¿ƒWÓaCG äÉHÉàc ‘ »°TGƒ◊G
.…õ«∏‚G ±ƒ°ù∏«a ,ó«¡àjGh .¿.CG
∫ÉLôdG áÑWÉîŸ Ék «FõL ÚfGƒ≤dG ™°VƒJ "
™e ¢û«©dG á«Ø«c ¤EG ºgOÉ°TQEG á«¨H Ú◊É°üdG
,ºMGÎdGh OƒdG ¢SÉ°SCG ≈∏Y ¢†©ÑdG º¡°†©H
¿ƒ°†aôj øjòdG ∂ÄdhCG Ék «FõL ÖWÉîJ Éªæ«H
hCG ™°†îJ ¿CG º¡MGhQC’ øµÁ Óa OÉ°TQE’G Gòg
."ô°ûdG ≈a ¢SÉª¨fE’G øY ™æà“ hCG Ú∏J
.Ω.¥ 360 áæ°S "ÚfGƒ≤dG" ÜÉàc ,¿ƒWÓaCG
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 ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ- ﻣﻴﻼدﻳﺎ٦٢٢
:ﻛﺎﻧﻂ

o nq ≈∏nq °Un - »ÑædG Iôég Qƒa áæjóŸG áØ«ë°U áHÉàc ”
áæjóŸG ¤EG - ºn ∏nq °Sn hn ¬p «r ∏n Yn ˆG
iòdG ÊóŸG Qƒà°SódG πµ°T ¤EG á«îjQÉàdG ≥FÉKƒdG ÜôbCG Èà©j ƒgh IQƒæŸG
∞FGƒ£dG ™«ªL ÚH ábÓ©dG º«¶æJ ¤EG ±ó¡j Qƒà°SódG Gòg ¿Éch ,É«dÉM ¬aô©f
QÉ°üfC’G h øjôLÉ¡ŸG øe ¿ƒµàJ ≈àdGh ,"ÜÌj" hCG IQƒæŸG áæjóŸÉH äÉYÉª÷Gh
,ájhÉª°ùdG äÉfÉjódG Gƒ≤æà©j ⁄ ø‡ ÜÌj πgCG øe ºgÒZh ájOƒ¡«dG πFÉ°üØdGh
∫ƒ°SôdG ôKCÉà°ùj ⁄ å«M ≈fÉ°ùfE’G ïjQÉàdG ≈a ábQÉa áeÓY áæjóŸG áØ«ë°U ΩGôHEG Üƒ∏°SCG ¿Éc óbh •
ájOƒ¡«dG πFÉÑ≤dG ≈∏Y áØ«ë°üdG √òg äôe ó≤d πH áØ«ë°üdG OƒæH ™°VƒH ¿ƒª∏°ùŸG hCG ΩÓ°ùdGh IÓ°üdG ¬«∏Y
ó©Hh ,É¡«∏Y Gƒ≤aGƒàjh É¡∏jó©J GƒÑ∏£j hCG É¡«a ÉÃ Ghô≤j ≈àM "ÜÌj" ΩÓYCG øe ºgÒZh QÉéàdGh áæjóŸÉH áæWÉ≤dG
.áæjóŸG ¿Éµ°S πc ≈∏Y É¡fÓYCG ” ™«ª÷G ÉgôbCG ¿CG
.ˆG ∫ƒ°SQ …CGQ øe É¡∏c ,GóæH Ú°ùªNh ÚæKG Qƒà°SódG Gòg iƒM" :ƒ«LQƒ«L ÊÉehôdG ¥ô°ûà°ùŸG ∫ƒ≤j •
,ájôëH Úª∏°ùŸG ™e ¢û«©dÉH iôNC’G ¿ÉjOC’G ÜÉë°UC’ íª°ùj πµ°ûH Qƒà°SódG Gòg ¿hOo óbh
".AÉbôØdG óMCG ≥jÉ°†àj ¿CG ÒZ øeh ,º¡àÑZQ Ö°ùM ºgôFÉ©°T Gƒª«≤j ¿CG º¡dh

É«°ShQ º°SÉH ±ô©j Éª«a Ω1724 áæ°S §fÉc πjƒfÉÁEG ódh
ôµØdGh ≈fÉŸC’G ≈Ø°ù∏ØdG ôµØdG OGhQ øe ¿Éch ,ô°VÉ◊G âbƒdG ‘
.¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëH ≈æ©ŸG ≈Ø°ù∏ØdG
á«fóŸG á«©°VƒdG ‘ ∫ƒNódG ÖLGh ¬«∏Yh ájô◊G ‘ π«°UCG ≥M ¬jód πbÉY øFÉc πc ¿CG §fÉc iCÉJQG
ábÓ©dG øY" ¿Gƒæ©H ¬HÉàc ‘h .É¡«∏Y ®ÉØ◊Gh ájô◊G √òg ≥«≤– á«¨H ≈YÉªàL’G ó≤©dG ΩÉµMC’ á©°VÉÿG
On the Relationship of Theory) "≈°SÉ«°ùdG ≥◊G ‘ ≥«Ñ£àdGh ájô¶ædG ÚH
áKÓK §fÉc í°VhCG ,Ω1792 áæ°S QOÉ°üdG (and Practice in Political Right
:ádhódG É¡«∏Y ¢ù°SCÉàJ AiOÉÑe
.¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M øe ≥M É¡Ø°UƒH ádhódG OGôaCG øe Oôa πc ájôM •
.á«YQ º¡Ø°UƒH øjôNB’ÉH OôØdG IGhÉ°ùe •
.øWGƒe ¬Ø°UƒH ádhódG πNGO Oôa πc ∫Ó≤à°SEG •
øe πµd á«Hô¨dG á«°SÉ«°ùdG áØ°ù∏ØdG è¡f ≈∏Y §fÉc QÉ°S
π«°UCG ≥M iƒ°S óLƒj ’"
øe äÉ£∏°ùdG ÚH π°üØdG CGóÑe Qƒ£a ƒ£°SQCGh ¿ƒWÓaCG
.OÓ«ŸG óæY ájô◊G ≥M :óMGh
á£∏°ùdGh
ájò«ØæàdG á£∏°ùdG ÚH π°üØdG ¤EG IƒYódG ∫ÓN
IOGQE’G øY ∫Ó≤à°S’G »g ájô◊G
≈HÉ«ædG ΩÉ¶ædGh ¿ƒfÉ≤dG ≥«Ñ£J ÚH …CG ,á«©jô°ûàdG
ÉŸÉWh ,ôNBG ¢üî°ûd ájQÉÑLE’G
™e ájô◊G √òg ¢ûjÉ©J øµeCG
.IQGOE’Gh ºµë∏d ÖîàæŸG
™e ≥aGƒàj ÉÃ ™«ª÷G ájôM
≈a ≈æÑj …òdG ¿ƒfÉ≤dG ¿CG ≈∏Y §fÉc áØ°ù∏a ócDƒJ
π°UC’G ¿PG ≈¡a ,ΩÉY ¿ƒfÉb
øe óH’ IOÉ«°S äGP Ö©°ûdG IOGQEG QÉÑàYG ≈∏Y ¬°SÉ°SCG
…òdG …ô£ØdG ≥◊G ,ó«MƒdG
IôµØd áÑ°ùædÉH kÉ«°SÉ°SCG ¬∏ªY Èà©jh .IGhÉ°ùÃ ¬≤«Ñ£J "Ö©°ûdG" ¿ƒµàj øªÃ ≥∏©àe …CGQ øjƒµJ ¿EG"
ÖLƒÃ ¿É°ùfEG πc ¬µ∏Á
Ú«°SÉ«°ùdG áØ°SÓØdG øe ÒãµdG É¡∏ªgCG á∏°†©e
" ¬àjô°ûH/¬à«fÉ°ùfG Ωƒ≤J ¿CG É¡«∏Y áeƒµ◊G ¿EG ∫ƒ≤J »àdG IóFÉ°ùdG á«Yô°ûdG
z≥◊G º∏Y{ ) §fÉc á£∏°S Ö©°ûdG ó«H ∂dòdh .ÚeƒµëŸG É°VQ ¢SÉ°SCG ≈∏Y ."á«WGô≤ÁódG øY äÉØdDƒe Gƒ©°Vh øjòdG ΩÉ¶©dG
.»µjôeC’G á«°SÉ«°ùdG Ωƒ∏©dG åMÉH ,∫GO äôHhQ
.Ω1790 (The Science of Right
.É¡JÉ°SÉ«°Sh äÉeƒµ◊G ≈∏Y á«Yô°ûdG ÆÉÑ°SEG

¢SÉÑàbG
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 اﻟﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ: أﺻﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر

≥jôW øY É¡à«Yhô°ûe Ö°ùàµJ IOÉYh ,ádƒ¡°ùH ∫ó©J ’ ≈àdG ∂∏J ≈gh : دﺳﺎﺗﻴﺮ ﺟﺎﻣﺪة
IÒÑc á«fÉŸôH á«Ñ∏ZG ≥jôW øY -Qƒà°SódG Ò«¨J π©Œ •hô°T ≈∏Y πªà°ûJ ÒJÉ°SódG √òg AÉàØà°S’G
á«©jô°ûàdGh ájQƒà°SódG IÉ«◊G ≈a QGô≤à°S’G ´ƒædG Gòg ≥≤ëjh .GóL Ö©°U -äGAÉàØà°SEG hG
,Ö©°ûdG iGQ ¿Éc GPG á°UÉN ¬Ñ«©J πjó©àdG ≈a áHƒ©°üdG √òg ¿G ¢†©ÑdG iôj ¿Éc ¿Gh ,á«FÉ°†≤dGh
øY Ú©aGóŸG iôjh ,√Ò«¨àd Ó«Ñ°S ¬d ¿ƒµj ¿CG Öé«a ôNBG hCG CGóÑe ≈∏Y Ò¨J ób ,π°UC’G ‘ ¬©°VGh
.ÇQÉW ÖÑ°ùd ¢ù«dh iôgƒL ÖÑ°ùd ¬«a πjó©àdG ¿ƒµj å«ëH √õ«Á Ée Gòg ¿CG ´ƒædG Gòg
ÒJÉ°SódG ¢ùµY ≈∏Y ≈gh ,É¡∏jó©Jh ÉgÒ«¨J π¡°ùdG ÒJÉ°SódG ∂∏J ≈g : دﺳﺎﺗﻴﺮ ﻣﺮﻧﺔ
ÒJÉ°SódG äGP ∫hódG ≈a PƒNCÉŸG Ö°ùM ,¿ÉŸÈdG ≈a á£«°ùÑdG á«Ñ∏ZC’G á≤aGƒe Óãe ≈ØµJ ,IóeÉ÷G
≈∏Y ádhódG ≈a óFÉ°ùdG ±ô©dG ¿CG äCÉJQG ≈àdG ájõ«∏‚’G ádhódG ¤EG ™LôJ áfôŸG ÒJÉ°SódG ICÉ°ûfh ,áfôŸG
ÇOÉÑŸG √òg ¿ÉŸÈdG πé°ùa ,Qƒà°SódG óYGƒb AÉ°SQE’ É«aÉc ,çGóMC’ÉH πaÉ◊G ≈µ∏ŸG ,É¡îjQÉJ QGóe
áÑMÉ°U ∫hódG ô¡°TCG øeh ,áfôŸG áØ°üdG äGP ájQƒà°SódG á≤«KƒdÉH ≈ª°S Éª«a ,±ô©dG ≈∏Y á«æÑŸG
,πjó©àdG ≈a ádƒ¡°ùdG ∫hódG √ò¡d Qƒà°SódG Gòg ≥≤ëjh ,π«FGô°SEGh IóëàŸG áµ∏ªŸG ¬fôŸG ÒJÉ°SódG
¬«∏©jh ójóL ≈aôY CGóÑe ≥Ñ£j ób ≈°VÉ≤dG ¿EG πH ,ÚfGƒ≤dG ≈bÉH ≈∏Y Oƒ°ùj ’h ƒ∏©j ’ ¬fCG ¬Ñ«©jh
.∂dòH ¬jƒæàdG hCG ¬∏jó©J ¤EG áLÉM ¿hO ,¬«∏Y

π°üØj ºcÉM OƒLh h IQGOEÓd ô°ûÑdG êÉ«àMEG Iôµa h ádhódG AÉ°ûfEÉH ÒÑc πµ°ûH á£ÑJôe Qƒà°SódG Iôµa
CÉ°ûæJ ádhódG ¿CG ¢VÎaEG å«M GÎ∏‚EG ‘ á«µ∏ŸG á£∏°S øY ¬YÉaO ‘ õHƒg ¢SÉeƒJ ¬dÉb Ée ƒgh º¡æ«H
πµdG ÜôM ≈gh ,á©«Ñ£dG ádÉM øe Gƒ∏≤àæj ≈àM ,ô°ûÑdG ôFÉ°S ÚH ôM ¥Éã«eh …OGQEG óbÉ©J øª°V
á£∏°S âfÉc ¿EG h »àM á∏£°ù∏d ´ƒ°†ÿÉH ÜhôM ¿hO QGô≤à°S’G ≈gh á«fóŸG ádÉM ¤EG ,πµdG ó°V
.á≤∏£e
º«ª©J ¤EG ,á«°ùfôØdG IQƒãdG Üƒ°ûæd ó©H Éª«a √QÉµaCG äOCG iòdG ±ƒ°ù∏«ØdG ,ƒ°ShQ ∑ÉL ¿ÉL ÖgP ºK
’EG á£∏°ù∏d ™ªàéŸG ´ƒ°†ÿ ¢SÉ°SG óLƒj ’ ¬fCG ¤EG Ögòa , ∞jô©àdG Gòg ≈a QƒcòŸG óbÉ©àdG Ωƒ¡Øe
ábÓ©dG ¿C’ h ∂∏ŸG á∏£°ùd ´ƒ°†ÿÉH á£ÑJôe ÒZ ¥ÉØJE’G ‹EG ™ªàéŸG áLÉM ¿CG ’EG,≈©ª÷G ¥ÉØJ’G
.óÑ©dG h ó«°ùdG ábÓY πµ°T ‘ âëÑ°UCG ¥ÉØJE’G »∏Y º≤J ⁄ ¿EG Ö©°ûdG h ºcÉ◊G hCG á£∏°ùdG ÚH
ôKCÉJ å«M åjó◊G ô°ü©dG ‘ É¡dhCG øe h ájQƒà°SódG ≥FÉKƒdG ºgCG øe IóëàŸG äÉj’ƒdG Qƒà°SO Èà©j
á«°ùfôØdG IQƒã∏d º¡Jô°UÉ©Ÿ h ∑ƒd ¿ƒL h ƒ°ShQ πãe ¬àØ°SÓa h á°†¡ædG ô°üY QÉµaCÉH Ú°ù°SDƒŸG AÉHC’G
ÒJÉ°SódG ΩóbCG óMCG IóëàŸG äÉj’ƒdG Qƒà°SO Èà©j .Qƒà°SódG Gòg áHÉàc âbh ¢ùØf ‘ â©dófEG »àdG
…ƒæëj Qƒà°Só∏d »∏°UC’G ¢üædG . 1789 ‘ ¬H πª©dG ” h 1787 áæ°S ‘ ¬àHÉàc ” ób h á«dGQó«ØdG
ô°û©dG º¡ªgCG πjó©J 27 ‹GƒM ∫ÉNOEÉH ¢Sô‚ƒµdG ΩÉb å«M ∂dP ó©H ¬∏jó©J ” ºK OGƒe 7 »∏Y
¥ƒ≤◊ÉH á°UÉN »g h 1791 ‘ º¡H πª©dG ” …òdG "¥ƒ≤◊G á≤«Kh"Ü Úahô©ŸG ‹hC’G äÓjó©J
.OGôaCÓd á«fóŸG
á≤jôW hCG ,ájQƒà°SódG ≥FÉKƒdG ô°übh ∫ƒW hCG ºé◊G πãe áØ∏àﬂ ÒjÉ©e Ió©d É≤ah ÒJÉ°SódG º°ù≤J
äQó°U É¡fCG ’EG á«Ñ©°T áÑZQ ≈∏Y GAÉæH ÉgQhó°U ºZQ ÒJÉ°SódG ¢†©H ¿CG å«M ,Qƒà°SódG QGó°UEG
GQÉ«©e πµ°ûj ∂dP ¿CG å«M ,É¡∏jó©J áHƒ©°Uh ádƒ¡°S ƒg É¡ªgCG øeh ,∂∏ŸG øe áëæe ÉgQÉÑàYÉH
≈¡a ,É¡eóY øe Qƒà°SódG á«ªgCG ≈∏Yh ,É¡eóY øe ÒJÉ°SódG πjó©J ≈a ™ªàéŸG ácQÉ°ûe ≈∏Y Éë°VGh
: ¤EG πjó©àdG Üƒ∏°SCG ƒgh ÒNC’G QÉ«©ª∏d É≤ah º°ù≤J
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OÓ«ŸG πÑb 594

OÓ«ŸG πÑb1790

ΩÉª°†fE’G á«∏ªY º«¶æàH ºàgG Éæ«KCÉH ¿ƒdƒ°S Qƒà°SO
ΩódG øe ’óH IhÌdG ≈∏Y GOÉªàYG á«bGôdG á≤Ñ£∏d
.∫Éª©dG ¥ƒ≤M ¢†©H Ò°ù«Jh π«ÑædG

ójõJ ≈àdGh ≈HGQƒªM äÉ©jô°ûJ ≈∏HÉÑdG ∂∏ŸG Qó°UCG
ÚfGƒ≤dG Ö∏ZCG ≥∏©àJ âfÉc óbh ¿ƒfÉb ≈àFÉŸG øY
ÚfGƒb ∑Éæg ¿CG ’EG πà≤dGh ≈fõdGh ábô°ùdG ºFGôéH
ó©j É‡ ∫ÉØWC’Gh AÉ°ùædG ájÉªM ≈∏Y ìƒ°VƒH â°üf
¥ƒ≤M øY ™aGóJ ≈àdG á«fƒfÉ≤dG ≥FÉKƒdG ΩóbCG øe
.πØ£dGh ICGôŸG

ﺷﻮﻳﺔ

ÉjOÓ«e 622
o nq ≈∏nq °Un - »ÑædG Iôég Qƒa áæjóŸG áØ«ë°U áHÉàc ” ,áæjóŸG áØ«ë°U
ƒgh IQƒæŸG áæjóŸG ¤EG - ºn ∏nq °Sn hn ¬p «r ∏n Yn ˆG
¤EG ±ó¡j Qƒà°SódG Gòg ¿Éch ,É«dÉM ¬aô©f iòdG ÊóŸG Qƒà°SódG πµ°T ¤EG á«îjQÉàdG ≥FÉKƒdG ÜôbCG Èà©j
h øjôLÉ¡ŸG øe ¿ƒµàJ ≈àdGh ,"ÜÌj" hCG IQƒæŸG áæjóŸÉH äÉYÉª÷Gh ∞FGƒ£dG ™«ªL ÚH ábÓ©dG º«¶æJ
.ájhÉª°ùdG äÉfÉjódG Gƒ≤æà©j ⁄ ø‡ ÜÌj πgCG øe ºgÒZh ájOƒ¡«dG πFÉ°üØdGh QÉ°üfC’G
¬«∏Y ∫ƒ°SôdG ôKCÉà°ùj ⁄ å«M ≈fÉ°ùfE’G ïjQÉàdG ≈a ábQÉa áeÓY áæjóŸG áØ«ë°U ΩGôHEG Üƒ∏°SCG ¿Éc óbh
ájOƒ¡«dG πFÉÑ≤dG ≈∏Y áØ«ë°üdG √òg äôe ó≤d πH áØ«ë°üdG OƒæH ™°VƒH ¿ƒª∏°ùŸG hCG ΩÓ°ùdGh IÓ°üdG
,É¡«∏Y Gƒ≤aGƒàjh É¡∏jó©J GƒÑ∏£j hCG É¡«a ÉÃ Ghô≤j ≈àM "ÜÌj" ΩÓYCG øe ºgÒZh QÉéàdGh áæjóŸÉH áæWÉ≤dG
.áæjóŸG ¿Éµ°S πc ≈∏Y É¡fÓYCG ” ™«ª÷G ÉgôbCG ¿CG ó©Hh
¿GhóY …CG ó°V πFÉ°üØdG ™«ªL ÚH ∑Î°ûŸG ´ÉaódÉH ≥∏©àJ áØ«ë°üdG OƒæH ºgCG ¿CG í°VGƒdG øe ¿Éch
ÜQÉM øe ≈∏Y ô°üædG º¡æ«H ¿CGh" áæjóŸG áØ«ë°U ≈a AÉL iòdG ¢üædG Ö°ùëÑa ,áæjóŸG ≈∏Y »LQÉN
."ºKE’G ¿hO ÈdGh áë«°üædGh í°üædG º¡æ«H ¿CGh ,áØ«ë°üdG √òg πgCG
.ˆG ∫ƒ°SQ …CGQ øe É¡∏c ,GóæH Ú°ùªNh ÚæKG Qƒà°SódG Gòg iƒM" :ƒ«LQƒ«L ÊÉehôdG ¥ô°ûà°ùŸG ∫ƒ≤j
ÜÉë°UCGh Úª∏°ùŸG ÚH ábÓ©dÉH á£ÑJôe ¿hô°ûYh á©Ñ°Sh ,Úª∏°ùŸG QƒeCÉH á°UÉN É¡æe ¿hô°ûYh á°ùªN
¿ÉjOC’G ÜÉë°UC’ íª°ùj πµ°ûH Qƒà°SódG Gòg ¿hOo óbh .¿ÉKhC’G IóÑYh Oƒ¡«dG Éª«°S’h ,iôNC’G ¿ÉjOC’G
óMCG ≥jÉ°†àj ¿CG ÒZ øeh ,º¡àÑZQ Ö°ùM ºgôFÉ©°T Gƒª«≤j ¿CG º¡dh ,ájôëH Úª∏°ùŸG ™e ¢û«©dÉH iôNC’G
øe áæjóŸG áªLÉ¡e ∫ÉM ‘ øµdh .Ω623 ΩÉY iCG ,Iôé¡∏d ¤hC’G áæ°ùdG ‘ Qƒà°SódG Gòg ™°Vh .AÉbôØdG
".√OôWh ¬à¡HÉéŸ Ghóëàj ¿CG º¡«∏Y hóY πÑb

OÓ«ŸG πÑb 2300
πªY º¶æj ¿B’G ≈àM Éæd ±hô©e ¿ƒfÉb ΩóbCG ¿G
ó¡Y ≈a ƒgh ádhó∏d iQGOE’G RÉ¡÷G hCG áeƒµ◊G
óbh ,¢ûµd ∂∏e "Éæ«LÉchQhCG" iôeƒ°ùdG ∂∏ŸG
AGô≤Ø∏d AÉ«æZC’G ∫Ó¨à°SG Ωô– »àdG º«°SGôŸG Qó°UCG
√òg óMCG ¢üæj h .¢SÉædG áaÉµd áæ¡µdG ∫Ó¨à°SGh
πNój ’CG" Öéj ÈcC’G øgÉµdG ¿CG ≈∏Y º«°SGôŸG
É¡æe òNCÉjh IÒ≤ØdG ΩC’G á≤jóM ¤EG Ωƒ«dG Gòg ó©H
"á¡cÉØdG øe áÑjô°V ≈∏Y ‹ƒà°ùj hCG Ö°ûÿG

ÉjOÓ«e 1215
ÉjOÓ«e 1215 ≈a AÓÑædG ¢†©H øe ¿ƒL ∂∏ŸG É¡©«bƒJ ≈∏Y ÈLCG ¥ƒ≤ë∏d á≤«Kh
øe ó◊G á≤«KƒdG √ò¡d ≈°ù«FôdG ÖÑ°ùdG ¿Éc óbh ,Ú«°ùfôØdG øe áÁõ¡dG Ö≤Y
áÁõ¡∏d É«°SÉ°SCG ÉÑÑ°S AÓÑædG ÉgÈàYG ≈àdGh á≤∏£ŸG ¬JÉ«MÓ°Uh ∂∏ŸG äÉ£∏°S
ádhódG ≈a π≤K iP ¢SÉfCG á≤«KƒdG √òg ºYO óbh ,¬àfƒYQh ∂∏ŸG áªµM ΩóY ÖÑ°ùH
äÉfhQÉÑdG ójóŒ πHÉ≤e 1215 ƒ«fƒj 15 ≈a á≤«KƒdG ∂∏ŸG ºàN óbh ,ájõ«∏‚E’G
.ΩÉ©dG äGP øe ƒ«fƒj 19 ≈a Ó©a ” iòdGh ¬d ó¡©dG
∂∏ŸG ¬æHG ó¡Y ≈ah ¿ƒL ∂∏ŸG IÉah ó©H 1216 ≈a á≤«KƒdG √òg πjó©J ” óbh
≈ah ,ÉgOƒæH øe óæH ±òëH äGƒæ°S ™°ùJ hP ƒgh ¢Tô©dG ≈∏Y êƒàŸG ådÉãdG iÔg
Éægh "áHÉ¨dG á≤«Kh" â«ª°Sh äÉfhQÉÑdG á≤«Kƒd á∏ªµe ≥FÉKh äQó°U 1217 ΩÉY
.áHÉ¨dG á«≤Kh øY Égõ««ªàd "ÉJQÉc ÉæLÉŸG" º°SÉH äÉfhQÉÑdG á≤«Kh â«ª°S
≈a ÉgQó°UCGh ¥ƒ≤◊G ≥FÉKh ™ªéH ΩÉbh ó°TôdG ø°S ådÉãdG iÔg ≠∏H 1225 ≈a
¤EG áÁó≤dG á≤«KƒdG É¡«a ¢ü∏b óbh ,º¶YC’G ¥Éã«ŸÉH â«ª°S IójóL "ÉJQÉc ÉæLÉe"
â“ É¡fCG ≈∏Y áMGô°U É¡«a ¢üf óbh ä’ƒ≤æŸG øe áÑ°ùf πHÉ≤e âfÉch §≤a GóæH 37
hCG á«fƒfÉb á≤«Kh iCG π«©ØJ Ωó©H QGô≤H ∂dP ™ÑJCG ¿Éc ¿EGh ,ÉgGôcEG ’ ∂∏ŸG øe ÉYƒW
.1237 ΩÉ©dG ≈àM É¡fÉjô°S ΩóY ¤EG iOCG É‡ ¢UÉÿG ∂∏ŸG ”ÉîH ’EG äÉjôM
¥ƒ≤◊G ¬«a OóMh GOó› º«¶©dG ¥Éã«ŸG ∫hC’G OQGhOEG ∂∏ŸG Qó°UCG 1297 ≈ah
ÉjQÉ°S ºgC’G ¥Éã«ŸG Gòg ≈≤H óbh ,ÖFGô°†dG ≈a IOÉjR πHÉ≤e Ö©°û∏d äÉjô◊Gh
.ájõ«∏‚E’G á«∏NGódG íFGƒ∏dG ≈a Ωƒ«dG ≈àM
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OÓ«ŸG πÑb 450

OÓ«ŸG πÑb 508

OÓ«ŸG πÑb 530-559

ìGƒdC’ÉH ≈ª°ùj Ée ƒgh ≈fÉehQ Qƒà°SO ∫hCG Öàc
óbh ,áHƒàµŸG á«fÉehôdG ÚfGƒ≤dG ∫hCG ƒgh ô°ûY ≈æK’G
¤EG áàÑãe ÉMƒd
k ô°ûY »æKG ≈∏Y ÚfGƒ≤dG √òg âÑàco
âfÉc å«M ,á«fÉehôdG áªµëŸG ‘ çóëàŸG á°üæe
ÚfGƒ≤dG √òg âfÉc óbh .áª¡ŸG QƒeC’G á°ûbÉæe QhóJ
øWGƒª∏d á°UÉÿG ¥ƒ≤◊G É¡«∏Y Ωƒ≤J »àdG ¢ù°SC’G
πãe á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G ∫hÉæàJ ≈gh ,ÊÉehôdG
≈∏Y áÑJÎŸG áHƒ≤©dGh AÉæÑdG ÚfGƒbh IRÉ«◊Gh á«µ∏ŸG
ìGƒdC’G √òg Öàc óbh ,ÚfGƒ≤dG ∂∏J áØdÉﬂ
Iô°ûY øe ¿ƒq µe ¢ù∏› ƒgh) ¢SÒØª«°SódG
≈∏Y ÚfGƒ≤dG ∂∏J ¢ù∏éŸG ≈æH óbh .(∫ÉLQ
É k°†jCGh ,á≤HÉ°ùdG á«fÉehôdG á«FÉæ÷Gh á«fóŸG ÚfGƒ≤dG
≥Ñ£J ÚfGƒ≤dG âfÉch ,á«æjódG äGOÉ©dG ≈∏Y
CÓª∏d âÑàc óbh ,ÚæWGƒŸG πc ≈∏Y …hÉ°ùàdÉH
º¡bƒ≤M áaô©e Qƒ¡ª÷G áeÉY ™«£à°ùj ≈àM
.á«fƒfÉ≤dG

øY çóëàj Qƒà°SO ∫hCG ƒgh ≈WGô≤ÁódG Éæ«KCG Qƒà°SO
≈a á∏eÉ°ûdG ácQÉ°ûŸG á≤jôW òîJGh "Ö©°ûdG ºµM"
≈∏Y AÉàØà°S’Gh ¢UÉî°TC’G ÜÉîàfGh QGô≤dG PÉîJG
ÈY Qó°üJ á«FÉ°†≤dG ΩÉµMC’G âfÉch πH äGQGô≤dG
áMÉàe á«WGô≤ÁódG á°SQÉªŸG âfÉc óbh ¬JGP ¢ù∏éŸG
∑Éæg ¿Éc ¿EGh ,ôM ó°TGQ ≠dÉH ôcP ≈æ«KCG πµd
Gòg πgCG IOÉ©c äGAGôLEÓd âØ«°VCG á«æjO ¢Sƒ≤W
.¿ÉeõdG

ΩóbCG ó©J ≈àdGh ¢SôØdG ∂∏e ¢TQƒc ∂∏ŸG á≤«Kh
.ájOƒÑ©dGh ¥ôdG AÉ¨dEGh á«æjódG ájô◊G í«àJ á≤«Kh

ÉfGQh øe GhôcGòàH âfG
?!?¬jG ’h

ﻳﺔ ﺗﺎرﻳﺦ

ÉjOÓ«e 438

ÉjOÓ«e 604

¿ƒfÉb QGó°UEG ≈∏Y ≈fÉãdG ¢ShOƒ«K QƒWGÈeE’G πªY
AiOÉÑeh á«fÉehôdG ÚfGƒ≤dG áaÉµd ™eÉLh óMƒe
øeh ,á«æ«£æ£°ù≤dG áæjóÃ ∂dP ¿Éc óbh ,ádhódG
íæe ¢ShOƒ«K ¿ƒfÉb É¡«∏Y ¢üf ≈àdG AiOÉÑŸG ºgCG
,á«fÉehôdG ájQƒWGÈeE’G ÉjÉYQ πµd á«fÉehôdG á«°ùæ÷G
≈a ≥ÑW ¿ƒfÉ≤dG Gòg ¿CG ßMÓŸG øe ¬fCG Éªc
áª°UÉY ¤hC’Éa ÉehQh á«æ«£æ£°ù≤dG ÚàæjóŸG
áfÉjO πjƒ– ¬«dEG Ö°ùæJ iòdG Ú£æ£°ùb QƒWGÈeE’G
áª°UÉ©dG õeQ á«fÉãdGh á«ë«°ùŸG ¤EG ájQƒWGÈeE’G
.ájQƒWGÈeEÓd áÁó≤dG

øe Éfƒµe GQƒà°SO ƒcƒJƒ°T ÒeC’G Öàc ,¿ÉHÉ«dG ≈a
ôµÑe iQƒà°SO êPƒ‰ ƒgh á«fƒfÉb IOÉe I ô°ûY ™Ñ°S
GPƒH ÉjÉ°Uh ≈∏Y ¢SÉ°SC’ÉH Góªà©e É«°SBG ¥ô°T ≈a
√ÉŒ á«YÉªàLE’G äÉeGõàd’G ≈∏Y IÒÑc áØ°üH õcôjh
.ádhódGh áeƒµ◊G

اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ و اﻟﻐﻴﺮ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ
.πjó©J 94 h IOÉe 444 øe ¿ƒµàj å«M áHƒàµŸG ÒJÉ°SódG ∫ƒWCG ƒg óæ¡dG Qƒà°SO .áHƒàµe ÒJÉ°SO »g ⁄É©dG ‘ ÒJÉ°SódG Ö∏ZCG •
. πjó©J 27 h OGƒe 7 øe ¿ƒµàj å«M áHƒàµŸG ÒJÉ°SódG ô°übCG øe IóëàŸG äÉj’ƒdG Qƒà°SO Èà©j h
.π«FGô°SEG πãe …ôNCG á∏«∏b ∫hO h IóëàŸG áµ∏ªŸG ádÉM πãe ±ô©dG »∏Y áªFÉb h áfôe ÒJÉ°SO π°UC’G ‘ ¿ƒµJ áHƒàµe Ò¨dG ÒJÉ°SódG •
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العناصر األساسية للدستور
ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ

ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ

ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ

ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﻜﻢ

ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ

.١اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
• ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﺃﻱ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺃﻭ ﻧﺼﻮﺹ ﻋﻦ
ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻻ ﺗُ ﻨﺘﻬﻚ
ﺗﺤﺖ ﺃﻱ ﻇﺮﻑ ﻛﺎﻥ.
• ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻔﻜﺮﺓ ﻧﺸﺄﺓ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ.
• ﻳﻘﻮﻝ ﺑﻌﺾ ﻓﻼﺳﻔﺔ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﻧﺘﺴﻜﻴﻮ
ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺃﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﺤﻤﻲ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ
ﺃﺻﻴﻼ
ﺟﺰﺀ ﺍ
ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ،ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
ً
ً
ﻣﻦ ﺃﻱ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻟﺘﺤﻤﻲ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ.
• ﺍﻵﻥ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻤﻔﻬﻮﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻣﺎﻥ
ﻣﺘﺪﺍﺧﻼﻥ ،ﻭﻣﻌﻈﻢ ﻫﺬه ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.
• ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﺷﻴﺌﺎﻥ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎﻥ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻷﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭﺳﻊ ﻭﺃﻋﻢ.

أﺑﺮز اﻟﺤﻘﻮق ا ﺳﺎﺳﻴﺔ

• ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﺎ
ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻱ ﺩﺳﺘﻮﺭ.

•ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻋﺪﻡ
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺮﻕ
ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ.
•ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ.
•ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ
ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺇﻻ ﺑﺄﻣﺮ
ﻗﻀﺎ ﺋﻲ .
•ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ.

•ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ.
•ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻭﺧﺎﺭﺟﻬﺎ.
•ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﺮﺷﺢ
ﻟﻠﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
•ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ.
•ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ.
•ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ
ﺍﻟﺸﻌﺎﺋﺮ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ.

.٢اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت
• ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ
ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ:
 .١ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
 .٢ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
 .٣ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
• ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻜﻞ ﺳﻠﻄﺔ ،ﻓﺘﻨﻔﺮﺩ
ﻛﻞ ﺳﻠﻄﺔ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺷﺌﻮﻧﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ
ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ
ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻛﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ.
• ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﻛﻞ ﺳﻠﻄﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ
ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﺪﺩ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ.
• ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻳﺮﻭﻥ ﻭﺟﻮﺏ
ﺍﻟﻤﺰﺝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻟﻤﻨﻊ
ﻋﺮﻗﻠﺘﻬﺎ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﺓ.
• ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺬﻳﻦ ﺍﻟﺮﺃﻳﻴﻦ ﻇﻬﺮﺕ ﻋﺪﺓ ﻧﻈﻢ
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﻓﻲ ﺃﺧﺬﻫﺎ ﺑﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ
ﻋﺪﻣﻪ ،ﻣﺜﻞ:
 ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺒﻨﻰ ﻓﻜﺮﺓﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ
 ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺒﻖ ﺍﻟﻔﺼﻞﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﺑﻴﻨﻬﺎ
 ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔﻋﻀﻮ ﺍ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻨﻮﺍﺏ،
ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ
ً
ﻭﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻻ ﻳﻄﺒﻖ ﺳﻮﻯ ﻓﻲ
ﺳﻮﻳﺴﺮﺍ.

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت

• ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻗﺪ ﻏﺪﺍ ﻣﻨﺬ
ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ.

ﺍﻟﻘﺮﻥ
ﺍﻟـ١٨

ُﻳﻨﺴﺐ ﺃﺻﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻟﻠﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ،ﺣﻴﺚ ﻇﻬﺮ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﻛﺴﻼﺡ ﻣﻦ ﺃﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﺿﺪﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ
 ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻤﺪ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺑﻴﻦﻳﺪ ﻳﻬﺎ .

• ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻟﻴﺲ ﻣﻌﻨﺎه ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺳﻴﺎﺝ
ﺗﺎﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ،ﻭﻳﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ
ﻣﺎﺩﻱ ﻳﻔﺼﻞ
ً
ﻓﺼﻼ ً
ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻮﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﺑﺤﺠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﺎﻷﺧﺮﻯ ،ﻭﻣﻦ
ﺛﻢ ﻓﺈﻥ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺗﻌﺎﻭﻥ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﺧﺮﻯ" "checks and balancesﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ
ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﺤﺪ
• ﻳﻜﻮﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ
ً
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﻓﻴﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺣﻔﻆ ﺣﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ،ﻭﺿﻤﺎﻥ
ﻋﺎﺩﻻ
ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ،ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ،ﻭﺣﺴﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ
ً
ﻭﺳﻠﻴﻤﺎ ،ﻓﻬﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻭﺣﻜﻤﺔ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ
ً
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ،ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺤﻴﺪﺓ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ.
ﺧﻼﻓﺎ ﻗﺪ ﻧﺸﺄ ﺑﻴﻦ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺣﻮﻝ
ً
• ﺇﻻ ﺃﻥ
ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻭﻣﺪﻟﻮﻟﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ،ﻓﺎﻟﺒﻌﺾ
ﻓﻬﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ.ﺇﻻ ﺃﻥ
ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ،ﻗﺪ ﻓﻬﻤﺖ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ
ﺁﺧﺮ ،ﻭﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻤﺮﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ،ﺃﻱ ﺃﻧﻪ
ﻓﺼﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ،ﻭﻣﻊ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻴﻤﺎ
ﺑﻴﻨﻬﺎ .

ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ

• ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻫﻲ ﺇﻋﻼﻥ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﻣﺜﻞ
ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﻐﺰﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺮﺏ
ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺒﻌﺾ
ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺃﻛﺒﺮ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺽ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻼﺩ
ﻭﺇﻋﺎﺩﺗﻬﺎ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.
• ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺃﻭ
ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ
ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻻ
ﺗُ ﻨﺘﻬﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺴﺘﻐﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻭﺗﻌﻠﻨﻬﺎ ﻣﺘﻰ ﺗﺸﺎﺀ.
• ﻣﺜﻼ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻻ ﻳﻨﺺ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻋﻠﻰ
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻻ ﺗُ ﻨﺘﻬﻚ ﺃﻭ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻠﻴﻘﻬﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ
ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻤﺮﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻟﻠﺴﻼﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺑﺬﻟﻚ
ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺣﺪﺩ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ.
• ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻓﻴﺴﻬﺐ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺣﺎﻻﺕ
ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻭﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻛﻞ ﺳﻠﻄﺔ
ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻻﺕ
ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ.

أﻧﻮاع اﻟﺴﻠﻄﺎت

اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ:

• ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ،ﻭﺑﺤﻖ ،ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ.
• ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻫﺬه ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ،
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ،ﻛﺎﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻭﺃﻋﻮﺍﻧﻪ ،ﺃﻭ ﻃﺎﻗﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﺍﻵﺧﺬﺓ ﺑﻤﺒﺪﺃ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ،ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ
ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻣﺜﻞ ﺇﻧﺠﻠﺘﺮﺍ.

اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ:

• ﻫﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ .
ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ،ﺗﻌﻨﻰ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
ﻷﻱ ﻓﻌﻞ ﺃﻭ ﺗﺼﺮﻑ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺬﻟﻚ.
• ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻷﺻﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ،
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺗﻪ ﺻﻔﺔ ﺍﻹﻟﺰﺍﻡ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ
ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺸﻌﺐ.

اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ:

• ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻬﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﻣﻬﻨﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ،
ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻤﺖ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺃﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ .ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ
ً
ﺃﻳﻀﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻗﻮﺓ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻭ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺃﻭ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ.
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.٣رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ

{

اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ

ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﺗﻘﻮم اﻟﺴﻠﻄﺎت
اﻟﺜﻼث ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ.

ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ:

ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ:

• ﻫﻮ ﺃﺧﻄﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﺗﻨﺒﻊ
ﺍﺗﻬﺎﻣﺎ ﻟﻌﻀﻮ
ﺧﻄﻮﺭﺗﻪ ﻛﻮﻧﻪ ﻳﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﻃﻴﺎﺗﻪ
ً
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻭ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺄﺳﺮﻫﺎ ،ﻭﻗﺪ
ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺃﻭ
ﺍﻹﻫﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻮﺏ ﻋﻨﻪ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ
ﺳﺤﺐ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.

• ﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ
ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﺇﺫ ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ
ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﻧﻮﺍﺑﻪ
ﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﻧﻮﺍﺑﻬﻢ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﻢ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﻧﻮﺍﺑﻪ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻴﺒﻮﻧﻬﻢ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ
ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ.

• ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻣﺮﺍﻋﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﺃﻥ ﺗﺒﺘﻌﺪ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﻋﻦ
ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ.
ﻳﺮﺽ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻋﻦ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ
َ
• ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ
ﺃﻭ ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻭ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺃﻥ
ﺍﺗﻬﺎﻣﻪ ﻟﻪ ﻣﺤﻞ ،ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻘﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﺒﺮ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ ،ﻭﻫﻲ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻷﺧﻄﺮ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺗﺠﺎه ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻤﻜّﻨﻪ ﻣﻦ ﺇﻗﺎﻟﺘﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ.

• ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﻻ
ﺍﺗﻬﺎﻣﺎ ﺑﺸﻲﺀ.
ﻳﺤﻤﻞ
ً

• ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻥ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺗﻜﻮﻥ ﺷﻔﺎﻫﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﻀﺮﻫﺎ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ُﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺃﻭ
ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺬﻟﻚ.

• ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻳﺤﻤﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺳﻠﻄﺔ
ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺍﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﻻﺋﻘﺔ ﺃﻭ ﻃﻠﺐ
ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺇﻟﻰ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ
ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﺗﻌﻠﻘﻬﺎ ﺑﺎﻷﻣﻦ
ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺒﻼﺩ.

اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

• ﺳﺤﺐ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﻭﻫﻮ ﺃﻗﻮﻯ
ﺃﺳﻠﺤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ ،ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺳﺤﺐ
ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻳﻌﻨﻰ ﻋﺰﻟﻬﺎ ﻭﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺤﺪﺩ
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ.
ً
• ﻋﺎﺩﺓ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﺤﺼﺮﻱ
ﻓﻲ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺛﺎﻧﻲ
ﺃﻗﻮﻯ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
• ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ،ﻛﻀﻤﺎﻧﺔ ﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ،
ﻭﻟﻜﻦ ﺗﺨﻀﻊ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ
ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻛﺬﻟﻚ ﻛﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ.

ا ﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﻘﻀﺎ ﺋﻴﺔ

• ﻋﺎﺩﺓ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﺪﺓ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻨﻬﺎ:

• ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ،ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺤﻜﻢ
ﺑﻌﺪﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ،ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺗﺼﺤﻴﺢ
ﺍﻟﻌﻮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻌﻴﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ.

 ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺸﺮﻑ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

• ﺗﻔﺼﻞ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ،
ﻭﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ،ﻭﺇﻻ ﻳﻌﺪ
ﻣﺮﺗﻜﺒﺎ ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ،ﻣﻤﺎ
ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻟﺬﻟﻚ
ً
ﻗﺪ ﻳﻌﺮﺿﻪ ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺤﺒﺲ.

 ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﻞﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ.
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العناصر األساسية للدستور
.٤ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ
ﻳﺠﺐ أن ﻳﻨﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ ،ﺑﻤﻌﻨﻰ أن ﻳﻌﺮّ ف اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﻟﻠﺒﻠﺪ أﻫﻮ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ أم رﺋﺎﺳﻲ أم ﺷﺒﻪ رﺋﺎﺳﻲ.

اﻟﻨﻈﺎم

اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲY R AT N E M I L
R AP

• ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ُﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻫﻮ ﺃﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.
• ﺃﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻳﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻗﻮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ
ﻣﻌﺎﺭﺿﺘﻪ.
• ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻓﻘﻂ ،ﺳﻮﺍﺀ ﺑﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﺃﻭ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ،ﻭﻳﺘﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺤﺰﺏ
ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ.
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻫﻮ ﺭﺋﻴﺲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ.
•
ً
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ
ً
• ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺭﺋﻴﺴﻬﺎ ،ﻭﺫﻟﻚ
ﺍﻵﺗﻴﺔ:
 ﺇﺫﺍ ﺣﺼﻞ ﺣﺰﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻳﺼﺒﺢ ﻫﻮ ﺣﺰﺏ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔﻭﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ،ﻭﻗﺪ ﻳﺘﺮﻙ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻋﻨﺪ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺸﻞ ﺃﻱ ﺣﺰﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﺗﻘﻮﻡﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺎﺯﺕ ﺑﻤﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺑﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ
ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﺗﺤﺎﺩ )ﺍﺋﺘﻼﻑ( ،ﻭﻓﻲ ﻫﺬه ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﻛﻮ ﻧﺖ ﺍﻻﺋﺘﻼﻑ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ،
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺘﻲ ّ
ﻭﺗﺴﻤﻰ )ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﺋﺘﻼﻓﻴﺔ(.

• ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻳﺪﺧﻞ "ﻭﺯﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ" ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ،ﻓﻴﺘﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﺤﺰﺏ
ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺪ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﻓﻲ
ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻳﺔ ﻛﺎﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
• ﻳﺤﻖ ﻟﺤﺰﺏ ﺃﻭ ﺍﺋﺘﻼﻑ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﺴﺤﺐ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺈﻗﺎﻟﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ
ﻭﻗﺖ ﺗﻘﺼﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺑﺘﺼﻮﻳﺖ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ
ﺳﺤﺐ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺇﻗﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
• ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺃﻭ ﺍﻻﺋﺘﻼﻑ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ )ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ( ﻓﻲ ﺃﻱ
ﻭﻗﺖ.
• ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﺗﺤﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﺗﻌﻴﺪ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺷﻌﻮﺭ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺃﻥ
ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻻ ﻳﻨﻔﺬ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ،ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻫﻨﺎ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﻗﺪ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻧﺠﺎﺡ ﻧﻔﺲ ﺍﻻﺋﺘﻼﻑ ﺍﻟﺤﺰﺑﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ
ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ.
ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ )ﺃﻭ ﻣﺎ
ً
• ﻋﺎﺩﺓ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ
ﻳﻨﺎﻇﺮﻫﺎ( ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺜﻞ ﺃﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ،ﺃﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮﺭ
ﻭﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ.

ﻋﻴﻮب اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ

رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ
• ﻣﻨﺼﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻫﻮ
ﻣﻨﺼﺐ ﺷﺮﻓﻲ.
• ﻳﺘﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﻣﺎ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﺃﻭ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
• ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺮﺗﺒﺔ ﻭﺯﻳﺮ ﻳﺤﻀﺮ ﺑﻌﺾ
ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﻟﻜﻦ ﺭﺃﻳﻪ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻱ ﻭﻻ ﻳﻌﺘﺪ
ﺑﺼﻮﺗﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.
ﻣﺴﺌﻮﻻ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ.
• ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻴﺲ
ً

رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻓﻲ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ

• ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻛﻞ ﺣﺰﺏ ﻣﻦ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﺣﺰﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ.

• ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ
ﺍﺋﺘﻼﻑ ﻣﻦ ﺃﺣﺰﺍﺏ ،ﻳﺆﺩﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺋﺘﻼﻑ ﻋﺎﺩﺓ
ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ
ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻼﺋﺘﻼﻑ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ
ﻭﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺇﻗﺎﻟﺘﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ.
• ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﻗﻮﻱ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺣﺰﺑﻴﺔ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻣﺘﻀﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ،ﻭﻗﺪ ﺗﺨﻀﻊ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻭﺗﺘﺠﺎﻫﻞ
ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ،ﻭﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻮﻻﺀ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺻﺎﺣﺐ
ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻗﻒ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﻧﻘﺪ ﺃﺩﺍﺀ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺣﺰﺑﻬﻢ.
• ﺍﻻﻧﺼﻬﺎﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ
ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﺑﻬﺎ
ً
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﻘﺪ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻗﻮﻳﺔ.
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• ﻫﻮ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ،ﻟﻪ
ﺳﻠﻄﺔ ﺣﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﻓﺼﻞ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ.
• ﻻ ﻳﺘﺨﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻪ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎﺀ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻓﻬﻮ ﻳﻤﺜﻞ
ﻭﺍﺟﻬﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﻭﺭه ﻳﻌﺪ ﻭﺍﺟﻬﺔ
ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺃﻭ  -ﻟﻠﺪﻗﺔ  -ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺃﻭ ﺍﻻﺋﺘﻼﻑ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ.

• ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ ،ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﻫﺬﺍ
ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﻭﺟﻬﺪ ﻭﻣﺎﻝ ،ﻓﻤﻦ ﺣﻖ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ
ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﺣﺘﻰ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ
ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﻳﻤﻠﻚ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ،
ﻭﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﺃﻥ ﻳﺪﻋﻮ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﺘﻰ ﺭﻏﺐ
ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺪ
ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﺤﺰﺑﻪ ﺃﻭ ﻹﻧﻘﺎﺫ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻣﻦ ﺳﺤﺐ
ﺍ ﻟﺜﻘﺔ .
• ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ) ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ( ﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻪ
ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺷﻌﺒﻪ ،ﻭﻻ ﺗﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻪ ﺇﻻ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺃﻋﻀﺎﺀه
• ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻭﻋﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﺎﻝ ،ﻭﺃﺣﺰﺍﺏ
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ.

ﻣﻤﻴﺰات اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ
ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ
ﺗﻜﺎﻣﻼ
• ﻳﺨﻠﻖ
ً
ً
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﻴﺎﺭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﺣﺪ
ﻷﻧﻬﺎ
ً
ﻓﻼ ﻳﺤﺪﺙ ﺧﻼﻑ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻭﺫﻟﻚ
ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺣﺼﻮﻝ ﺣﺰﺏ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ.
• ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ )ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ( ﻳﻌﺰﺯ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ
ﻭﻳﻘﻠﻞ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺗﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻳﺪ ﺷﺨﺺ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺜﻞ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ.
ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻣﺘﺴﺎﻭ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ
• ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ
ً
ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ،ﻭﺍﻟﻜﻞ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ،ﻓﻼ
ﺳﻠﻄﺎﺕ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﻳﺪه.
• ﺳﺮﻋﺔ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺠﻊ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺣﻮﺍﺭ
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺩﺍﺋﻢ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .

ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ:
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﻄﺒﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ً
ﻳﻘﺮﺏ ﻣﻦ  ٥٠ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ
ﺑﻠﻐﺎﺭﻳﺎ ﻭﺍﻟﺘﺸﻴﻚ ﻭﺍﻟﻨﻤﺴﺎ
ﻭﻓﻨﻠﻨﺪﺍ ﻭﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ
ﻭﺍﻟﻤﺠﺮ ﻭﺍﻟﻬﻨﺪ ﻭﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ
ﻭﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻝ ﻭﺟﻨﻮﺏ
ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ.
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ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ

اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ

اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ
• ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻭﻟﻴﺲ ﻛﻤﺎ
ﻫﻮ ﻛﺎﺋﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ،ﻭﻻ
ﺗﻮﺟﺪ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺗﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻏﻴﺮ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ.

ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ،ﻭﻣﺜﺎﻟﻪ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻂ ﺃﻭ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻭﺗﺘﺠﻠﻰ ﻓﻴﻪ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺨﻠﻂ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

• ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻳﻨﺎﻁ ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﻜﻮﻧﺠﺮﺱ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺪ
ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺷﻔﻮﻳﺔ ﻟﻠﻜﻮﻧﺠﺮﺱ ﻭﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ
ﻭﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ )ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ( ﻭﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ.

ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ :

• ﺃﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻝ ﺑﺼﻮﺭﺓ
ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﺎﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﻦ ﺍﻟﺴﻔﺮﺍﺀ
ﻭﺍﻟﻘﻨﺎﺻﻞ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺴﻔﺮﺍﺀ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻭﻳﺠﺮﻱ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﺤﻜﻮﻣﺎﺗﻬﻢ.
ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ
ﺟﺪ ﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ
ً
• ﻟﺬﻟﻚ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ً
ﺑﺄﻥ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻣﺒﺎﺷﺮﺍ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ،ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻭﻗﻮﺓ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺴﺎﻭﻯ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺷﺮﻋﻴﺘﻪ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.
• ﻭﻟﻜﻦ ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻧﺠﺎﺣﻪ ﻓﻲ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻭﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ
ﺣﻜﻤﺘﻪ ﻭﻛﻴﺎﺳﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺑﻞ ﻭﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﺴﺐ ﺍﻟﻤﺆﻳﺪﻳﻦ ﻓﻲ
ﺣﺰﺑﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ
ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ،ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﺼﺎﺭه
ً
ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺗﺪﻋﻤﻪ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻪ.

•ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ.
•ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ.
•ﻳﻌﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ.

•ﻳﻌﻴﻦ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﻳﻘﻴﻠﻬﻢ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
•ﻳﻌﻴﻦ ﻛﺒﺎﺭ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ ﻭﻋﺴﻜﺮﻳﻴﻦ.

•ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ

ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ :

• ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺇﺫ ﻳﻮﺟﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ.
•ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻳﺮﺍﻗﺐ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.

•ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺴﺤﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺜﻘﺔ.

• ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺣﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ.

• ﺗﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺑﺎﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ
ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ.

ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻣﻨﻪ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ،ﻓﻨﺠﺪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ،
ﻓﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻨﻘﺴﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﻳﺮﺃﺳﻬﺎ ﺭﺋﻴﺲ
ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ،ﺃﻱ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ
ﺣﻜﻮﻣﺔ ،ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ
ً
ﻳﺴﻮﻍ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺮﻏﻢ  -ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﺐ ﺍﻟﺜﻘﺔ  -ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻭﺯﺍﺭﺗﻪ ،ﻭﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﻞ
ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻣﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﻔﻮﺫﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﻴﺮ.

.٥اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء
ﻫﻮ ﻣﺒﺪﺃ ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﺻﺮﺍﺣﺔ .ﻳﻌﻨﻲ ﺍﺳﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ،ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﻭﻋﺪﻡ ﺧﻀﻮﻋﻬﺎ ﻷﻱ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ ﺍﻷﺧﺮﺗﻴﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻭ ﻷﻱ ﺿﻐﻮﻁ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ .ﻣﺒﺪﺃ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻤﺒﺪﺃ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻳﻄﺒﻘﻮﻧﻪ ﻣﺤﺎﻳﺪﻳﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﻭﻻ ﻳﺨﻀﻌﻮﻥ ﻷﻱ
ﺃﻫﻮﺍﺀ .ﻓﻤﺜﻼ ﻻﺑﺪ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻣﺎ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻭﺃﻥ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺤﻖ
ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻓﺌﺔ ﺃﻭ ﻃﺮﻑ ﻣﻌﻴﻦ ﻭﺇﻻ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻪ .ﻭﻷﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻭﺿﻌﺖ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺮﺕ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻋﺎﻣﺔ ﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ٣٢\٤٠ﻓﻲ  ٢٩ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ١٩٨٥

اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﺳﺎﺳﻴﺔ ﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء

ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻣﻮﺭ:

• ﺗﻜﻔﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺒﻠﺪ
ﺃﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻬﺎ.
• ﺗﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺗﺤﻴﺰ،
ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺗﻘﻴﻴﺪﺍﺕ ﺃﻭ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﺃﻭ
ً
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ
ﺃﻳﺔ ﺇﻏﺮﺍﺀﺍﺕ ﺃﻭ ﺿﻐﻮﻁ ﺃﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺃﻭ ﺗﺪﺧﻼﺕ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ
ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ،ﻣﻦ ﺃﻱ ﺟﻬﺔ ﺃﻭ ﻷﻱ ﺳﺒﺐ.
• ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺐ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺍﻻﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺃﻥ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ
ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ.
• ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﻟﻘﻀﺎﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻬﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ.
• ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺿﻤﻦ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻮﻥ
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﺗﺨﺺ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
• ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺑﻘﺎﺋﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺒﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻮﻏﻬﻢ ﺳﻦ
ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺃﻭ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﺘﻮﻟﻴﻬﻢ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ.

YCNEGREME FO ETATS

• ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ.
 ﺇﺩﺍﺭﻳﺎ :ﺑﻤﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﺯﻳﻊﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﻧﺪﺑﻬﻢ ﺃﻭ ﺗﻮﺟﻴﻪ
ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﻧﻴﻦ ﺃﻭ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻋﻤﻞ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺁﺧﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻳﺪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
 ﻓﻨﻴﺎ :ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﻛﺘﺎﺑﺔ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ.• ﺍﻷﺟﻮﺭ:
ﻣﺆﻣﻨﺔ ﻭﻛﺎﻓﻴﺔ ﻭﺃﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
 ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﺟﻮﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓﱠ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
•ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ:

 -ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺣﺼﺎﻧﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻣﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﺀ.

• ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎﺕ:
 -ﺗﻌﻨﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻷﻱ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﻭﻣﺸﺎﻫﺪﺗﻬﺎ.
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ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻛﻞ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻵﺧﺮ ﻭﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﻷﺧﺮﻯ ،ﻷﻥ ﻛﻞ
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻳﻌﺒﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻟﻸﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﻤﻪ ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ
ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩ.

اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
• ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ.

اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
•ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ.

• ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ
• ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻠﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ )ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ  -ﻋﻀﻮﻳﺔ
ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ(.

• ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ.
• ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ.

• ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.

• ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻴﻪ.

• ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ )ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ
ﺗﺘﺮﻙ ﻫﺬه ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻵﺧﺮ ﻳﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ(.

• ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
• ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ.

• ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺟﻠﺴﺎﺗﻪ.

• ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ )ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻻﺗﻌﻄﻲ ﺣﺼﺎﻧﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ

• ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﻣﺪﺗﻪ.

اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
• ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ.
• ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﻭﻓﻲ
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ.
• ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﻣﺜﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ )ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺑﻮﻟﻨﺪﺍ
 ١٩٩٧ﻳﻨﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ٢١٦ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ  ٪٦٠ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
ﻟﻠﺒﻠﺪ ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
ﻭﺃﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻭﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺐ ﻫﺬه
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﻢ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻫﺬه ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻛﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ(.
• ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻭﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻪ.

• ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ.

• ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺬه ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ )ﻟﻴﺲ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺣﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ(.
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هل هي ثورة �إ�صالحات؟
ولكن ثبت أن تغيير النظام ،شأنه شأن تغيير
االقتصاد السياسي للدولة ،مسعى أكثر تعقي ًدا
مما يبدو ويحتاج حتقيقه وقتًا طوي ًال ،وتنطبق
عليه العبارة الشهيرة لعالم االجتماع واالقتصاد
السياسي ماكس ﭬيبر« :عملية حفر قوية وبطيئة عبر
ألواح خشبية صلبة» .وهذا مرجعه إلى أن القوى
التي أسقطت مبارك لم تسقط نظامه بعد ،وهي
ال تزال متشرذمة وتفتقر إلى هيكل مؤسسي .ولم
يظهر حتى اآلن برنامج قادر على إحداث حتول في
هيكل احلياة السياسية واالقتصادية للدولة .وعلى
الرغم من كل أشكال الدراما السياسية التي حدثت
في األشهر األخيرة ،ما زالت القوات املسلحة هي
أو أكثر من الكليبتوقراطيني (احلكام اللصوص)
التابعني للنظام القدمي.
ونتيجة لذلك ،من املعقول اليوم أن يتساءل
الدخالء عما إذا كان من املمكن أن يتغير النظام
املصري أم ال ،مثلما كان من املعقول في أوائل
عام  2011أن يفترض البعض أن الرئيس مبارك
سيتمكن من إدارة املظاهرات واحتوائها .ولكن هذه
األمور املثيرة للقلق تقلل من أهمية التحول العميق
في الوعي الذي خلفته جتربة الثورة لدى كثير من
املصريني .ويعتقد ماليني األشخاص أن األمور
قد تغيرت ،وستتغير ،ويدركون أهمية إمكانياتهم
اجلماعية .وهذه هي النقطة اجلوهرية؛ لقد حدث
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املتحكمة إلى حد بعيد ،مثلما كانت منذ أكثر من
خمسني سنة ،دون ضوابط وتوازنات مؤسسية أو
آليات مساءلة .ولم يحدث تغيير يذكر في الفرص
االقتصادية واالجتماعية واالستراتيجيات احلياتية
املتاحة للمواطنني املصريني .وما زالت القيادات
العليا املسئولة عن اقتصاد األمة تخصص املوارد
خارج املوازنة أو عبر ترتيبات سرية بني أصحاب
النفوذ ،بد ًال من أن تخصصها من خالل إجراءات
موازنة عامة خاضعة للمساءلة .وال يزال اجلزء األكبر
من موارد الدولة يوزَّع وكأن القوى السياسية املطلوب
إرضاؤها ما زالت هي ذاتها التي كانت في عهد
مبارك ،على الرغم من اإلذالل العام الذي نال فر ًدا
حتول في الصورة الذاتية اجلماعية لدى عدد هائل
من املصريني ،من النخبة العلمانية إلى املعارضة
التقليدية ،ومن الطبقة البرجوازية إلى العمال
العاطلني عن العمل .وهذا بالطبع ال يشمل اجلميع
وال يحدث في كل األوقات .ففي مثل هذه األوقات،
يكون الوعي أشبه مبادة سائلة زئبقية .ولكن هناك
فرصة مناسبة للخيال ،واألحالم ،واآلمال الشخصية
واجلماعية لم تكن متاحة منذ شهر واحد .وحتى إذا
ظلت كل املؤسسات على حالها ،فلن تظل مصر على
حالها.
هل ستتغير مصر إلى أفضل ،وهل سيحقق
املصريون آمالهم اجلديدة أم ال؟ هذا ما ستكشف

عنه األيام .وسيعتمد ذلك كثي ًرا على الطريقة التي
يتحكم بها املصريون في عملية التحول ،ويحددون
بها مجموعة مشتركة من األهداف من أجل اإلصالح
املتواصل ،ويحافظون بها على القوة الدافعة الالزمة
لبلوغ هذه األهداف .وهناك عدة مئات أو آالف من
األفراد منتشرون عبر أكثر من  85مليون نسمة،
وال بد أن يجد هؤالء األفراد طريقة يح ّولون بها
الثورة الثقافية في الوعي اجلماعي للشعب إلى شكل
جديد من أشكال احلياة االقتصادية ،واالجتماعية،
والسياسية .ويتطلب هذا أكثر من تغيير دستوري ،أو
انتخابات ،أو برنامج سياسي ذكي؛ إنه يتطلب حتو ًال
عمي ًقا في حياة األمة املؤسسية ،من جهاز األمن إلى
االقتصاد .وحتى أفضل البرملانات ،وأكثر الدساتير
انفتاحا ونزاهة
ليبرالية ،وأكثر االنتخابات الرئاسية
ً
قد ال تغير أي شيء في كل ذلك ،وقد تكون في الواقع
بدي ًال لعملية احلفر الصعبة التي ستكون ضرورية
لتغيير نظام احلكم.
ومع ذلك ،إلى جانب القوة الدافعة ووعي املصريني
اجلديد بأنفسهم ،ثمة ميزة أساسية في عوامل
التغيير باملجتمع املصري وهي :اضطرار احلكام
أيضً ا إلى إعادة تقييم موقفهم .فقد اضطرت القوات
املسلحة أن تؤدي دو ًرا غير مألوف بالنسبة إليها،
أي دور احلاكم ،دون أن تكون لها واجهة سياسية.
وهي تعي أن توقعات السكان ،وثقتهم بأنفسهم،

وصبرهم اختلف متا ًما عما كان عليه قبل عام .ويعلم
الكليبتوقراطيون أنهم بطريقة ما ال يستطيعون التنبؤ
مبا سيحدث ،وقد يكون عليهم الدور .ويشكل عدم
ارتياح الكليبتوقراطيني هذا تهدي ًدا وفرصة على حد
سواء .فقد تغيرت القوى التي ينبغي التواؤم معها
من خالل الصفقات التي تتم خارج املوازنة ،حتى
إذا لم تتضح بعد إمكانية بناء اقتصاد يوزع موارد
الدولة بطريقة تضمن السالم السياسي عبر إجراءات
موازنة علنية وتشريعات برملانية .ومع ذلك ،حتى إذا
ظلت املسئولية في أيدي القوات املسلحة ،فلن يظل
املجمع العسكري-الصناعي على حاله.
التحول إلى ماذا؟ وإلى أين نأمل أن يؤدي
كل هذا؟
علينا أن نفهم التلميحات املستقاة من مطالب
املتظاهرين أنفسهم :إسقاط «النظام» ،وإحالل
حكومة واقتصاد معتمدين على املؤسسات ال األفراد
محله ،في ظل ثقافة سياسية واجتماعية منفتحة،
واستراتيجية تنمية اقتصادية منصفة مصممة بشكل
جيد لتحقيق النمو .لقد منت جذور الثورة املصرية
من التطلعات إلى الكرامة ،واملشاركة ،وتوفر الفرص
االقتصادية .لقد جمعت املشاركني في الثورة رغبتهم
في اإلحساس باالحترام الناجت عن اإلمكانيات
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االقتصادية واالجتماعية املتاحة للفرد وعائلته
والتحرر من السلطة االستبدادية في احلياة اليومية.
وعلينا أن نتذكر أن هذه الثورة ليست ثورة
مستوحاة من الفيسبوك قام بها شباب املدينة في
قلب القاهرة .فقد شاركت فيها أيضً ا جماعات
وأحزاب سياسية راسخة ،كما اتضح من جناحاتهم
السياسية على مدى العام املاضي .كما شاركت فيها
أيضً ا احلركات العمالية،
يحولون بها الثورة
وال بد �أن يجد امل�صريني طريقة
ّ
احتضنتها
التي
صناعات من العهد الثقافية يف الوعي اجلماعي لل�شعب �إىل �شكل جديد من
الناصري هي اآلن في �أ�شكال احلياة االقت�صادية ،واالجتماعية ،وال�سيا�سية.
طريقها إلى الزوال .وفي
ويتطلب هذا �أكرث من تغيري د�ستوري� ،أو انتخابات� ،أو
ً
ً
عميقا يف حياة
حتوال
الواقع ،لم يتفكك النظام برنامج �سيا�سي ذكي؛ �إنه يتطلب
فعل ًيا إال عندما انتشرت
الأمة امل�ؤ�س�سية ،من جهاز الأمن �إىل االقت�صاد
االضطرابات في املدن
الصناعية بالسويس
واحمللة واإلسكندرية .ولم تنشأ جذور األحداث باسم اإلصالح يتم بال شك لتعزيز الوضع الراهن،
الدرامية التي وقعت العام املاضي في وسائل اإلعالم مثلما قد يتبني أن االستقرار في الوقت احلالي هو
االجتماعي فحسب ،بل أيضً ا في عِ قد من املظاهرات صديق التغيير احلقيقي على املدى الطويل .كما أن
العمالية ،التي عممت جتربة ضعف الطبقة العاملة الدستور اجلديد لن يكون نظا ًما سياس ًيا جدي ًدا،
أمام سلطة الدولة االستبدادية.
مثلما لن حتول االنتخابات سياسة األفراد إلى ثقافة
ويتطلب حتقيق تطلعات هؤالء الناخبني املتباينني سياسية معتمدة على املؤسسات.
أكثر من مجرد إصالح دستوري ،أو انتخابات ،أو
وفي مثل هذه اللحظات ،مير الوقت سري ًعا
قيادة جديدة ،ومن غير املمكن أيضً ا أن تتولد عن ويصبح من الصعب تقييم ما سيدوم من األمور ،ال
خطط العدالة االنتقالية أو محاكمة أولئك الذين مت سيما إذا كان ذلك يتم عن بعد .لذلك ،هل من املجدي
اعتبارهم مسئولني عن ثالثني سنة من الركود في استبعاد اإلشارة إلى الشريعة اإلسالمية من الدستور
احلياة السياسية واالقتصادية .وفي احلقيقة ،وجد أم تدعيم بقائها؟ وهل من األجدى تغيير الطريقة التي
ماليني املواطنني املصريني طر ًقا لتكييف حياتهم يتم بها تسجيل الدين كجزء من هوية الشخص في
مع النظام القدمي ،وهذا ما سبب لهم الدهشة الوثائق احلكومية وبطاقات الهوية؟ وسواء كانت هذه
إلى حد ما من تصميمهم اجلماعي املفاجئ على األمور محل نقاشات ساخنة  -أو مت جتاهلها متا ًما -
اإلطاحة بالنظام .ويتطلب استكمال الثورة عقد فال نستطيع ببساطة أن نعرف عند هذه النقطة أيهما
صفقة اجتماعية واقتصادية جديدة ،تعززها بيئة سيكون أهم .وكما يحدث اآلن في كثير من األحيان
سياسية منفتحة ومسئولة وهيكل مؤسسي قادر على خالل النقاشات الساخنة التي متأل دوائر اإلعالم،
االستمرار في تطبيق استراتيجية تنموية اقتصادية تسرعت وسائل اإلعالم الغربية وأعطت معاني طويلة
معقولة .ويتطلب كذلك إيجاد ظروف اجتماعية املدى ألحداث قصيرة املدى ،وتصريحات ،وتبدل في
ومؤسسية قادرة على ترسيخ ثقافة قوية تقوم على الشخصيات .لذا ،علينا أن ننتظر ،ألن هذه العملية
املسئولية األخالقية ،والنقاش املفتوح ،واملساءلة ،ستستغرق بعض الوقت .ومن اخلارج ،من السهل أن
فض ًال عن احلرية الدينية.
سر وف ًقا للمقاييس القدمية،
تساء قراءة اإلشارات ،وتف َّ
ويخلط بني الشكليات والواقع.
ما الذي يجب علينا أن نبحث عنه اآلن في فترة
وال شك في أن القيادة املصرية تتعرض لضربات
ما زالت تعتبر مبكرة؟
من جميع اجلهات عبر الطلبات والتوصيات املقدمة
عند مراجعة ما حدث في الدول األخرى التي بشأن من أين تبدأ .وبعد مرور عام على الثورة،
مرت مبراحل انتقالية  -في أوروبا الشرقية وجنوب زادت املطالبات الصاخبة ،والتحرر من األوهام،

“

إفريقيا  -يتبني لنا أن ما يحدث في الفترات األولى،
والكيفية التي يفسر بها اآلخرون ما يحدث ،ميكن
أن ُيحدث فر ًقا هائ ًال على املدى الطويل .ولسوء
احلظ ،من الصعب ج ًدا أن نحدد كيف يتم ذلك.
ففي بعض األحيان ،ال يكون للمعارك الكبيرة أهمية
تذكر ،فيما تستطيع أشياء صغيرة أن متهد طر ًقا
غير متوقعة على املدى الطويل .فكثير مما يحدث

“

تصوير هانا نيكانيس
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واالستسالم ،إلى جانب األمل في عدم حدوث تغيير
دائم .وفي الوقت نفسه ،تقدم العملية «االنتقالية»
فرصا معقدة للنخبة احلالية والطامحة في الظهور
ً
كي جتد لنفسها مكانًا أفضل وتكافح لتحسن
وضعها استعدا ًدا للجولة التالية .وال شك في أن
اإلشارات أهم من اجلوهر ،واجلميع يحاول أن يرسل
إشارات .فالطريقة ،والسرعة ،واملدى التي ستتم به
إعادة كتابة الدستور املقترحة كلها إشارات ،ولكنها
ليست خطة إصالح سياسي .كما أن إلغاء املادة
الثانية من الدستور القدمي التي تنص على أن مبادئ
الشريعة اإلسالمية هي املصدر األساسي للتشريع
 أو إبقاءها  -إشارة ،ولكنها لن متثل األساسالالزم الستيعاب احلياة الدينية ثقاف ًيا .ومصادرة
األصول ،واملطالبة باحملاكمات ،وشجب الفساد كلها
ً
خططا إلحداث حتول في
إشارات ،ولكنها ليست
اقتصاد مصر الكليبتوقراطي واملختل وظيف ًيا .وفي
كل حالة من احلاالت السابقة ،يعتمد كل شيء على
ما سيحدث فيما بعد .فمث ًال ،كيف سيفسر القضاة
املادة الثانية أو غيابها؟ وماذا سيحل بالسلطة
القضائية ذاتها؟ وهل تعني محاربة الفساد تطهير
عمليات العطاءات واملناقصات وتقليل الفرص املتاحة

“

ولكن اإلصالحات الدستورية ليست هي القصة
األساسية هنا وال االنتخابات ،رغم أنه من املهم أن
يفعل املرء ما بوسعه إلمتامهما بشكل صحيح.
ولسوء احلظ ،ثمة تناغم بني سياسات رأسمالية
احملاسيب ونطاق واسع للغاية من الترتيبات
الدستورية التي تظل مستمرة عبر العالم النامي في
ظل عدد هائل من القرارات التشريعية واملمارسات
االنتخابية .وحتى إذا احتلت العدالة االجتماعية
واالقتصادية مكانًا بارزًا في نص دستوري ،فقد
تعلمنا من جنوب إفريقيا أن ذلك لن يكون بدي ًال
عن إعادة بناء التنظيمات االقتصادية والسياسية
والقانونية التي تخلق التفاوت االجتماعي وتعوق
النمو.
وعلى املدى الطويل ،سيحظى اإلصالح الداخلي
في مؤسسات الدولة  -جهاز األمن ،والشرطة،
والسلطة القضائية ،والبيروقراطية اإلدارية  -بأهمية
أكبر من مجلس تشريعي جديد ،ورئيس جديد،
ودستور جديد .ففي نهاية املطاف ،تط َّبق سيادة
القانون على نطاق جزئي ،ال كلي .إنها نظام يضعه
املواطنون في األنشطة اليومية للدولة ،وتنظيم لتوقع
استجابة املسئولني للقواعد .وستتحقق سيادة

وعلى املدى الطويل� ،سيحظى الإ�صالح الداخلي يف م�ؤ�س�سات
الدولة  -جهاز الأمن ،وال�شرطة ،وال�سلطة الق�ضائية،
والبريوقراطية الإدارية  -ب�أهمية �أكرب من جمل�س ت�شريعي جديد،
تطبق �سيادة
ورئي�س جديد ،ود�ستور جديد .ففي نهاية املطافَّ ،
القانون على نطاق جزئي ،ال كلي

أمام األفراد املتربعني على قمة القطاع اخلاص سع ًيا
وراء الريع ،أم هل ستعني مشاركة أكثر إنصا ًفا في
ثروة األمة؟
أجندة محتملة للتحول
ستكون احلكومة القادمة  -والتي تليها  -حسبما
نأمل ،حكومة انتقالية .وسواء كانت هذه احلكومات
تتكون من تكنوقراط أو متثل نطا ًقا واس ًعا من
احلركات واألحزاب ،فستجد على مكاتبها مجموعة
كبيرة من املوضوعات هي :اإلصالح السياسي،
واإلصالح االقتصادي ،وإصالح السياسة املعلوماتية
والثقافية .ويتطلب التحول الهادف  -الذي يساعد
على استكمال الثورة  -جهو ًدا متواصلة في كل
مجال من املجاالت لبعض الوقت.
اإلصالح السياسي:
ال يبدو أن هناك مانديال مصر ًيا أو مبارك جدي ًدا،
رغم وجود متنافسني على هذا الدور بالتأكيد .وتتيح
فرصا ولكنها جتعل حتقيقها صع ًبا.
هذه احلالة
ً
فطي صفحة النظام القدمي ،واإلفراج عن السجناء
السياسيني ،وإلغاء قانون الطوارئ ،وتغيير القانون
الذي يقيد إنشاء األحزاب السياسية ،ووضع الشروط
الدستورية واملؤسسية الالزمة الختيار حكومة
جديدة ،ووضع أساس لعالقة جديدة بني السياسة
واملواطنني ،والقيادة العسكرية واملدنية – كل هذه
األمور مثلت ،وستظل متثل ،أجندة هائلة في حد
ذاتها .ومن املغري تخيل أن حتقيق هذه األجندة من
املمكن أن يتم بتعديل دستوري أو مرسوم تشريعي،
أو بإقالة مسئول أو تعيني آخر .ولكننا نعرف عن
جتربة في أماكن أخرى من العالم أن وضع أسس
ثقافة سياسية منفتحة وشاملة ومسئولة وقائمة
على املؤسسات ال ميكن أن يتأتى بالتشريعات أو
املراسيم.
وسنتعلم بالتأكيد شي ًئا ما من الدستور املقترح،
ألنه سيرسل إشارة حول الوجهة املتوقعة للنخبة.

“

القانون ح ًيا ح ًيا ،ومدينة مدينة ،ومؤسسة مؤسسة.
لقد كانت الثورة املصرية ملتقى ملجموعة واسعة
للغاية من القوى االجتماعية واالقتصادية والسياسية،
التي تشاركت في جتارب مريرة على يد أفراد النظام
السابق ،ولكن فيما عدا ذلك فهي مختلفة اختال ًفا
تا ًما .ولن يتسنى بناء مؤسسات ترسخ ثقافة سياسية
منفتحة بني هذه املجموعات ُيكتب لها االستمرار إال
إذا جنحت اإلصالحات الثقافية واالقتصادية .وبهذا
املعنى ،يفضَّ ل أن يتم التعامل مع اإلصالح السياسي
على نحو غير مباشر ،من خالل اإلصالح االقتصادي
والتغيير الثقافي.

اإلصالح االقتصادي:
اإلصالح االقتصادي اجلاد يعني تفكيك
رأسمالية احملاسيب املرتبطة بالدولة واالستعاضة
عنها بتنمية اقتصادية وطنية قوية ومنصفة .وهذا
أمر من الصعب ج ًدا حتقيقه .ففي كثير من األحيان
يصعب علينا أن نتذكر أن حتقيق هذا النوع من
التنمية ليس مثل تبني السياسات الليبرالية اجلديدة
املتمثلة في اخلصخصة ،أو إلغاء القيود احلكومية أو
تخفيفها ،أو التجارة احلرة .ولكن لسوء احلظ ،بعد
مرور أكثر من عقدين على تطبيق النماذج التنموية
احلماسية الناجتة عن «إجماع واشنطن» ،التي كان
ُيعتقد أنها مناسبة لكل الظروف ،وتعرضها للتنقيح
والتشكيك في كل أنحاء العالم ،ما زال كثيرون
مدربني على احلكم على اإلصالح االقتصادي
في مصر باملقياس العتيق املتمثل في «االنفتاح»،
والسياسات املوزونة «للخصخصة» ،و»التجارة
احلرة» ،و»مكافحة الفساد».
وأهم ما في األمر هو أن التركيز على «انفتاح»
االقتصاد بهذه الطرق يتجاهل املطلب االجتماعي
األكثر أهمية املتعلق باملشاركة املنصفة في
االقتصاد .لقد قطع مشروع التصنيع القائم على
إحالل الواردات الذي بدأ إبان النظام الناصري
البقية ص 14
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هل هي ثورة �إ�صالحات؟
وع ًدا اجتماع ًيا قو ًيا على نفسه هو :توزيع األرباح
الناجتة عن التنمية الصناعية على طبقة عاملة جديدة
في شكل أجور ودعم لشراء األساسيات .وقد مت
الوفاء بهذا الوعد ولكن على نحو منقوص ،بالطبع،
وبتكلفة هائلة بالنسبة إلى آخرين كثيرين ،ال سيما
في املناطق الريفية والزراعية ،التي اقتصرت الوعود
ً
منكمشا،
املقطوعة لها على نصيب مستقر ،وإن كان
من الكعكة .وعلى أي حال ،لم يعد هذا البرنامج
متاحا .فقد مت تغيير توجه االقتصاد املصري بحيث
ً
أصبح يعتمد على دوره في االقتصاد العاملي،
وموارده الطبيعية ،وموقعه االستراتيجي ،بدرجة أكبر
بكثير من اعتماده على إنتاجه الصناعي .وكان ال بد
من عقد صفقة اجتماعية جديدة.
وبد ًءا من سبعينيات القرن العشرين ،بدأ الوعد
االجتماعي الذي ظهر خالل العهد الناصري يتفكك
حينما حدث حتول في االقتصاد وأصبح يعتمد
بدرجة أكبر على ما ميكن أن يطلق عليه «الريع» العام
من الصناعات االستخراجية ،واملعونات األجنبية،
ورسوم قناة السويس ،والرسوم والضرائب املتنوعة
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ويتطلب استكمال الثورة ربط ظروف التنمية
االقتصادية القوية بأشكال جديدة للرعاية االجتماعية.
ففي الوقت احلاضر ،تتنافس الصناعات املوجهة نحو
إحالل الواردات مع اإلنتاج األجنبي ،ولم يعد حجم
هذه الصناعات على أي حال من مكونات االقتصاد
التي توفر أجو ًرا صناعية تكفي لتوليد فائض لدعم
الرعاية االجتماعية .وينبغي أن تزيد األجور في
االقتصاد بأكمله ،كما ينبغي أن يتحول الدعم من
السلع األساسية إلى تنمية رأس املال البشري في
التعليم والصحة فض ًال عن توفير االئتمان وغيره من
أشكال الدعم للمشروعات الصغيرة واملتوسطة .وفي
النهاية ،ينبغي أن يتم توزيع الريع في هذا االقتصاد
الريعي وف ًقا لترتيب سياسي جديد ،وفي نطاق
موازنة ،يتم التفاوض عليها وتشريعها في البرملان.
ولكن حتقيق كل ذلك سيتم في املستقبل البعيد،
ألن االقتصاد السياسي للدولة ال ميكن أن يتغير
خالل وقت قصير .وفي مصر ،شأنها شأن غيرها
من البلدان ،أصبحت «اخلصخصة» تشكل جز ًءا ال
يتجزأ من رأسمالية احملاسيب؛ فقد ثبت أصدقاء

احملصلة من القطاعات االقتصادية التي تتحكم فيها القادة وعائالتهم أقدامهم في «القطاع اخلاص».
الدولة ،إن لم تكن متلكها ،وأهمها السياحة .وقد ُوزع ومن املرجح أن يتفاقم الوضع مع استمرار
هذا الريع العام على الكيانات املصرية واألجنبية اخلصخصة ،ألن أصحاب النفوذ ممن لديهم الدافع
القريبة من النظام ضمانًا لبقائه السياسي ،فيما والقدرة  -بل وحتى االستحقاق القانوني  -إلجهاض
تفككت الظروف املواتية لألجر االجتماعي .وكانت السياسة التنموية املستقبلية سيجدون أنفسهم في
النتيجة اإلفقار املتدرج للغالبية العظمى من الشعب موقف دفاعي .ويتطلب حتقيق عدم التركيز اإلداري
املصري .واستبدلت بالدعم القروض متناهية الصغر ،في احلياة االقتصادية احلالية احلذر في إدارة
التي يتم منحها بطرق وسعت من نطاق إحساس السياسة الصناعية ،وسياسة مكافحة االحتكار،
الفقراء في مصر بالضعف أمام سلطة الشرطة وسياسة االئتمان ،املوجهة نحو النجاح في تأسيس
االستبدادية .وأصبحت احلمالت الدورية الفاترة شركات وطنية تنافسية جديدة في قطاعات متنوعة،
«لفتح» أو «إصالح»
أكثر من االستمرار في
وحتى �إذا احتلت العدالة االجتماعية
االقتصاد جز ًءا من
خصخصة املشروعات
املشكلة بعد سحب واالقت�صادية مكا ًنا بار ًزا يف ن�ص د�ستوري ،فقد العامة .وفي الواقع،
ال قد تظل امللكية واإلدارة
الدعم ،وتخفيض تعلمنا من جنوب �إفريقيا �أن ذلك لن يكون بدي ً
وحتويل
األجور،
العامتان من العناصر
وال�سيا�سية
االقت�صادية
التنظيمات
بناء
إعادة
�
عن
الرعاية االجتماعية
املهمة .فإحالل القطاع
والقانونية التي تخلق التفاوت االجتماعي
من مسئولية وطنية
اخلاص محل القطاع
إلى مسئولية العائالت
العام في السعي وراء
وتعوق النمو
واجلمعيات احمللية أو
الريع أقل أهمية من
الدينية .وفي كثير من األحيان ،حتملت النساء وطأة ضمان قوة وتنافسية احلياة االقتصادية في أعقاب
هذه الظروف االجتماعية املتغيرة.
مرحلة الريع.

“

“

ويتدفق كثير من االقتصاد املصري عبر نظام في شرق ووسط أوروبا ،وروسيا ،والصني أهمية
احلكم ،مبا في ذلك رسوم قناة السويس ،وإيرادات العادات االقتصادية والسبل والعالقات االجتماعية
بيع الغاز الطبيعي ،واملعونات األجنبية ،فض ًال عن القائمة في دعم األنشطة االقتصادية اجلديدة.
إيرادات الضرائب،
وعلينا أن ندرك أن
والتعريفات ،والرسوم
العالقات االجتماعية
ما زال كثريون مدربني على
املتعددة .وهناك قدر
التي تكونت في ظل
احلكم على الإ�صالح االقت�صادي
كبير من إيرادات
رأسمالية احملاسيب
يف م�صر باملقيا�س العتيق املتمثل
الدولة ال يدخل في
ستظل لها أهمية كبيرة
املوازنة ،وكان الرئيس يف «االنفتاح» ،وال�سيا�سات املوزونة
مع ظهور أشكال جديدة
يديرها مباشرة دون «للخ�صخ�صة» ،و«التجارة احلرة»،
من االستثمارات وفرص
إشراف
جديدة.
اقتصادية
برملاني .و«مكافحة الف�ساد» .الرتكيز على
عملية
إسناد
و ُيعتبر
ومبرور الوقت ،بالطبع،
«انفتاح» االقت�صاد بهذه الطرق
موازنة شفافة إلى
ينبغي أن يتم التعامل مع
يتجاهل املطلب االجتماعي
وكالة تنموية أو
املوضوعات احلساسة،
بامل�شاركة
املتعلق
أهمية
�
أكرث
ل
ا
بنك تنموي خاضع
ويعاد ترتيب املوارد،
املن�صفة يف االقت�صاد
للمساءلة خطوة أولى
وتصبح االستحقاقات
ممتازة .ويستطيع
االقتصادية متوقفة على
اجلهاز املركزي للمحاسبات ،الذي يرفع تقاريره األداء االقتصادي ،وهكذا .وفي الواقع ،من املهم أال
إلى برملان جديد مستقل ،أن يلعب دو ًرا مه ًما في يتم حتصني احملسوبية باالستحقاقات.
هذه احلالة .وينبغي أن يكون للوكالة
ومع ذلك ،وفي الوقت نفسه ،ال يستطيع املرء
التنموية أو البنك التنموي املختص أن يزيل الظروف احلالية املبقية على االقتصاد
الذي يتسم باالستقالل واملهنية إال بتقدمي بدائل للناس .فعلى سبيل املثال ،ينبغي
احلقيقية هدف أساسي هو ضمان أن تعود القوات املسلحة إلى ثكناتها ،ولكن ينبغي
أن تكون األنشطة االقتصادية التي أن توجد ثكنات حتى تعود إليها .وينبغي أن تعود
تولد ري ًعا عا ًما  -مبا فيها السياحة الشرطة إلى الشوارع ،ولكن ينبغي أيضً ا أن تتوفر
والطاقة واالتصاالت  -املدعومة بتوزيع لها أدوات ،ومرتبات ،وتقنيات كافية حتى تضمن
هذا الريع في مجاالت مثل اإلنشاءات إقامة نظام عام جديد .وجتدر اإلشارة إلى أن إساءة
أو اإلسكان ،مرتبطة جمي ًعا بروابط املعاملة غير املتوقعة وغير اخلاضعة للمساءلة على
أمامية وخلفية قوية ببقية االقتصاد أيدي السلطات العامة لم تكن مجرد أداة للسلطة
املصري؛ وداعمة لتوفير حد أدنى الئق السياسية فحسب ،بل كانت أيضً ا نظا ًما اقتصاد ًيا،
لألجور؛ ومتسمة إجراءاتها التعاقدية مي ِّكن أفرا ًدا داخل مؤسسة الشرطة من جمع رسوم
بالشفافية واملساءلة .وعالوة على ذلك ،ممن يستطيعون أن يسيئوا معاملتهم .ويتطلب سحب
أساسا اقتصاد ًيا
ينبغي على مصر أن حتافظ على حرية االعتراف بإساءة املعاملة هذه
ً
احلركة االقتصادية الوطنية لتنفذ هذه جدي ًدا للمحافظة على النظام العام ،وحتدي ًدا توزيع
اإلصالحات.
الريع العام على الشرطة بشكل كافٍ ضمانًا للمهنية.
وبقدر ما نستطيع كلنا أن نحيي
وال يستطيع املرء أن يلغي رأسمالية احملاسيب
اجلهود املبذولة لتقليل «الفساد» ،فإن بني ليلة وضحاها ،ألن ذلك سيؤدي أيضً ا إلى إلغاء
معظم ما سنسمعه في هذا املوضوع احلياة االقتصادية .ففي النهاية ،لن يفيد إغالق
سيكون جعجعة بال طحن ،أهميتها مشروع غير كفء إال إذا كان باستطاعة املرء
السياسية تفوق أهميتها االقتصادية ،أيضً ا أن يستغل أصوله واألشخاص العاملني به
ألن الناس سيص ّفون احلسابات في استخدامات أكثر إنتاجية .كما أن فتح األسواق
فيما بينهم ويسعون للحصول على احمللية أمام التجارة احلرة ،كما حدث في األيام
مكانة أفضل في املشهد السياسي األولى من احتالل العراق ،قد يدفع الشركات احمللية
واالقتصادي اجلديد .وتبني الدراسة املقارنة «للجان غير الكفء  -التي طاملا حمتها قوى الدولة الريعية -
مكافحة الفساد» كيف أساء أصحاب النفوذ من إلى اإلسراع بوقف نشاطها إذ ُسمح للواردات بإغراق
رجال األعمال والسياسة استخدام إجراءات التحقيق السوق .ولكن هذا األمر مختلف متا ًما عن حتويل
بشكل روتيني حتى حتولت إلى شكل من أشكال هذه الشركات غير الكفء إلى كيانات اقتصادية
الفساد بوسائل أخرى .وفي الواقع ،من املمكن أن أقوى أداء ،بل هو نقيضه .فقد يزيد اإللغاء السريع
تتوقف اجلهود املبذولة لبناء ثقافة اقتصادية منفتحة للقيود احلكومية املفروضة على اخلدمات املالية من
ومنتجة على املدى الطويل إذا استمر التضليل اختراق الشركات األجنبية املتنافسة لقطاع البنوك
في مقاضاة املتهمني بالفساد .وينبغي أن توضع احمللي ،ولكن هذا أمر مختلف عن ضمان توفير
إجراءات علنية للعطاءات واملناقصات وهياكل واقعية االئتمان للمشروعات الصغيرة واملتوسطة في أثناء
يرسخ نوع الفترة االنتقالية التي مير بها االقتصاد ،أو إدخال
ألجور العاملني بالوظائف احلكومية ،وأن َّ
من احلساسية في الثقافة جتاه تعارض املصالح؛ الفقراء ممن ليس لديهم حسابات مصرفية في
وكل هذه األشياء يجب أن تتحقق مؤسس ًيا وثقاف ًيا .البنوك إلى النظام املالي للدولة .والنقطة األساسية
فمن غير املمكن االستمرار في مقاضاة الفاسدين هنا هي ضرورة وضع استراتيجيات توضح كيفية
في نظام اقتصادي معقد ،إن لم يكن مخت ًال وظيف ًيا ،الدخول إلى االقتصاد العاملي عندما تتوفر فيه فرص
حتى يخضعوا .لذلك ،ينبغي إعادة بناء هذا النظام للشركات والصناعات احمللية لتحقق ري ًعا من التجارة
من الداخل.
وتعيد استثماره.
وعلينا أن نتذكر أن رأسمالية احملاسيب ناجحة،
ويتطلب حتقيق هذا اإلنعاش االقتصادي
فالناس في كل قطاعات االقتصاد ضالعون فيها املستدام وجود ثقة وتعاون ،ألنه سينتج عنه خاسرون
فرصا جديدة .وللوصول إلى هذه
ومرمتون في أحضانها .وعالوة على ذلك ،ينبغي أال بقدر ما سيتيح ً
يتم تفكيك كل شيء .بل على العكس ،فقد تعلمنا ،املرحلة ،ستظل القواعد التنظيمية ومشاركة الدولة
بطرق مختلفة ،من التحوالت االقتصادية التي جرت
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في االقتصاد مهمة .وبقدر ما ينبغي على احلواجز ،وتنتشر بشكل واسع عبر
أساسا مؤسس ًيا قو ًيا .ولكن لكي تضع
ً
أساسا لسياسات جديدة،
املرء أن يعتمد على العالقات والسبل الوسائل اإللكترونية في الشرق األوسط االنتخابات
ً
القائمة ،ينبغي عليه أيضً ا أن يتمكن من إال عندما أخذت زمام املبادرة لتروي فستتطلب أيضً ا أن يكون لدى الناخب
إحداث حتوالت فيها .إذ ينبغي أن تظل حكاية اجتماعية جديدة ،وتدير صورة ما استعداد للمناقشة واملشاركة بطرق
التنظيمات االقتصادية مرنة ،ومرتبطة كان يحدث واملعلومات املتصلة به .ونحن تتخطى تدعيم الهويات االجتماعية القائمة
بالقدرة الوطنية على خلق الفرص وإعادة معتادون على التفكير في الثورة الثقافية واجلماعات املهنية أو الدينية الراسخة.
خلقها من أجل األنشطة االقتصادية احلديثة بوصفها تنحصر في احلماية وكما هي احلال في أماكن أخرى من
املنتجة .ولتحقيق هذه الغاية ،يتطلب الدستورية حلريتي التعبير والتجمع من العالم ،تعمقت هذه االنقسامات بسبب
اإلصالح االقتصادي والتنمية املنصفة جانب ،وإزالة القيود احلكومية عن فضا َئ ْي العادات الثقافية واملمارسات املؤسسية
وجود فضاء سياسات بآفاق مفتوحة االتصاالت واإلنترنت من جانب آخر.
لرأسمالية احملاسيب .ومن غير الواضح
وقدرة وطنية على مناقشة ظروف احلياة
وهذه بالتأكيد موضوعات مهمة ،بع ُد ما إذا كانت االنتخابات البرملانية قد
االقتصادية وتغييرها.
ولكن اإلصالح الثقافي الالزم لالستمرار رسخت هذه الترتيبات أم زعزعتها.
ومرة أخرى ،ستكون العوامل في حتول اقتصادي وسياسي هادف
وكما هي احلال في حلظات ثورية
األساسية مؤسسية وثقافية .وعلينا أن واستكمال الثورة يتطلب أكثر من ذلك .أخرى ،فإن شروط اجلدل األيديولوجي
نبحث عن تغييرات ثقافية في مواقف فحفظ احلقوق دستور ًيا ،حتى احلقوق املستقبلي والتعبئة االجتماعية في مصر
الناس جتاه الرشاوى الصغيرة ،وتنظيم االجتماعية والسياسية ،أمر مختلف مفتوحة .كما أن حتويل االنتماءات
اجليش وعمليات الشراء احلكومية وفق متا ًما عن إعادة بناء الظروف املواتية الصناعية ،أو العمالية ،أو املهنية ،أو
قواعد مؤسسية ،ووضع هياكل واقعية لإلمكانيات االجتماعية واالقتصادية .فال الدينية إلى أحزاب سياسية دون جتميد
النقاش السياسي الوطني
إحلاحا و�أهمية ،بالطقوس األيديولوجية
لدينا ميل للتعامل مع التحول ال�سيا�سي بو�صفه الأكرث �
ً
سيكون أم ًرا صع ًبا ج ًدا.
ً
�شرطا �أ�سا�سيًا لتمهيد طريق معقول نحو التنمية االقت�صادية
وبو�صفه
فحتى األشياء الصغيرة
�أو الثقافة املعلوماتية املنفتحة .ويف الواقع ،العك�س هو ال�صحيح .فهذه ميكن أن يكون تأثيرها
ثورة عقول واعية� ،سيتحدد انت�صارها �أو خ�سارتها يف عقول �أفراد ال�شعب كبي ًرا .ويتطلب استكمال
الثورة إقامة حتالف
امل�صري .ونتيجة لذلك ،متثل الثقافة �أهم �أولويات الإ�صالح والأر�ض التي
ضمني بني التكنوقراط
ُ
�ستبنى عليها «م�صر اجلديدة» �أو لن تبنى
الذين خدموا في النظام
القدمي أو تركوا البالد،
ملرتبات املوظفني العموميني والقوات ميكن أن تظهر إلى النور ثقافة قائمة وطبقة مهنية ووسطى صاعدة ،إلى
املسلحة ،وزيادة الشفافية في توزيع على املساءلة االقتصادية والتضامن جانب املجموعات االجتماعية ،والدينية،
الريع والتراخيص والعقود .لقد خلفت االجتماعي بحكم قضائي وال بتشريع والعمالية ،والصناعية التقليدية .وهناك
سنوات من اإلصالحات التجميلية وكاالت برملاني .وقد يفيد وجود مشروع اجتماعي أشياء بسيطة (مثل عرض برنامج
تنظيمية اقتصادية و»مجالس عليا» غير وثقافي لتعميق التزام املجتمع «باحلقوق» ،تلفزيوني وطني بشكل منتظم يجمع
كفء في كل املجاالت بد ًءا من السكان ولكن من املمكن أيضً ا أن يؤدي هذا
أشخاصا من هذه اخللفيات وغيرها من
ً
واألمومة حتى حقوق اإلنسان .فإما املشروع إلى ظهور عادات مثل التظلمات اخللفيات في نقاش مشترك حول مستقبل
أن حت َّول هذه الوكاالت واملجالس إلى واالستحقاقات الفردية بد ًال من أن يساعد األمة) قد يكون تأثيرها أكبر من املراقبة
مؤسسات فعالة وموثوق بها أو تُلغى .على استمرار اجلهود التعاونية الالزمة الدقيقة لالنتخابات أو القواعد اإلدارية
وهناك أشياء أهم من آليات مكافحة لتحقيق العدالة االجتماعية مبرور الوقت .السليمة للمشاركة في العملية االنتخابية.
الفساد أو العدالة االنتقالية مثل :وضع ومن املمكن أيضً ا أن يقيد آفاق السياسة
وكل هذا سيتطلب عم ًال جا ًدا.
موازنة للدولة تتسم بالشفافية ،وتوفير االقتصادية واإلصالح املؤسسي.
وهنا يأتي دور املجتمع املدني ،ووسائل
االستقالل لوكالة تنموية أو بنك تنموي
وقد شهدت احلياة السياسية اإلعالم ،واملجموعات الثورية تلقائية
وطني قائم على أسس مهنية ،وظهور واالجتماعية بشكل متكرر سخونة ثم النشأة ،واللجان الشعبية التي نشأت
شركات وطنية تنافسية ،ووضع حد أدنى برودة على مدى الشهور األخيرة .وقد خالل الثورة ،فض ًال عن املعارضة
واقعي ومستدمي لألجور ،وإنشاء مؤسسة شعر كثيرون باإلنهاك .ولكن استكمال التقليدية ،واالحتادات العمالية ،واملنظمات
مستقلة إلدارة السياستني الصناعية الثورة يتطلب أن يستمر القِ ْدر في الغليان.
والتنموية وضبطهما .وهذه األشياء ليست وينبغي أن تظل احلياة الثقافية نابضة
غامضة ،فقد حتققت كلها في أماكن باحلياة لكي تستمر املشاركة اجلماعية
أخرى من العالم ،بدعم من العادات وتشجع على إجراء مناقشات جماعية
واملواقف الثقافية .وتتطلب مساءلة طويلة املدى حول اجتاه الدولة ،الذي
مفتوحا أمام التجريب واالبتكار.
األطراف الفاعلة إدار ًيا واقتصاد ًيا وجود يظل
ً
عادات مثل املراقبة والضبط ،التي يجب ففي مثل هذا اجلو فقط ،على سبيل
أن تشكل جز ًءا ال يتجزأ من املؤسسات املثال ،تستطيع عادتا احلرية والتعددية
تدعمها الثقة الثقافية في اجتاه التحول الدينية أن تستمرا دون أن تتحوال إلى
االقتصادي.
مجموعة من املقايضات واملالءمات
الطائفية اجلامدة .وفي مثل هذا اجلو
اإلصالح الثقافي والمعلوماتي:
فقط ،ميكن أن تستمر التحوالت اجلارية
فيما يلي طلب أساسي من في حياة األمة السياسية واالقتصادية
املعارضة :إيجاد فضاء معلوماتي مستقل الالزمة إلحداث تنمية اقتصادية قوية دون
ومفتوح فض ًال عن تغيير عادة السرية أن تتحول إلى تنظيم جديد للمحسوبية
التي متارسها القيادات العليا .لقد كانت واستغالل املناصب بهدف حتقيق
الطرق التي يعمل بها االقتصاد القدمي مكاسب شخصية.
شفافة دائ ًما بالنسبة إلى شخص ما،
وسنسمع الكثير عن اإلعداد
ولكن ليس بالنسبة إلى الدخالء .ولكن لالنتخابات الرئاسية في مصر .وال
الثورة لم حتصل على قوة دافعة ،وتخترق شك في أن االنتخابات النزيهة تتطلب

احلكومية .وقد اكتسبت املرأة وزنًا جدي ًدا
عبر هذه املجموعات ،وستؤدي القيادات
النسائية دو ًرا مه ًما ج ًدا .وينبغي أن تُبنى
مصر اجلديدة ،إلى حد بعيد بالطبع ،من
مؤسسات النظام القدمي .ومن املمكن
أن تلعب السلطة القضائية ،مث ًال ،دو ًرا
أساس ًيا .وعلى الرغم من أن السلطة
القضائية تتسم بقدر كبير من املهنية
واالستقالل ،فإنها تعاني من الضغوط
السياسية ،وانخفاض املرتبات ،وصعوبة
ظروف العمل .وهي
بحاجة إلى إصالح فحفظ احلقوق د�ستوريًا ،حتى احلقوق
جاد قبل أن تساعد االجتماعية وال�سيا�سية� ،أمر خمتلف متامً ا
على حتقيق ثورة
عن �إعادة بناء الظروف املواتية للإمكانيات
إصالحات.
ويتمثل الهدف االجتماعية واالقت�صادية .فال ميكن �أن
الثقافي واملؤسسي في تظهر �إىل النور ثقافة قائمة على امل�ساءلة
صياغة أشكال جديدة
للتعاون السياسي االقت�صادية والت�ضامن االجتماعي بحكم
ق�ضائي وال بت�شريع برملاين
واالجتماعي والتدريب
عليها ،واتخاذ مواقف
جديدة جتاه املشاركة االقتصادية على جدران املباني اخلارجية)  -مصدر
أياد جديدة قوتهم .ويبدو أن وقتًا طوي ًال قد مضى
والسياسية ال تكون مبثابة ٍ
تستحوذ على الريع ،وإمنا مبثابة أشكال منذ أن أحس الناس باحلاجة إلى تنظيف
جديدة للتعاون االجتماعي واالقتصادي .امليدان ،ولكن قد يتبني أن هذا األمر على
ويحدث كثير من هذه األمور اآلن في القطاع نفس القدر من األهمية كهذا أو ذاك
غير الرسمي ،داخل جماعات حتددها هوية امليعاد أو اجلدول الزمني لإلصالحات
الدين أو الطبقة أو املهنة أو احلي ،ويجب بالنسبة إلى ما سيحدث على املدى
أن يتم تعميمها عبر املجتمع .وعلى الناس الطويل .وفي الواقع ،املوضوع األهم اآلن
أن يتعلموا كيف يعقدون صفقات جتارية هو كيف سيتفاعل الشعب املصري مع
مع أي شخص ويتحاورون في السياسة ما حدث ،وما إذا كان قاد ًرا على تدعيم
مع اجلميع .وبهذه الطريقة فقط ستصبح ثورته بتعود املشاركة والنقاش ،واحلق
قوة التحول الثوري في الوعي اجلماعي في املعرفة ،واالستمرار في التسامح
هي عصا القيادة لإلصالح السياسي واحلرية .حينئذ فقط ميكننا أن نتوقع أن
واالقتصادي الهادف.
السياسة التنموية ستتمكن من جتديد
وإذا أجريت اإلصالحات السياسية احلياة االقتصادية ،أو إعادة تنظيم
واالقتصادية والثقافية بروح سليمة ،القوى الدستورية لتعيد صياغة ثقافة
فستعزز بعضها البعض .ولكن أهم هذه السياسة املصرية .وحينئذ فقط تكون
اإلصالحات هي اإلصالحات الثقافية .الثورة قد انتصرت عبر اإلصالحات.
ولسوء احلظ ،لدينا ميل للتعامل مع _________
التحول السياسي بوصفه األكثر
إحلاحا ديفيد كينيدي باحث أكادميي
ً
ً
وأهمية ،وبوصفه
شرطا أساس ًيا لتمهيد وقانوني .و أستاذ في كلية احلقوق
طريق معقول نحو التنمية االقتصادية في جامعة هارفارد ،للمزيد عن
أو الثقافة املعلوماتية املنفتحة .وفي الكاتب أنظر صفحة 22
الواقع ،العكس هو الصحيح .فهذه
ثورة عقول واعية ،سيتحدد انتصارها
أو خسارتها في عقول أفراد الشعب
املصري .ونتيجة لذلك ،متثل الثقافة أهم
أولويات اإلصالح واألرض التي ستُبنى
عليها «مصر اجلديدة» أو لن تبنى.
وقد استوعب كثير من املتظاهرين هذه
الفكرة .لذلك ،شكلت إدارة وسائل اإلعالم
واملعلومات  -من الصحفيني األجانب إلى
الوسائط االجتماعية واجلرافيتي (الرسم
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ﺟﺪﻳﺪﺍ ﺑﻴﻦ ﻭﻣﻊ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ
ﻋﻘﺪﺍ
ً
• ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺑﻨﺠﺎﺡ ً
ً
ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ.
• ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ.
• ﺗﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ،ﻓﻔﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻳﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻔﻀﻞ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﻃﺮﺡ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺗُﻔﺴﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ
ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ.
• ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻭﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ،ﻭﻫﻲ ﺗﺴﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﺃﻃﺮﺍ ًﻓﺎ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺗﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺑُﻐﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ
ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺸﺄﻥ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.
• ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ،ﻭﻫﻞ ﻛﺎﻥ ﺇﻧﻔﺼﺎﻻً ﺗﺎﻣﺎً ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺃﻭ ﻛﻮﻧﻪ
ﻣﺠﺮﺩ ﻧﺘﺎﺝ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻔﺎﻭﺿﻴﺔ.
• ﻳﺮﺟﻊ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ .ﻛﻤﺎ ﻳﺮﺟﻊ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ
ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻫﻞ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ
ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺃﻡ ﺭﺃﺏ ﺍﻟﺼﺪﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻡ ﻣﺎﺫﺍ؟

ﺧﻄﻮات ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر
 .اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﺻﻼﺣﺎت
دﺳﺘﻮرﻳﺔ وﻋﻠﻰ إﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻗﺪام
ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮر ﺟﺪﻳﺪ

 .١ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ :ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺟﻬﻮﺩ ﻣﺴﺘﻨﺪﺓ ﺇﻟﻰ
ﻓﻜﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻹﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ
ﻋﻠﻰ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺟﺪﻳﺪ .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻗﻴﺎﻡ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﺼﻤﻤﺔ
ﻟﻜﻲ ﺗﺒﺮﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻞ ﻭﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﻪ.
 .٢ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ :ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻗﻊ ﻛﺒﻴﺮ،
ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺬﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻟﻠﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻟﻜﻲ ﻳﺮﻓﻌﻮﺍ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ
ﺇﻟﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ.
 .٣ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺷﻌﺒﻴﺔ :ﻳﻨﺘﻈﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ
ﻹﺣﺪﺍﺙ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ
ﺗﻤﻜﻨﺖ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻣﻦ
ﺟﻤﻊ ﺗﻮﻗﻴﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﺎﺳﺎﺕ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﻣﻠﻴﻮﻥ
ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺗﺄﺳﻴﺴﻴﺔ.

ﻭﻳﺤﺘﺎﺝ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭ
ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
اﺟﺮاءات اﻟﻮاﺟﺐ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﺗﻨﺸﺄ
إﻃﺎر زﻣﻨﻲ ﺛﺎﺑﺖ أم ﻣﺮن

 .وﺿﻊ اﻃﺎر
ﺍﻟﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻫﻮ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻷﻣﻮﺭ
ﺣﺘﻰ ﻧﻔﺎﺫ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺟﺪﻳﺪ.

ﻭﺗﺴﻌﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
• ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩ ﻣﺤﺘﻮﻯ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.
• ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
• ﻭﺿﻊ ﺧﺎﺭﻃﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﺃﻭ ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻣﻨﻲ ﻳﺤﺪﺩ ﺗﺴﻠﺴﻞ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺆﺩﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.
• ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﺑﺎﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺧﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ﺫﻟﻚ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ.
• ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺘﺎﺕ ﻟﻤﻦ ﻳﺘﺤﻤﻠﻮﺍ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.
• ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻸﻃﺮﺍﻑ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ..
• ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ:
 ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔﻋﻨﺼﺮ ﻣﻬﻢ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.
 ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﻇﺮﺍﺕﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ
ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ

ﻣﻦ اﻟﺬي ﺻﺎغ اﻟﺪﺳﺘﻮر

)ﻣﺴﺢ ﻟﺨﺒﺮات دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻣﻦ  ١٩٤دوﻟﺔ(
٤٢%

اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ

١«%

ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺗﺄﺳﻴﺴﻴﺔ

١'%

ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

®%

ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ

 .١ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ :ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺗﺘﻢ ﻋﻨﺪ

٦%

ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺳﻼم

ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺼﻨﻊ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻫﻲ
ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻬﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻌﻴﺔ
ﺗﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.

ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ،ﻭﺗﺸﻤﻞ
ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﻣﺎ ُﻋﻴﻨﺖ ﺃﻭ ﺍﻧ ُﺘﺨﺒﺖ
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮﺭ .ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺍﻳﻀﺎ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﺃﻭ ﺍﺳ ُﺘﺨﺪﻣﺖ ﻟﻠﻤﺪﺍﻭﻻﺕ
ﺭﺳﻤﻴﺎ ،ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ
ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ
ً
ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ
ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.
 .٢ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻴﺔ :ﺗﺴﺘﺘﺒﻊ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻣﻦ

٦%

ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻣﻌﻴﻦ

٥%

ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ أﺣﺪ ا¢ﺣﺰاب

٣%

ﻣﺆﺗﻤﺮ وﻃﻨﻲ

٢%

ﻣﺎﺋﺪة ﻣﺴﺘﺪﻳﺮة

ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
ً
ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻨﺸﻄﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺜﻔﺔ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.

ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﻣﻊ ﺇﻗﺪﺍﻡ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺪﺍﺩ
ﺩﺳﺘﻮﺭﻣﻮﺍ ٍﺯ ﺑﻐﻴﺔ "ﺿﺒﻂ" ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ .ﻭﺗﻬﺪﻑ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ
ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮﻥ ﺳﻠﻄﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺻﺮﻳﺤﺔ ﻭﻟﻢ
ﻳﻜﻠﻔﻮﺍ ﺑﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ.

ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺎﺯﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮ
ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻤﻨﺢ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻠﻮ ﻟﻪ
)ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻣﺜﻞ ﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ
ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻋﻘﺐ ﺍﻟﺤﺮﺏ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﻣﺼﺮ(.

ﻳﺆﺩﻱ ﺟﺰﺀ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻋﺪﺓ ﻭﻳﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ.
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺑﻨﻮﻋﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ:

ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻌﺘﺎدة ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻤﺴﺪود
 .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ازﻣﺎت اﺟﺮاﺋﻴﺔ ،ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﺣﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
أ .ﻛﻴﻨﻴﺎ ) :(٥واﺟﻬﺖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﻨﻮط ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر .وﺷﻜﻚ أﺣﺪ اﻟﻄﻌﻮن ﻓﻲ
ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻐﻴﺎب اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء اﺳﺘﻔﺘﺎء
ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر .دﻋﻤﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻫﺬا اﻟﻄﻌﻦ وأﻧﻬﺖ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ .وﻓﻲ  ¢أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ
ﺟﺪﻳﺪة اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء.

 .٢ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ازﻣﺎت اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ – ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ
ﻻ ﻣﻦ ﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺈرﺟﺎع
اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺪ ً
اﻟﺨﻼف إﻟﻰ ﻗﺎدة ا¬ﺣﺰاب

ميدان مصر

أبريل  /مايو 2012

نظرة عامة علي عملية �صنع الد�ستور
 .اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
واﻟﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﻤﺪﻧﻲ

 .٤ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر

ﻧﺎﺩﺭﺍ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
ً
ﻭﻛﻔﺎﺀﺓ ﺇﺫﺍ ﻏﺎﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻌﺰﺯ ﻓﻬﻢ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺁﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ
ﻭﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ
ﺗﺠﺎﻩ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻬﺎ،
ّ
ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﻢ ﻭﻃﺮﻕ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻭﺍﻷﻫﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ،ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻒ
ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﻳﺰﻳﺪ
ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻬﺎ ﻟﻪ.
 .١ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮﻥ ﻭﺍﻹﺫﺍﻋﺔ :ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﻩ ﻭﺳﻴﻠﺔ
ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭ ﻟﻄﺮﺡ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻭﺷﺤﺬ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ
ﻭﻓﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ.
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ ﺃﻧﺘﺞ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ
ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ  ٧١٦ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺗﻠﻴﻔﺰﻳﻮﻧﻲ ﻭ ٧٠٠ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺫﺍﻋﻲ ﻣﺨﺘﺼﺔ
ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻮﻋﻲ ،ﻭﻭﺯﻋﺖ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺗُﺒﺚ
ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ.

ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ:

 .٢ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ :ﺳﺒﻖ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻓﻲ
ﺭﻭﺍﻧﺪﺍ ﺳﻨﺘﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻒ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﻭ ُﻭﺯﻋﺖ
ﻧﺴﺦ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺟﻬﻮﺩ
ﺣﺜﻴﺜﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﺔ ﺑﻤﻦ
ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ
ﻭﻻ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺇﻋﻼﻣﻬﻢ ﺑﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ
ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ،ﻓﺄﺩﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ
ﺇﻟﻰ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻋﺪﺩ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﻋﻼﻭﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ
ﺳﺎﺣﻘﺔ.

 .٣ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻭﺍﻷﻟﻌﺎﺏ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎﺕ :ﻋﺎﺩﺓ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ

 .٦ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ

.٥ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ

ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺸﺎﺭ
ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻗﺒﻞ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭ ﺑﻌﺪﻫﺎ

ﺗﺘﺮﻙ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺮﺭﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ
ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻟﻐﺔ ﺍﻟﻨﺺ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ
ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻮﻥ ﻟﻪ .ﻭﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺇﻏﺮﺍﺀ
ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ،ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗُﻌﻨﻰ "ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ" ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ،ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ،
ﻓﺎﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ.

 ٤أﺷﻬﺮ ﻟﻠﺼﻴﺎﻏﺔ و
ﺷﻬﺮا ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ
٤٠
ً
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
 ٣ﺳﻨﻮات
اﻟﻬﻨﺪ
 ٥ﺳﻨﻮات
ﺟﻨﻮب اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﺷﻬﺮا
١٩
ً
اﻟﺒﺮازﻳﻞ

ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﺼﻮﻳﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ
ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺴﻮﺩﺓ
ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ .ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻨﺪ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ:

ﺑﺎﺟﻤﺎع

٪ه٧

٢/٣

٪ه٦

'٪+ه

ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ – ﺇﺳﺒﺎﻍ ﺍﻟﺸﻜﻞ
ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺮﻯ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻭﻗﺎﺑ ً
ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ً
ﻼ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ .ﺍﺗﺒﻌﺖ
ﻧﺎﻓﺬﺍ
ً
ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮﻫﺎ
ﺷﻴﻮ ًﻋﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
• ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ
• ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ :ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ "ﺑﻨﻌﻢ" ﺃﻭ "ﻻ" ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻤﻮﻉ
ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ.

ﻣﻦ ﺑﻴﻦ  ١٩٥ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺟﺮﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

ﺗﺤﺪﺩ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﺃﻱ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ
ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .ﻭﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺗﺨﺘﺺ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺑﻜﻮﻧﻬﺎ
ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻠﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺃﻣﺮ ﻣﻦ
ﻋﺪﻣﻪ.
• ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻫﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺩﺍﺧﻞ
ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻬﺮﻣﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬﺎ
ﻏﻴﺮ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﻱ ﻣﺤﻜﻤﺔ
ﺃﺧﺮﻯ.
 ﻋﺎﺩﺓ ﺗﺒﺖ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ.
 ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺳﻨﺔ  ١٧٨٩ﻭﺳﻤﻴﺖ
ﺑﺎﺳﻢ "ﺃﻗﺪﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ"
ﺫﻟﻚ ﻷﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗُﺒﻄﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺘﻪ.
• ﺃﻧﺸﺄﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺧﺎﺻﺔ
ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻭﻻ ﺗﺒﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺇﻻ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ.
 ﺃﺳﺴﺖ ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ ﺃﻭﻝ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﺳﻨﺔ ١٩٢٠

•  ٪٥٣٫٧ﺧﻮﻟﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﻗﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ.
ﻭﻃﻨﻴﺎ.
•  ٪٤١٫٥ﺃﺟﺮﺕ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ً

ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ
ﺗﻤﺖ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ً
ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ
ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ
ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ.

ﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻭﺇﺷﺮﺍﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺴﻠﻴﺔ
ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺷﺤﺬ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ.

 .٣ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ :ﺃﺳﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ

ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻷﻳﺴﻠﻨﺪﻱ ﻣﻮﻗ ًﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ
ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻳﺮﺑﻂ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ )ﻓﻴﺴﺒﻮﻙ ،ﻭﺗﻮﻳﺘﺮ ،ﻭﻓﻠﻴﻜﺮ( .ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻣﻨﻬﺞ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺒﻨﺘﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻣﺜﻞ
ﻏﺎﻧﺎ ﻭﺁﻳﺴﻠﻨﺪﺍ.

دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ
ذات ﺻﻠﺔ
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دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ:اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ واﻟﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﻤﺪﻧﻲ  -ﺟﻨﻮب إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﻋﻤﻠﺖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻮﺛﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺣﻤﻠﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ .ﺭﻛﺰﺕ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ .ﻭ ّﻓﺮﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻒ
ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻠﺼﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﺘﻴﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺼﺤﻒ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻛﻞ
ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ .ﺟﺮﻯ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺫﺍﻋﻲ ﺣﻮﺍﺭﻱ ﻣﺪﺗﻪ ﺳﺎﻋﺔ ﻳُﺒﺚ ﺑﺜﻤﺎﻥ ﻟﻐﺎﺕ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ
ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  ١٠ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺟﻨﻮﺏ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻛﻞ ﺃﺳﺒﻮﻉ .ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻐﻞ ﻋﺸﺮﺓ ﺁﻻﻑ ﺷﺨﺺ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ "ﺧﻂ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ
ﻣﺘﺎﺣﺎ ﺑﺨﻤﺲ ﻟﻐﺎﺕ .ﺍﺷﺘﻤﻞ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ" ﻹﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻬﻢ ﺃﻭ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ .ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻂ ً
ﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻒ ﻋﻠﻰ  ٤٨٦ﺣﻠﻘﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ .ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺤﻠﻘﺎﺕ ﺗﺜﻘﻴﻒ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻣﻴﻦ ﺑﺸﺄﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺟﻨﻮﺏ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻊ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺗﻬﻢ .ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﻤﺎﺳﺎﺕ ،ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻠﻴﻮﻥ
ﺗﻮﻗﻴﻊ .ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻣ ّﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻧﺴﺎﺀ ﺃﺧﺮﻳﺎﺕ ﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻬﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻦ ﻭﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻦ .ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻣﺜﺎﻻً ﻳُﺤﺘﺬﻯ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﻣﻮﺍﺩﻩ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻟﻪ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺍﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻱ.
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نظرة عامة علي عملية �صنع الد�ستور  -جنوب �إفريقيا

2 1

االتفاق على
احلاجة �إىل
�إ�صالحات
د�ستورية
وعلى
الإجراءات
العملية

عملية �صياغة الد�ستور
و و�ضع الإطار

• بقي الدستور القديم لجنوب إفريقيا معموال به حتى أنهت املفاوضات نظام الفصل
العنرصي.
• وكانت الجهتان الفاعلتان الرئيسيتان يف عملية التفاوض هام املؤمتر الوطني اإلفريقي

( )ANCوالحزب الوطني ( ،)NPولكن العديد من الجامعات السياسية األخرى قد
دخلت يف عملية التفاوض لضامن مصداقية العملية وشمولها ،وكونها معربة عن
السكانية يف جنوب إفريقيا.
السياسية الرتكيبية ُّ
 مثّل املؤمتر الوطني اإلفريقي جامعات املعارضة الرئيسية األخرى لنظام الفصل العنرصي والذي يحكمهالحزب الوطني.
تأسس حزب املؤمتر الوطني اإلفريقي ( )ANCيف البداية يف عام 1912م ،كاملؤمتر الوطني األصيل الجنوب
 َّإفريقي ( ،)SANNCمن أجل زيادة حقوق السكان السود يف جنوب إفريقيا.
• بدأت املفاوضات املتعددة األطراف باالتفاق عىل املبادئ التوجيهية لعملية املفاوضات ،مبا يف ذلك بعض
العنارص الرئيسية للدستور الجديد
• يف  1991أُ ِّسس «مؤمتر الدميقراطية من أجل جنوب إفريقيا» (كوديسا) لتسهيل املفاوضات بني مختلف

• إن ثبات النضال
ضد الفصل العنرصي
وتكثيفه عىل
املستويني الوطني
والعاملي ،مبا يف
ذلك العقوبات
االقتصادية ،أسفر
عن عملية تسوية،
وذلك عن طريق
التفاوض بني
الحكومة األفريكانية
واملعارضة املناهضة
للفصل العنرصي
يف الثامنينيات من
القرن املايض.

األطراف .وقد ضم املؤمتر أكرث من  19حزبًا و 400مفاوض ،مبا يف ذلك ممثلون عن املجتمع املدين وقطاع
األعامل .وقد أنشأ املؤمتر مجموعات عمل للمفاوضني؛ وذلك ملعالجة التوصل إىل اتفاقات بشأن قضايا معينة،
عىل سبيل املثال :إقامة حكومة مؤقتة ،والفرتة الزمنية الالزمة لتنفيذ التعديالت الدستورية.

• أنشأ الدستور املؤقت  -الذي ُس َّن من خالل عملية سمح بها
الدستور القديم  -حكومة مؤقتة أرشفت عىل االستعدادات
النتخابات دميقراطية لحكومة جديدة ،وللجمعية الدستورية،
وملحكمة دستورية لديها مهمة التحقق من كون املبادئ الـ  34التي
توافقوا عليها ممثلة يف الدستور النهايئ أم ال.
• شُ كِّلت لجنة من الخرباء الدستوريني لصياغة الدستور النهايئ ،مع
عدد من اللجان الفرعية ملناقشة القضايا الفرعية املتصلة مبكونات
الدستور .وقد كان من املهم الفصل بني اللجنة الدستورية العامة
واملسئولني عن املسائل الفرعية .اشرتك يف لجان الصياغة ممثلون من
جميع الطبقات والفئات االجتامعية والدينية والعرقية.

 أعدت الكوديسا اتفاق السالم الوطني ( ،)NPAالذي وقعه أطراف االتفاقية ،والذي التزموا فيه بإنهاء العنفوخصوصا خالل عملية التفاوض .وأُ ِ
نشئت أيضً ا مكاتب لالتفاقية يف مختلف املحافظات؛ وذلك من
السيايس،
ً
أجل اإلرشاف عىل العملية ،والتعامل مع أي عنف سيايس ممكن.

مخلصا ملبادئه الحاكمة فقد
• للتأكد من أن الدستور النهايئ كان
ً
أُ ْر ِسل إىل املحكمة الدستورية.

• يف  1992وقَّع املؤمتر الوطني اإلفريقي والحزب الوطني «مذكرة التفاهم» ،وهي وثيقة للخطوط العريضة

 -طعنت جامعات عديدة يف جوانب معينة من املسودة النهائية

لخطة صياغة دستور جديد ،وإقامة حكومة مؤقتة .ويف  1993م شُ كِّل منتدى التفاوض املتعدد األحزاب عىل
أساس مذكرة التفاهم ،مع طرفني رئيسني يف التفاوض هام :حزب املؤمتر الوطني األفريقي ،والحزب الوطني .

للدستور؛ عىل أساس أنها ال تتفق مع املبادئ التوجيهية الواردة يف
الدستور املؤقت.

• كُلِّف القضاة بضامن التوصل إىل التوافق الكايف يف اآلراء من جانب املفاوضني عىل املبادئ الحاكمة ملرشوع

 -وقد أصدرت املحكمة قرا ًرا من  296صفحة ،قضت فيه أن تسعة

• اتفقت األطراف املتفاوضة عىل عمل مجلس دستوري منتخب ،من شأنه التشاور مع الشعب عىل الدستور

جوانب من مسودة الدستور بالفعل ال تلبّي املبادئ املرجوة.
 تحتَّم عىل الجمعية التأسيسية مراجعة هذه الجوانب ،وتعديلاملسودة األوىل للدستور التي قُ ِّدمت إىل املحكمة.

املسودة.
النهايئ ،كام اتفقوا أيضً ا عىل  34مبدأ دستوريا ،مهمتها تقديم التوجيهات بشأن محتوى الدستور الجديد.
شكل الحكومة وهياكلها؛ من حامية مصالح األقليات ،وحامية حقوق اإلنسان ،وإنشاء
 تضمنت االتفاقية َمؤسسات عامة مستقلة.
 -أُ ْدرِج هذا االتفاق يف الدستور املؤقت ،الذي ص َّدق عليه منتدى التفاوض املتعدد األحزاب.

3

امل�شاركة ال�شعبية والتثقيف املدين

ملحوظة:

واحدة من الخطوات األوىل نحو املفاوضات الرسمية كانت رفع الحظر عن
حزب املؤمتر الوطني اإلفريقي ،وغريه من املنظامت املناهضة للفصل العنرصي ،واإلفراج عن
زعيم حزب املؤمتر الوطني اإلفريقي نيلسون مانديال يف فرباير  1990بعد  27عا ًما من السجن.

ملحوظة:

4

�صياغة
الد�ستور

َج َرت أول انتخابات دميقراطية يف عام  1994يف خضم عملية صياغة الدستور الجديد ،وأصبح نيلسون
مانديال  -مرشح املؤمتر الوطني اإلفريقي ( - )ANCأول رئيس لجنوب إفريقيا يُنتخب يف انتخابات متثيلية بالكامل.

5

عملية امل�صادقة

• يتعني اعتامد املرشوع املعدل بأغلبية الثلثني يف الجمعية،
ودعم ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ فيام يتعلق باألحكام
التي تؤثر عىل الحكومة املؤقتة .وقد متت املوافقة عىل
ِ
الدستور املعدل ،مع وجود صوت واحد فقط ضده ،وأُعيد
تقدميه إىل املحكمة الدستورية للتصديق عليه.
• عندما أُ ْر ِسلَت مسودة الدستور مرة أخرى إىل املحكمة
حازت عىل املوافقة بإجامع القضاة ،ولذلك اعتمدوها.
• وقَّع الرئيس نيلسون مانديال عىل الدستور يف  10ديسمرب
 ،1996وبدأ العمل به يف  4فرباير .1997
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نظرة عامة علي عملية �صنع الد�ستور  -الواليات املتحدة

1

االتفاق على
احلاجة �إىل
�إ�صالحات
د�ستورية
وعلى
الإجراءات
العملية

2

عملية �صياغة الد�ستور
و و�ضع الإطار

• دعا املؤمتر إىل «الغرض الوحيد والرصيح من إعادة النظر
يف مواد االتحاد الكونفيدرايل» ،والذي كان اتفاقا دستوريا
ؤسسة شُ كلت بعد إعالن االستقالل عن
بني  13والية ُم َّ
اململكة املتحدة.

ملحوظة:

دستور الواليات املتحدة هو
األقرص يف العامل؛ حيث ال يتجاوز سبع مواد

4

• كان الـ  74عض ًوا من أعضاء املؤمتر الدستوري مقتنعني
أن حكومة مركزية ف َّعالة ،لها مجموعة واسعة من
القوى واجبة النفاذ ،يجب أن تحل محل الكونجرس
األضعف الذي أُ ِ
نشئ وفق مواد االتحاد الكونفيدرايل لعام
1777م.

�صياغة
الد�ستور

• ولإلعداد للمداوالت داخل اللجنة أُ ِ
عط َي واضعو إطار الدستور أسابيع ميكنهم خاللها صياغة خطط لدستور
جديد ،وكان املرشوعان األكرث شعبية:
أ .خطة فرجينيا (حكومة وطنية مع سلطة ترشيعية من مجلسني نسبيني) ،وهي مستوحاة من فلسفة جون لوك
عن موافقة املحكوم ،ومن فلسفة مونتسكيو عن الحكومة املنقسمة ،وتركيز إدوارد كوك عىل العدالة يف النتائج،
والتي اقرتحت هي حكومة وطنية ُمو َّحدة ،تفضل عمو ًما الواليات الكُربى سكانيًا.

• دعا كونجرس االتحاد الكونفيدرايل
إىل مؤمتر دستوري لــ  74من ممثيل
الواليات يف عام  1787القرتاح خطة
للحكومة.

ب .خطة والية نيو جرييس (مجلس ترشيعي واحد وسلطة ترشيعية موزعة بالتساوي) ،والتي فضلتها الواليات
الصغرية ،التي عارضت منح الجزء األكرب من السيطرة عىل الحكومة الوطنية إىل الواليات الكربى ،وهي التي
عكست االعتقاد بأن الواليات هي الكيانات املستقلة التي دخلت يف االتحاد بحرية ،وبشكل فردي ،وستبقى
كذلك.
• بعد أن رفضت األغلبية خطة والية نيو جرييس ص َّوت املؤمتر الدستوري للميض قُد ًما يف مناقشة املقرتحات
الخمسة عرش من خطة والية فرجينيا.
• اتفق الجميع عىل الشكل الجمهوري لحكومة ترتكز عىل متثيل الشعب يف الواليات ،ومع ذلك كانت هناك
مسألتان فشل املؤمتر يف تسويتهام:

• بدأت مداوالت املؤمتر يف العام

أ .كيفية تقسيم األصوات بني الواليات يف الكونجرس.

نفسه ،وقد مثَّل الـ  74عض ًوا  -الذين

ب .كيفية انتخاب املمثِّلني.

أُطلق عليهم اسم« :واضعو إطار

• ُحلَّت معضلة هذه القضية من خالل إحالة املسألة إىل لجنة أُنشئت حديثًا ،وتألفت من ممثل واحد من كل
أساسا ملا ُس ِّمي بتسوية كونيتيكت يف عام  ،1787واملعروفة باسم
والية .وقد قدمت اللجنة تقريرها ،الذي أصبح ً

الدستور»  12 -والية يف املؤمتر ،وقد

«التسوية العظيمة» بني الواليات الـ 12املمثلة يف املؤمتر الدستوري.

ضم واضعي إطار الدستور :القضاة
والتجار واملحاربني القدامى والوطنيني
الثوريني ،واملولدين من السكان
األصليني واملهاجرين.

3

امل�شاركة ال�شعبية والتثقيف املدين

ملحوظة:

ترددت العديد من الواليات يف التصديق عىل الدستور بدون
قانون للحقوق ،واشرتطت عدة واليات عدة توصيات للتصديق ،تُد َرج بعد
َعقْد الجلسة األوىل.

ملحوظة:

حل الكونجرس نفسه ،وانتُ ِخ َب الكونجرس الجديد
بعد التصديق عىل الدستور َّ
يف  4مارس 1789م ،والذي ُعرف فيام بعد باسم الكونجرس األول ،ون ُِّصب جورج واشنطن أول
رئيس للواليات املتحدة األوىل يف  30أبريل 1789م.

املؤسس جيمس ماديسون ملجلس ِني ترشيعيني ،مع الحفاظ عىل النسبة
أ .أبقت تسوية كونيتيكت عىل اقرتاح األب ِّ
(عىل أساس عدد السكان يف كل والية) للتمثيل يف مجلس النواب األدىن ،يف حني أن الثقل املضاد لهذا يف مجلس
الشيوخ من خالل ضامن متثيل متسا ٍو من أعضاء مجلس الشيوخ (اثنان من كل والية بغض النظر عن حجم
سكانها) بني الواليات.

5

عملية امل�صادقة

• أوردت املادة  7من مسودة الدستور التي اعتمدها واضعو إطار الدستور يف سبتمرب  1787يف عملية التصديق
أربع مراحل للتصديق:
أ .تقديم الدستور إىل كونجرس االتحاد.
ب .انتقال الدستور من الكونجرس إىل املجالس الترشيعية يف الواليات.
ج .انتخاب مندوبني إىل مؤمترات يف كل والي ٍة للنظر يف الدستور.
د .التصديق ملا ال يقل عن تسع من الواليات الثالث عرشة يف املؤمتر.
• نُوقشت املسودة النهائية يف كونجرس االتحاد مدة ثالثة أيام ،ثم أُرسلت الوثيقة إىل الواليات التي مل تؤيد ومل
ِتدن ،وقد استند كونجرس االتحاد عىل القول بأن صالحية الدستور ترتكز عىل موافقة الشعب.
• بدأت عملية تصديق الواليات يف ديسمرب  ،1787وخرجت التصديقات الخمسة األوىل من جلسات رسيعة:
والية ديالوير ووالية بنسلفانيا وجورجيا ونيو جرييس باإلجامع ،وكونيتيكت مع تصويت من  128باملوافقة ،و40
بالرفض.
• وعىل الرغم من أن الدستور يُلزِم بحد أدىن تسع واليات فقط للتصديق عىل الدستور قبل دخوله حيز التنفيذ،
فقد صدَّقت عليه إحدى عرشة والية قبل صدوره يف يونيو .1788
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نظرة عامة علي عملية �صنع الد�ستور  -بنني

1

االتفاق على
احلاجة �إىل
�إ�صالحات
د�ستورية
وعلى
الإجراءات
العملية

• يف عام  1989م رفض الرئيس
ماثيو كرييكو املطالب اإلصالحية
التي تقدم بها زعامء املعارضة من
املعتدلني ،ولكنه استمر  -مع ذلك
 يف التعامل مع أولئك الزعامء،حتى إنه عينّ أحدهم ،وهو روبرت
دوسو ،وزي ًرا يف مجلس وزرائه،
رئيسا يف
وقد أ َّدى دوسو دو ًرا ً
تنسيق عملية االنتقال.

2

عملية �صياغة الد�ستور
و و�ضع الإطار

• قد وضع دوسو خططًا الختيار مجلس جامع ،ويف ديسمرب
1989م ق َّدم الرئيس كرييكو طلبا عاما للحصول عىل مقرتحات
حول كيفية إعادة إعامر البالد  ،وقد ُعرضت يف وقت الحق
سبعة مجلدات من اإلستجابات عىل املجلس ،وأنشأ املجلس
لجنة تحضريية تضم ممثيل الحكومة واملعارضة التخاذ قرار
بشأن تشكيل املجلس وجدول أعامله ،واتفقوا عىل املبادئ
األساسية الواجب توافرها يف الدستور الجديد.
• بدأت اللجنة التحضريية هيئة محادثات عىل مائدة مستديرة ،وساهمت
كثريا يف إنجاح الجمعية من خالل ضامن مستوى أسايس من التفاهم واالتفاق
بني املعارضني األساسيني قبل إجراء عملية الصياغة ،وعىل الرغم من تردد
الرئيس يف عملية اإلصالح فقد دعم العملية طوال الوقت.
• ضم املجلس ما يقرب من  488عض ًوا ،و ُمثِّل فيه اثنان وخمسون «اتجاها
سياسيا» ،وخ ُِّصص ما يقرب من  %10من املقاعد ملؤيدي الحكومة.
 شمل املجلس أعضاء نقابيني ،وموظفني حكوميني ،وطالبا ،وجامعات دينية،ومنتجني زراعيني ،والبنيني املقيمني يف الخارج .وحرض ممثلو البعثات الدولية
واملؤسسات املالية الدولية ،ولكنهم مل يكونوا أعضاء يف املجلس.
• كان أحد أول ترشيعات املجلس َوضْ َع دستور انتقايل ،وحل السلطتني:
الترشيعية والتنفيذية الوطنيتني القامئتني ،وتعيني أعضاء السلطة الترشيعية
االنتقالية (املجلس األعىل) ،وسلطة تنفيذية انتقالية ،واعتامد خطط إلجراء
انتخابات متعددة األحزاب ،وتعيني مجلس مسئول عن وضع مسودة نهائية
للدستور.

 تألَّفت لجنة صياغة الدستور من خمسة أعضاء من لجنة الشئون الدستورية،وعرشة أعضاء ُمعينني من ِقبَل املجلس األعىل.
 وبعد عدة شهور من العمل ،ويف أواخر عام  1990م ،تم االنتهاء من وضعظل هناك
املجلس األعىل ،وعىل الرغم من ذلك َّ
مسودة الدستور ،واعتمدها
ُ
أمران مثريان للجدل:
 - 1قوة السلطة التنفيذية ،وذلك ألن معظم َمن باملجلس األعىل

 - 2الحد ال ُع ْمري للرئيس :املجلس األعىل َد َعم مطلبا مهام ،وهو أن
يكون السن من  40إىل  70سنة ،وهو الحد الذي من كان شأنه عىل
األرجح استبعاد بعض املرشحني للرئاسة.

5
3

امل�شاركة ال�شعبية والتثقيف املدين

ملحوظة:

• نُ ِّف َذ جزء كبري من أعامل املؤمتر يف اللجان ،وأهمها لجنة الشئون الدستورية،
التي أعدت املسودة األولية للدستور ،والتي قُ ِّدمت إىل املجلس األعىل .وكان
املجلس بدوره مسئوال عن العملية الرئيسية للصياغة ،التي جرت يف لجنة
صياغة الدستور.

يفضلون رئيسا قويا ،ولوجود أقلية تريد نظا ًما شبه رئايس  -وهو
املوقف الذي اختاره الرئيس السابق.

• حاول كرييكو الحد من ضغوط
اإلصالح بإعالن نهاية الحقبة
املاركسية-اللينينية ،وقبول نظام
تعددية حزبية .كام أنه أنشأ
 تحت ضغط كبري من فرنسا -لجنة وزارية تحت رئاسة دوسو،
كان عليها تشكيل مجلس يجمع
«جميع قوى األمة املوجودة
عىل الساحة ،بغض النظر عن
انتامءاتهم السياسية».

4

�صياغة
الد�ستور

قبل الرئيس هذه التغيريات يف صفقة للحصول عىل عفو عن أي جرائم قد ارتكبها.

عملية امل�صادقة

• قد تم االستفتاء من أجل االعتامد النهايئ للدستور لحل هذه القضايا،
و ُعرِضَ ت عىل الناخبني مسودات الدستور ،التي تتضمن كال من نظام السلطة
التنفيذي للحوكمة والحدود ال ُعمرية ،وأُ ْع ِطيت بطاقات االقرتاع لالختيار من
بني ثالثة بدائل:
 ورقة االقرتاع البيضاء ،التي ترمز للتصويت بـ»نعم» عىل الدستور كامال. ورقة االقرتاع الخرضاء ،التي ترمز للتصويت بـ»نعم» ،ولكن بدون الحدالعمري للرئاسة.
 ورقة االقرتاع الحمراء ،التي ترمز للتصويت بـ»ال».• أُ ْجرِي االستفتاء يف ديسمرب  ،1991وأسفر عن تأييد واسع من املواطنني،
واملوافقة عىل مسودة الدستور ،التي تضمنت وضع حد ُع ْمري ملنصب
الرئيس ،وإنشاء نظام تنفيذي رئايس قوي.
ملحوظة :أجريت اإلنتخابات الربملانية يف فرباير 1992م ،و اإلنتخابات الرئاسية
يف مارس  ،1992وفق الدستور الجديد.
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:»æeõdG π°ù∏°ùàdG
ájQƒà°SódG ≥FÉKƒdG

:»æeõdG π°ù∏°ùàdG
¿ÉŸÈdG Qƒ¡X
:1264 ¤EG áÁó≤dG Qƒ°ü©dG øe
"iÈµdG ¢ùdÉéŸG"

øe áfƒµe É¡àjƒ°†Yh ¿ÉŸÈdG ≈∏Y á≤HÉ°S "iÈµdG ¢ùdÉéŸG" √òg âfÉc
øe áeƒµ◊G øµªàJ ⁄ ΩÉ¶ædG ∂dP QÉ«¡fG óæYh .¢ShÒ∏cE’G QÉÑch AÓÑædG
.(1216-1199) ∫hC’G ¿ƒL ∂∏ŸG ºµM âbh ∫É◊G ¿Éc Éªc IAÉØµH πª©dG

:1264
¤hC’G Iôª∏d ¿ÉŸÈdÉH ±GÎY’G

ا ﻟﺤﺎ ﻟﺔ ا  ﻧﻔﺮ ا د ﻳﺔ

ådÉãdG …Ôg øe ¬H ±GÎY’ÉH GÎ∏‚EG ¿ÉŸôH »¶M ¤hC’G Iôª∏d
ÜÉîàfG É¡«a …ôéj »àdG ¤hC’G IôŸG »g √òg âfÉc Éªc .(1272-1264)
.¿ÉŸÈdG ‘ (Commons) á«∏ëŸG äÉ©ªàéŸG øY Ú∏ã‡

:1341
¤hC’G Iôª∏d Ú∏°üØæe á«∏ëŸG ÚæWGƒŸG ΩƒªY ™ªàéj

ÉkÄ°ûæeo ¤hC’G Iôª∏d ¢ShÒ∏cE’Gh AÓÑædG øY Ók °üØæe Ωƒª©dG ¢ù∏› ™ªàLG
π¨°T å«M ,É«fO á«©jöûJ áÄ«gh É«∏Y á«©jöûJ áÄ«g ó©H Éª«a íÑ°UCG Ée
âëÑ°UCGh .É«fódG á«©jöûàdG áÄ«¡dG ájƒ°†Y äÉjó∏ÑdG »∏ã‡h ¿É°SôØdG
,¿B’G ≈àMh 1544 øe GQk ÉÑàYG äGOQƒ∏dG ¢ù∏› º°SÉH ±ô©oJ É«∏©dG áÄ«¡dG
Éªc ,Ωƒª©dG ¢ù∏› º°SÉH ±ô©oJ É«fódG á«©jöûàdG áÄ«¡dG âëÑ°UCG Éªæ«H
.¿ÉŸÈdG »°ù∏› º°SÉH Úahô©e Ú©ªà› ¿É°ù∏éŸG íÑ°UCG

ﻫـﻞ ﻟـﻠـﻤـﻤـﻠـﻜـﺔ اﻟـﻤـﺘـﺤـﺪة دﺳـﺘـﻮر؟
.Qƒà°SódG í∏£°üŸ …ó«∏≤àdG ∞jô©àdÉH »ØJ áHƒàµe IóMGh á∏eÉ°T á≤«Kh IóëàŸG áµ∏ªŸG ∂∏à“ ’
.É¡îjQÉJ ∫ÓN øe "¿hóe" Qƒà°SO ¤EG É«fÉ£jôH QÉ≤àaG Ò°ùØJ øµÁh

:1660-1640
GÎ∏‚EG ‘ ådƒæeƒµdG IÎah á«∏gC’G Üô◊G

á£≤f øe AóÑdG" …Qhö†dG øe ¿Éc ºµ◊G º¶f ‘ Ò«¨J hCG äGQƒãH É¡æe ÒãµdG ôe »àdG iôNC’G ¿Gó∏ÑdG »Øa
¢†©ÑdG É¡°†©H ÚH Éª«a π«°üØàdÉH É¡àbÓY ∞jô©Jh ádhó∏d IójóL äÉ°ù°SDƒe AÉ°ûfEG ∫ÓN øe ,"ájGóÑdG
.ÚæWGƒŸG ÚHh É¡æ«H Éª«ah

:1688
Ió«éŸG IQƒãdG

AÉæH äÉæÑd ™«ªŒ ¤EG êÉ«àM’G CÉ°ûæj ⁄h øeõdG øe á∏jƒW IÎa QGóe ≈∏Y Qƒ£Jh ÊÉ£jÈdG Qƒà°SódG CÉ°ûf
.IóMGh á≤«Kh ‘ √òg á«°SÉ°SC’G ™ªàéŸG

:1707
≈ª¶©dG É«fÉ£jôH ¿ÉŸôH

k
É¡«dEG IQÉ°TE’G øµÁ »àdG äGógÉ©ŸGh á«FÉ°†≤dG äGQGô≤dGh äÉbÉØJ’Gh íFGƒ∏dG øe É£«∏N
É«fÉ£jôH ∂∏à“
ÒZ" GkQƒà°SO ¬Ø°UƒH ÊÉ£jÈdG Qƒà°SódG ¤EG IQÉ°TE’G ¥OC’G øe Gòd ,IóëàŸG áµ∏ªŸG Qƒà°SO º°SÉH á©ªà›
."¿hóe ÒZ" Qƒà°SO ¬fCG ≈∏Y ¬«dEG IQÉ°TE’G øY "≤e

äÉ«©ªé∏d πjƒehôc ¢SCGôJ ,¬eGóYEGh ∫hC’G õdQÉ°ûJ ∂∏ŸÉH áMÉWE’G
.âbDƒe …Qƒ¡ªL ºµM ¢ù«°SCÉJh á«fÉŸÈdG

.ájQƒà°SódG á«µ∏ŸG ¢ù«°SCÉJh ÊÉãdG ¢ùª«L ∂∏ŸÉH áMÉWE’G

.Góæ∏àµ°SCGh GÎ∏‚EG ÊÉŸôH èeO Ö≤Y ≈ª¶©dG É«fÉ£jôH ¿ÉŸôH ¢ù«°SCÉJ

:1800
GÎ∏‚EGh ≈ª¶©dG É«fÉ£jÈd IóëàŸG áµ∏ªŸG ¿ÉŸôH

.¿ÉŸÈ∏d á«°ù°SDƒŸG á«æÑdG ìÓ°UEG

:1911
¿ÉŸÈdG ¿ƒfÉb

.äGOQƒ∏dG ¢ù∏éŸ Öéj
q ¿CG Ωƒª©dG ¢ù∏éŸ ¬ÑLƒÃ íª°So

:1998
ájõcôeÓdG

™e ,á«dÉª°ûdG GóædôjCGh Góæ∏àµ°SCGh õ∏jh ‘ äÉfÉŸÈdG ájõcôe’ äó«YCG
äÉfÉŸÈdG ∂∏J ≈∏Y IóëàŸG áµ∏ªŸG ¿ÉŸôH IOÉ«°S ≈∏Y ®ÉØ◊G

دﺳـﺘـﻮر اﻟـﻤـﻤـﻠـﻜـﺔ اﻟـﻤـﺘـﺤـﺪة
≈∏Y …ò«ØæàdG ≥∏£æŸG øe Qƒà°SódG …ƒ£æj
á∏FÉ≤dG IóYÉ≤dG »gh ’CG §≤a IóMGh IóYÉb
ÚfGƒ≤dG ™æ°U á£∏°S ¿CG »æ©j Ée ,¿ÉŸÈdG IOÉ«°ùH
.»WGô≤ÁO πµ°ûH Öîàæe ¿ÉŸôH ¤EG ádƒﬂ É«∏©dG
πãÁ …òdG ΩÉ©dG ¿ƒfÉ≤dG øe Qƒà°SódG ≥à°ûoj
É¡°ù°SDƒJ »àdG á«fƒfÉ≤dG ≥HGƒ°ùdGh ÇOÉÑŸG
ΩÉ©dG ¿ƒfÉ≤dÉH ∫óÑoà°SGh .á«FÉ°†≤dG ΩÉµMC’G
á£∏°ùdG Qó°üe ¬Ø°UƒH »©jöûàdG ¿ƒfÉ≤dG
Éª¡e
π¶j ΩÉ©dG ¿ƒfÉ≤dG øµdh ,ájQƒà°SódG
k
¢†©Ñdh á«fóŸG äÉjô◊G ∫ÉéŸ áÑ°ùædÉH
:»∏j Ée πãe á«°SÉ°SC’G ájQƒà°SódG ÇOÉÑŸG

Qƒà°SO ‘ äGÒ«¨àdG çGóMEG IOÉ©dG ‘ π¡°ùj
É¡fC’ áfhóŸG ÒJÉ°SódG ‘ É¡æY IóëàŸG áµ∏ªŸG
"≈∏YC’G ¿ƒfÉ≤dG" á«©°Vh äGP ≥FÉKh ≈∏Y …ƒà–
á«eƒµ◊G äGQGô≤dGh ájOÉ©dG ÚfGƒ≤dG QÉÑàNG …ôéj
∫ÓN øe ’EG πjó©à∏d á∏HÉb ÒZ »gh ,É¡à«Ø∏N ≈∏Y
áµ∏ªŸG Qƒà°SO áfhôe í°†àJ .Ió≤©e äGAGôLEG
äÉMÓ°UE’G øe ÒÑc OóY ∫ÓN øe IóëàŸG
1997 áæ°S øe GQk ÉÑàYG âjôLCG »àdG ájQƒà°SódG
:øª°†àJh
.äGOQƒ∏dG ¢ù∏› ‘ áKGQƒdÉH AÓÑædG á«Ñ∏ZCG AÉ¨dEG •
OGôaCÓd ¿ƒfÉ≤dG ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG ¥ƒ≤◊G ìôW •
áæ°ùd ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ¿ƒfÉb ∫ÓN øe ¤hC’G Iôª∏d
.1998
Góæ∏àµ°SCGh õ∏jh) º«dÉbC’G ‘ á£∏°ùdG ájõcôe’ •
.(á«dÉª°ûdG GóædôjCGh
≈àM .ájQƒà°SO áªµ IóëàŸG áµ∏ªŸG ‘ óLƒJ ’
iƒ°S É¡JÉ£∏°S øe ¿ƒµj ø∏a IOƒLƒe âfÉc ƒd
≈∏Y Iójó÷G íFGƒ∏dGh ÚfGƒ≤dG ∫ƒ°üM øe ócCÉàdG
.¿ÉŸÈdG ‘ á«Ñ∏ZCG
á≤aGƒŸG ¬Áó≤àH »°†≤J IógÉ©Ã ∂∏ŸG ó«≤àj
¬JGP óM ‘ ∂dP ¢†aQh ¿ÉŸÈdG ÚfGƒb ≈∏Y á«µ∏ŸG
á£∏°S ¬jód ¢ù«d ∂∏ŸG ¿CG …CG ,ájQƒà°SO ÒZ á°SQÉ‡
.¢†≤ædG
≥M’ ™jöûJ áehÉ≤e á«fÉŸôH á°ù°SDƒe …C’ øµÁ ’
.ºFGO πµ°ûH

πM ≈∏Y IQó≤dG …CG) »µ∏ŸG RÉ«àe’G
ƒØ©dG íæe ≈∏Y IQó≤dGh ¿ÉŸÈdG
ø°Th ∫hódÉH ±GÎY’G ≈∏Y IQó≤dGh
.(...ïdEG .. ΩÓ°ùdG QGôbEGh Ühô◊G

™«bƒJ ±GôYC’G øe ∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y
øe IQOÉ°üdG ÚfGƒ≤dG ≈∏Y áµ∏ŸG/∂∏ŸG
¿É°ù∏éŸG É¡æ°ùj »àdGh ¿ÉŸÈdG
Ëó≤J áeƒµ◊G ≈∏Y ¿CGh ,¿É«©jöûàdG
Égó°V âjƒ°üàdG ádÉM ‘ É¡àdÉ≤à°SG
".á≤ãdG Öë°ùH"

…òdG ôeC’G ,¿ÉŸÈdG ¥ƒØJ Ió«≤Y ≈∏Y óæà°ùj
ÚfGƒ≤dG ÚH »≤«≤◊G π°üØdG ΩGó©fG »æ©j
.ájOÉ©dG ÚfGƒ≤dGh ájQƒà°SódG
ÚfGƒ≤dG πjó©J øµªŸG øe
ÖfÉL øe ÉgDhÉ¨dEG hCG ájQƒà°SódG
¿hOh âbh …CG ‘ …OÉ©dG ¿ƒfÉ≤dG
.á«∏µ°T äÉÑ≤Y hCG ájOÉe Oƒ«b …CG
Qƒà°SódG πH Qƒà°SódG øe ≈fOCG ¢ù«d ¿ÉŸÈdG
øY QOÉ°U QGôb πµd ™°†îj …òdG ƒg
¤EG "Qƒà°SO" áª∏c Ò°ûJ ∂dòdh ,¿ÉŸÈdG
¬«∏Y ±QÉ©àe ƒg ÉªY ∞∏àﬂ ôNBG ≈æ©e
.iôNC’G ¿Gó∏ÑdG ‘

¿ÉŸÈdG IOÉ«°S

ﺑـﻌـﺾ اﻟـﻘـﻀـﺎﻳـﺎ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮرﻳـﺔ

:1100

äÉjô◊G ¥Éã«e

,(1135-1100) ∫hC’G …Ôg ƒgh ÊÉãdG ÊÉeQƒædG ∂∏ŸG ºµM AÉæKCG
¿Éc ¥Éã«ŸG Gòg ¿C’ ,"¥ƒ≤ë∏d á≤«Kh" ’ "äÉjôë∏d ¥Éã«e" íæeo
ºgCG ÚH øeh .äÉfÉª°†dGh äGQGô≤dG øe áYƒª› øY IQÉÑY
áªMôH" :»∏j ÉÃ ∂∏ŸG É¡«a ô≤j »àdG ∂∏J ¥Éã«ŸG Gòg ‘ ä’ƒ≤ŸG
âLƒq Jo GÎ∏‚EG áµ∏‡ ´É≤H ≈à°T ‘ äÉfhQÉÑdG IQÉ°ûà°SÉHh ÜôdG
¿CÉH ∂∏ŸG ±GÎYG ádƒ≤ŸG √òg ÚÑJh ".áµ∏ªŸG √òg ≈∏Y Éµk ∏e
k G ≥ãÑfG ¬æµdh √óMh ÜôdG øe äCÉj ⁄ ºµ◊G ‘ ≥◊G
øe É°†jC
ºµ◊G Iôµa øY OÉ©àH’G ôeC’G Gòg πãÁh ,äÉfhQÉÑdG IQÉ°ûà°SG
.…Qƒà°SódG ΩÉ¶ædG øe ÜGÎb’Gh ≥∏£ŸG

:1215
ÉJQÉc ÉæLÉŸG

∂∏ŸG ô o£°VG ,(Plantagenet) á«æ«LÉàfÓÑdG IöSC’G ºµM AÉæKCG
≈∏Y ™«bƒà∏d äÉfhQÉÑdG ÖfÉL øe (1216-1199) ∫hC’G ¿ƒL
ÉæLÉŸG" º°SÉH ±hô©ŸG (GÎ∏‚EG ‘) äÉjôë∏d º«¶©dG ¥Éã«ŸG
,‹É◊G Qƒà°SódG É¡æe ¿ƒµàj »àdG ≥FÉKƒdG ióMEG ƒgh ,"ÉJQÉc
.GÎ∏‚EG ‘ ¿ÉŸÈdG äÉjGóH â°ù°SCG »àdGh

:1689
¥ƒ≤◊G á≤«Kh

¥ƒ≤M Oó–h ºcÉ◊G äÉ£∏°S OhóM ≈∏Y á≤«KƒdG √òg ¢üæJ
ó≤Y •Î°ûJh ¿ÉŸÈdG ‘ ÒÑ©àdG ájôëH »°†≤J Éªc ¿ÉŸÈdG
á«°ûN ¿hO ∂∏ŸG ó°V º∏¶àdG ‘ ≥◊Gh ¿ÉŸÈ∏d ájQhO äÉHÉîàfG
.¬eÉ≤àfG

:1701
ÊÉ£jÈdG ¢Tô©dG çQGƒJ ájƒ°ùJ ¿ƒfÉb
.¢Tô©dG åjQƒJ §N ¿ƒfÉ≤dG Gòg ¢ù°SCG

.GóædôjCG ¿ÉŸôH ™e ¬›O Ö≤Y IóëàŸG áµ∏ªŸG ¿ÉŸôH ¢ù«°SCÉJ

:1832
(∫hC’G) Ö©°ûdG π«ã“ ¿ƒfÉb

:1066 ¤EG áÁó≤dG Qƒ°ü©dG øe

øe ÚÑîàæe õ«∏‚E’G ∑ƒ∏ŸG ¿Éc ÊÉeQƒædG íàØdG /hõ¨dG πÑb
"äƒªé«æàjh" º°SÉH ±ô©oJ áªcÉ◊G á≤Ñ£dG AÓÑf øe á«©ªL
ºgCG øe á«©ª÷G √òg ájƒ°†Y âfÉch ,(Witenagemot)
⁄h ,Ú«fÉª∏©dGh äƒæ¡µdG ∫ÉLQ iƒà°ùe ≈∏Y GÎ∏‚EG ‘ AÓÑædG
.É¡FÉ°†YCG øe …CG ∫õY ∂∏ª∏d ≥ëj øµj

íFGƒ∏dG øe OóY øe Qƒà°SódG ¿ƒµàj
πFÉ°ùŸG øe Oó©H á∏°üdG äGP
:á«°SÉ°SC’G
¬Lh ≈∏Y Éª¡e
íFGƒ∏dG ¿ƒfÉb ó©j
k
áeƒµ◊G äÉ£∏°S Ú«©àd ójóëàdG
äÉHÉîàf’G AGôLE’h É¡bÉ£fh

óYGƒb øe Qƒà°SódG ¿ƒµàj
∫É«LC’G É¡àKQGƒJ ájó«∏≤J ÇOÉÑeh
πµ°ûH É¡æ°S ¿hO »°VÉŸG øe
º°SÉH É°†jC
k G áahô©ŸGh ,»ª°SQ
.±GôYC’G

∫É«LC’G øe ÉJQÉc ÉæLÉª∏d áàbDƒŸG á¨«°üdG âÑ∏£J •
,¬bÉã«e ≈∏Y ó«cCÉàdG IOÉYEG ∂∏ŸG áÑdÉ£e á≤MÓàŸG
ådÉãdG Úfô≤dG ÚH Éª«ah .¬H ¬eGõàdG ‘ πeC’G ™e
ÉJQÉc ÉæLÉŸG ≈∏Y ó«cCÉàdG ó«YCG öûY ¢ùeÉÿGh öûY
.Iôe 45 ¤EG Oó©dG π°üj óbh ,Iôe 32 πbC’G ≈∏Y
øe 1423 áæ°S É¡«a ¥Éã«ŸG ó«cCÉJ ” Iôe ôNBG âfÉch
.¢SOÉ°ùdG …Ôg ∂∏ŸG ÖfÉL

äÉjô◊G ¥Éã«Ã Gök TÉÑe Gôk KCÉJ äôKCÉJh á≤«KƒdG √òg â≤Ñ°So •
ä’É› ∫hC’G …Ôg ∂∏ŸG ¬«a OóM …òdG 1100 áæ°S QOÉ°üdG
.¬JÉ£∏°S ó«≤àJ å«M IOó

:1707
OÉ–’G ¿ƒfÉb

.≈ª¶©dG É«fÉ£jÈd IóëàŸG áµ∏ªŸG ¬ÑLƒÃ âfƒµJ

:1800
OÉ–’G ¿ƒfÉb

.GóædôjCGh IóëàŸG áµ∏ªŸG ¬ÑLƒÃ âfƒµJ

:1832
(∫hC’G) Ö©°ûdG π«ã“ ¿ƒfÉb

á∏°ù∏°S ¬à©ÑJh ¿ÉŸÈ∏d á«°ù°SDƒŸG á«æÑdG í∏°UCG …òdG ¿ƒfÉ≤dG
.iôNC’G ÚfGƒ≤dG øe á∏jƒW

:1911
¿ÉŸÈdG ¿ƒfÉb

.äGOQƒ∏dG ¢ù∏› ≈∏Y Oƒ°ùj ¿CG Ωƒª©dG ¢ù∏éŸ ¬ÑLƒÃ íª°So

:1931
Î°ùæªà°Sh ™jöûJ

É«fÉ£jÈd á©°VÉÿG á«LQÉÿG »°VGQC’G ¤EG πeÉµdG ∫Ó≤à°S’G íæe
.É«≤jôaEG ÜƒæLh Góæ∏jRƒ«fh Góæch É«dGÎ°SCG πãe

:1972
á«HhQhC’G äÉ©ªàéŸG ¿ƒfÉb

OÉ–’G øe GkAõL IóëàŸG áµ∏ªŸG âëÑ°UCG ¿ƒfÉ≤dG Gòg ÖLƒÃ
¿ƒfÉ≤dG ≥«Ñ£àH »°†≤j …òdG ¿ƒfÉ≤dG ƒgh ,∑GòfBG ójó÷G »HhQhC’G
.»HhQhC’G

:1998
¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ¿ƒfÉb
Góæ∏àµ°SCG ¿ƒfÉb
:õ∏jh ¿ƒfÉb

äÉ«©ª÷G ¢ù°SCGh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤◊ á«HhQhC’G á«bÉØJ’G ¿ƒfÉ≤dG ≈qæÑJ
.õ∏jhh Góæ∏àµ°SCG ‘ ájõcôeÓdG á«fÉŸÈdG

:2000
äÉeƒ∏©ŸG ájôM ¿ƒfÉb – ÜÉgQE’G ¿ƒfÉb

á«æeC’G äÉ£∏°ùdG ¤EG á«aÓN ¥ƒ≤M íæÃ ÜÉgQE’G ¿ƒfÉb »°†≤j
É¡à¨dCG »àdG ¥ƒ≤◊G »gh) ¿PEG ¿hóH ¢û«àØàdG á£∏°S πãe (áWöûdG)
ó≤a ôNB’G ¿ƒfÉ≤dG ÉeCG .(¿É°ùfE’G ¥ƒ≤◊ á«HhQhC’G áªµëŸG É≤k M’
É¡H ßØà– »àdG äÉeƒ∏©ŸG ¤EG áeÉ©∏d "PÉØædG ≥M" ≈∏Y ¢üf
.á«eƒµ◊G äÉ£∏°ùdG

ﺑـﻌﺾ اﻟـﺤـﻘـﺎﺋـﻖ اﻟﺨﺎﺻـﺔ
ﺑـﺎﻟـﻤـﺎﺟــــــﻨـﺎ ﻛــــــﺎرﺗـﺎ

áfƒµe áæ÷ ¬ÑLƒÃ ¢ù°SCÉàJ Gók æH á«∏°UC’G á≤«KƒdG â∏ª°T • :()اﻟﻤـﻴـﺜـﺎق اﻟـﻌـﻈـﻴـﻢ ﻟـﻠـﺤـﺮﻳـﺎت
™e äÉbhC’G øe âbh …CG ‘ ´ÉªàL’G º¡æµÁ Éfk hQÉH 25 øe
ΩÉµMC’ ¬jó– ádÉM ‘ ∂∏ŸG äÉÑZQ øe áÑZQ …CG ¢†≤f áæ°S Éfk ƒfÉb øq n °So ºK ,1215 áæ°S ™qbho h Qó°U •
.1297 áæ°S ∂dP Ö≤Y ∫óq ©Jh ,1225
√Qƒ°üb ≈∏Y AÓ«à°S’G ‘ º¡≤M ≈∏Y IhÓY ,ÉJQÉc ÉæLÉŸG
(1) óæÑdG 1297 áæ°S òæe â«≤H »àdG OƒæÑdG πª°ûJh • 1216 áæ°S É≤k M’ ¢üædG Gòg ±òMo ºK .IQhö†dG óæY ¬JÉµ∏à‡h
(9) óæÑdGh ,ájõ«∏‚E’G á°ù«æµdG ájôM ≈∏Y ¢üæj …òdG πà≤e É¡æY º‚ »àdG ¤hC’G äÉfhQÉÑdG ÜôM ¤EG iOCG ÉeóæY »àdG ¤hC’G á≤«KƒdG "ÉJQÉc ÉæLÉŸG" âfÉc •
,¿óæd áæjóŸ "áÁó≤dG äÉjô◊G" ≈∏Y ¢üæj …òdG
.∫hC’G ¿ƒL øe áYƒª› øe É¡dƒÑb ¤EG …õ«∏‚EG ∂∏e ô£°VG
ádhÉ ‘ Ú«YÉ£bE’G äÉfhQÉÑdG øeh ¬à«YQ
áªcÉëŸG ‘ ≥◊G ≈∏Y ¢üæj …òdG (29) óæÑdGh
ájÉª◊h ¿ƒfÉ≤dÉH ¬JÉ£∏°S ó««≤àd º¡æe
.ádOÉ©dG
.º¡JGRÉ«àeG
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الد�ساتري اجلديدة للدميقراطيات اجلديدة:

اخلربات البولندية والعاملية
بارتلوميي نوفوتار�سكي,
�أحد ُكتاب الد�ستور البولندي
يناق�ش الدرو�س امل�ستفادة من
خربة بولندا الد�ستورية
منذ عام  1974عندما بدأ اجلنرال أرنستو
جيزيل ،الذي رأس البرازيل من ،1979-1974
ُيدخل بالتدريج اإلصالحات السياسية واحلريات،
مسجال بداية نهاية املجلس العسكري احلاكم
للبرازيل – أخذ حوالي  90دولة في رحلة االنتقال من
الدكتاتورية إلى الدميقراطية .كانت رحالت محفوفة
باملخاطر مثل رحالت السندباد البحري ،ألنه مع
األسف النسبة التي جنحت في توطيد دميقراطيتها
من هذه البلدان  %27فقط ،إال أن بلدان وسط
وشرق أوروبا أجنزت نسبة جناح تقرب من %60
( 11من أصل  19دولة) وأنهت هذه الرحلة على
خير .واألطرف أن بلدان وسط وشرق أوروبا أجنزت
التحول في نصف الوقت الذي استغرقته بالد أمريكا
اجلنوبية وشمال أوروبا.

ال ُكتاب

وطب ًعا في ذلك الوقت لم يفهم سوى بعض الناس استقرا ًرا بعد أول تداول ناجح للسلطة ثم أكثر منه
أن أساس الدميقراطية قائم على التنافسية واالنتقال بعد التداول الثاني .وإنني شخص ًيا أشعر بالتفاؤل
التحوالت الديمقراطية
أكدت اخلبرات العاملية أن أكثر التحوالت السلمي للسلطة حتى وإن كان للمعارضة .ورغم بالنسبة ملصر حيث يشارك في النقاش حول الدستور
فعالية متت حيث توجد نخب مؤيدة للدميقراطية شعور البولنديني باإلحباط في ذلك الوقت من اجلديد ناس منتخبون باالقتراع العام وكذلك ممثلون
ولكن فقط عندما تكون في حال استقطاب االنقسامات السياسية وإمكانية فقدان السيطرة عن مؤسسات منفصلة كمجلس الشعب ومجلس
وانقسام متفق عليه .ومن املستحيل في حال وجود على احلكومة إال أنه من منظورنا اليوم يتضح أنه الشورى ،وفي املستقبل القريب – الرئيس الذي
أوشك انتخابه .ومن هذا املنظور ،فأنا
معسكر سياسي واحد مسيطر
قلق بعض الشيء بشأن عملية التحول
أن تخلق دميقراطية متوازنة
حتى وإن كان معلنًا لدعمه �أكدت اخلربات العاملية �أن �أكرث التحوالت فعالية متت الدميقراطي في تونس حيث يستطيع
حزب النهضة وشركاؤه في التحالف إمالء
للدميقراطية صراحة كمثل حركة حيث توجد نخب م�ؤيدة للدميقراطية ولكن فقط
الدستور اجلديد وأهم القوانني الدستورية.
(التضامن)
Solidarność
عليه.
متفق
وانق�سام
ا�ستقطاب
حال
يف
تكون
عندما
ُ
حتوالت «األبواب العفنة» (على عكس
البولندية .وفي بولندا كتب أول
ومن امل�ستحيل يف حال وجود مع�سكر �سيا�سي واحد
«األبواب الصلبة») هي التي بلغ فيها
دستور نصف رئاسي جيد في
 ،1992فور أن بدأت املعارضة م�سيطر �أن تخلق دميقراطية متوازنة حتى و�إن كان
مستوى «عفن» النخب احلاكمة السابقة
أثناء حكم النظام الساقط درجة أنها لم
تظهر داخل حركة التضامن،
معل ًنا لدعمه للدميقراطية �صراحة
تعد تشكل معارضة ذات قيمة بعد إزاحة
واحتدمت املنافسة الشرسة بني
الدكتاتورية لكنها تقرر أن تنتشر في
مؤيدي الرئيس ليخ فاليسا ورئيس
الوزراء السابق تاديوش مازوفيتسكي .شهدت هذه لو كانت البالد اعتمدت على دستور النظام القدمي مجموعات أخرى أو أن تبتعد عن السياسة .فيما
سا بني مؤسسات الدولة (الذي يشبه نظام الرئيس املصري السابق حسني حتاول املعسكرات اجلديدة ما بعد الثورة ،إذا كانت
الفترة باإلضافة لذلك تناف ً
مبارك وفيه رئيس قوي ج ًدا وقانون انتخاب يؤدي إلى متوحدة ،أن تكتب دستو ًرا جدي ًدا وغيره من احلقوق
كالتي بني مكتب الرئيس ومجلسي البرملان.
وبعد سقوط الشيوعية في  ،1989كانت بولندا أغلبية برملانية) لكانت النتيجة أن يحصل ليخ فاليسا األساسية «لنفسها» مبا يسمح بأن يعاد انتخابها
مهددة ،نتيجة للتهميش السياسي الكامل للشيوعيني وحركة التضامن على هيمنة سياسية لسنوات طويلة .بسهولة أو لتسمح لها باحلفاظ على السيطرة على
السابقني ،بالوقوع حتت سيطرة حركة التضامن ،إال أن مستوى توطيد الدميقراطية يزداد ويصبح أكثر احلكومة ملدة أطول .ووصوال لهذه الغاية يصدرون في

 -تتمة �ص 3

ديفيد كينيدي باحث �أكادميي
وقانوين .عمل يف ال�سابق �أ�ستاذ
مانلي هد�سون للقانون ومدير معهد
ال�سيا�سات والقانون العاملي يف
كلية احلقوق يف هارفارد وذلك قبل
ان�ضمامه جلامعة براون لي�شغل
من�صب نائب �أول لرئي�س ال�شئون
الدولية .كما ي�شغل من�صب املدير
امل�ؤقت ملعهد واط�سون و�أ�ستاذ ديفيد
وماريانا في�رش للعالقات الدولية
يف جامعة براون .عمل كينيدي
يف العديد من امل�شاريع الدولية،
بالإ�ضافة لعمله يف الأمم املتحدة
وحكومات حملية عدة .هو ع�ضو يف
جمل�س ال�شئون اخلارجية ،والرئي�س
ال�سابق للمجل�س اال�ست�شاري املعني
باحلوكمة العاملية ملنتدى الإقت�صاد
الدويل .يف عام ُ 2011عينّ م�ست�شاراً
خارجي ًا للجنة تق�صي احلقائق من
�أجل امل�صاحلة التايلنديةُ .منح
كينيدي البكالوريو�س مع مرتبة
ال�رشف من جامعة براون ،ودرجة
املاج�ستري من كلية فليت�رش للقانون
والدبلوما�سية يف جامعة تافت،
و�شهادة دكتوراة ( )JDيف القانون
مع مرتبة ال�رشف من كلية احلقوق يف
هارفارد ودرجة الدكتوراة ()PhD
من كلية فليت�رش.

عمرو ال�شلقاين متخ�ص�ص يف
القانون املقارن والقانون الإ�سالمي،
بتو�سع عن التاريخ الد�ستوري
كتب
ُّ
مل�رص ومفكريها القانونيني .وهو �أ�ستاذ
م�شارك ملادة القانون يف اجلامعة
الأمريكية بالقاهرة منذ عام ،2004
وع�ضو يف معهد درا�سات املر�أة والنوع
االجتماعي .عمل ملدة �أربع �سنوات
كمدير لربنامج املاج�ستري يف القانون
وذلك منذ �إن�شاء ق�سم القانون يف
 .2005وقد عمل �أ�ستاذ م�ساعد زائر
جرمياه �سميث االبن يف كلية احلقوق
در�س
يف جامعة هارفارد ،حيث َّ
القانون املقارن والقانون الإ�سالمي.
أي�ضا م�ست�شاراً قانوني ًا لوحدة
عمل � ً
دعم احلوار الإ�رسائيلي-الفل�سطيني
التابعة ملنظمة التحرير الفل�سطينية
يف رام اهلل خالل عملية ال�سالم ،كما
در�س يف ذلك الوقت يف جامعة بريزيت.
ّ
ح�صل ال�شلقاين على درجتي اللي�سان�س
واملاج�ستري يف القانون من جامعة
القاهرة ،وكما ح�صل على درجتي
املاج�ستري والدكتوراة يف القانون
من كلية احلقوق يف جامعة هارفارد.
كتابه الأخري هو «القانون والثورة
فى م�رص احلديثة (»)٢٠٠٥ - ١٨٠٥
يتناول الكتاب تاريخ النخبة القانونية
امل�رصية وعالقتها مب�سائل الإ�صالح و
الثورة.

جونرت فرانكنربج هو �أ�ستاذ القانون
العام والفل�سفة والقانون املقارن يف
جامعة غوته يف �أملانيا .وكان يف وقت
�سابق زميل باحث يف معهد ماك�س بالنك
 .1984-1978وهو ع�ضو يف جمل�س
�إدارة م�ؤ�س�سة �سيبا�ستيان كوبلر وع�ضو
يف املجل�س اال�ست�شاري ملعهد القانون
وال�سيا�سات العاملية ،بكلية احلقوق يف
أي�ضا ع�ضو يف
جامعة هارفارد .كما �أنه � ً
جمعية الفل�سفة القانونية واالجتماعية،
وجمعية علم اجتماع القانون والعلوم
ال�سيا�سية .عمل فرانكنربج يف عدة
م�شاريع دولية ،مبا يف ذلك عمله
كم�ست�شار قانوين لالحتاد الأوروبي،
حيث ركز على امل�شاريع الد�ستورية
والت�رشيعية ،مثل التدريب املهني
للق�ضاة .عمل ك�أ�ستاذ زائر يف كلية
احلقوق بجامعة هارفارد ،وكلية احلقوق
بتولني ،وكلية احلقوق بجامعة بن�سلفانيا
وكلية احلقوق يف جامعة بو�سطن .نال
فرانكنربج �شهادة يف القانون من جامعة
برمين و�شهادة الدكتوراة من جامعة
التكنولوجيا ،ميونيخ ،وعلى درجة
البكالوريو�س من كلية بودوين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خمائيل هو عامل
مارك
�إجتماع مقيم يف القاهرة .يكتب ب�ش�أن
م�سائل علم الإجتماع الإقت�صادي وعلم
الإجتماع املتعلق بال�صحة .وهو حا�صل

على درجة البكالوريو�س من جامعة
ييل يف العلوم ال�سيا�سية ،و على درجة
املاج�ستري من جامعة كامربيدج
يف التاريخ الإقت�صادي ،وهو يف الوقت
الراهن يف �سبيله لإنهاء درجة الدكتوراه
يف علم الإجتماع يف جامعة كامربيدج.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حممد �أمني العبا�سي املهدي

القا�ضي الدويل و�أحد ابرز القانونيني
امل�رصيني املعا�رصين ،تر�أ�س جمل�س
الدولة امل�رصي واملحكمة االدارية
العليا يف الفرتة من �أول �أكتوبر 2000
وحتى نهاية �سبتمرب  ،2001اختري
بعدها ع�ضوا باملحكمة اجلنائية
الدولية ليوغ�سالفيا ال�سابقة .ي�شغل
حاليا من�صب ع�ضو اللجنة اال�ست�شارية
العليا ملركز القاهرة الإقليمي للتحكيم
التجاري الدويل .CRCICAبالإ�ضافة
�إلى ع�ضوية اللجنة القومية للتحقيق
وتق�صي احلقائق يف �شان احداث ثورة
 25من يناير  ،2011كما �صدر قرار
رئي�س جمل�س الوزراء بتعيينه ع�ضوا
املجل�س القومي حلقوق االن�سان .قبل
ثورة يوليو  1952كان والده ع�ضوا
مبجل�س ال�شيوخ امل�رصي عن حزب
الوفد .وهو حفيد ال�شيخ املهدي العبا�سي
�شيخ اجلامع االزهر واول من جمع بني
من�صب مفتي الديار امل�رصية وم�شيخة
الأزهر .تخرج امل�ست�شار املهدي من كلية

احلقوق جامعة القاهرة عام ،1956
ثم ح�صل على دبلومي القانون العام
والعلوم ال�سيا�سية من ذات اجلامعة عام
 ،1958ويف عام  1967ح�صل على
�شهادة مدر�سة الإدارة الوطنية الفرن�سية
 ÉNAمن باري�س.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الباحثني
�أمري مقار
ح�سني �سالمة
خالد يو�سف
على عبد الرحمن
عمر العدل

م�صممني جرافيك
دينا احلفناوي
عمر ح�سني
ليلي ح�سب اهلل
لينا م�صطفي
مادلني دياب
مرمي نزار
نهى الطاهر
�شكر خا�ص ملنار حم�سن
ملجهوداتها يف هذا العدد
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العادة أيضً ا قوانني تتيح لهم صراحة حرية واسعة في أسفر عن ثالثة دساتير ما بني عامي  1989و1997
عندما يتعلق األمر بالتغيير والتحديث في سياق
التصرف في السلطات ،كما يتعمدون غموض هذه وكان االنطباع أن كل فريق يحاول تكييف الدستور عملية التحول إلى الدميقراطية ميكننا أن نتفاءل
القوانني ليصعب على الناس فهم حدودها .وكثي ًرا ليتناسب مع طموحاته السياسية اخلاصة .وهذا يؤكد بالنسبة ملصر .كما أظهرت املؤشرات املختلفة كان
ما ينسون أن أحد املبادئ الرئيسية للدميقراطية اخلبرات العاملية في عملية التحول لعمل الدستور مستوى التحرر االقتصادي في مصر قد وصل بنهاية
هي أن على احلكومات تسليم السلطة سلم ًيا وبروح التي يحاول من خاللها كل واحد أن يستخدم حكومة مبارك ملستوى يوازي التحرر االقتصادي في
التعاون للمعارضة وأن محاولة كتابة
وسط أوروبا في ( 1989باستثناء
أو سن دساتير وقوانني «لتضفي
روسيا البيضاء وروسيا وأوكرانيا)،
سمة الدميومة» على حكومات ما وكثريًا ما ين�سون �أن �أحد املبادئ الرئي�سية للدميقراطية
أي ثالثة سنوات كاملة قبل بداية
بعد الثورة كثي ًرا ما ينتهي بفشل هي �أن على احلكومات ت�سليم ال�سلطة �سلميًا وبروح التعاون التحول الدميقراطي في وسط أوروبا.
للمعار�ضة و�أن حماولة كتابة �أو �سن د�ساتري وقوانني
عمليات التحول الدميقراطي .فعلى
باإلضافة إلى أن ترسيخ الدميقراطية
مدار التسعني سنة املاضية للقرن «لت�ضفي �سمة الدميومة» على حكومات ما بعد الثورة كثريًا في بالد وسط أوروبا استغرق في
املاضي ،أدى هذا السهو إلى ما
املتوسط  11سنة حتى وصل للمستوى
ما ينتهي بف�شل عمليات التحول الدميقراطي
يسمى بالتحوالت «غير املتعاونة» في
احلالي في حني أنه تطلب  14سنة
األرجنتني وجمهورية جنوب إفريقيا
في جنوب أوروبا (اليونان وأسبانيا
وغيرها من دول جنوب الصحراء اإلفريقية وكذلك في الساسة (مثال األمناء األوائل في احلزب الشيوعي والبرتغال) بل و 26سنة في أمريكا الالتينية.
أوروبا ورومانيا وصربيا وكرواتيا .بالطبع مما مينع السابق ورؤساء إدارة البرملانات االشتراكية) للتنازع
وفي بولندا على وجه الخصوص تسارعت
بناء الدميقراطية أيضً ا التأثير القوي لنخب دكتاتورية على أفضل مركز وأكبر نفوذ في املستقبل .آنذاك ،عملية التحول الديمقراطي بسبب تركيز
ما قبل الثورة على عملية التحول؛ هكذا كان الوضع لألسف ،كان كثيرون من حركة التضامن يعتقدون مراجعات الدستور على منع أخطر عناصر تآكل
في البرازيل والبالد تخرج للمرة األولى من حتت أنهم وحدهم دون غيرهم يستطيعون تأمني بولندا الديمقراطية وهي:
احلكم العسكري؛ وأكثر من ذلك في تشيلي حيث دميقراطية .وال شيء أبعد عن احلقيقة من ذلك .ولبثت • عدم احترام مبدأ «فصل السلطات» (املتمثل
ضمن الدكتاتور السابق اجلنرال أوجوستو بينوشيه أسمع أنه مازال هناك متسع من الوقت! وتبني أنه في نشاط مبادر أو حقوق «تشريعية» معطاة للسلطة
 بنفوذه في تشكيل املجلس الثاني للبرملان  -وجود لم يكن لدينا وقت ،واستمرت عملية كتابة الدستور التنفيذية ،أي احلق في إصدار مراسيم أو السماح«ثغرات» في الدستور منحته نفو ًذا سلطو ًيا على البولندي عا ًما ونصف العام .ولكن في املقابل ال بد للتنفيذية مبفردها بالدعوة الستفتاءات على الدستور
قرارات الدولة (مبا في ذلك ميزانية اجليش) وأعطته وأن يقال أننا في هذه الفترة كنا نتعلم من أخطائنا وإجرائها كما حدث في أمريكا الالتينية ووسط آسيا
حصانة تدوم لسنوات.
ونتفاعل مع الوضع السياسي املتغير في البالد .أما وروسيا البيضاء وروسيا وأوكرانيا).
أثناء عملية صياغة دستور جديد ،هناك أمران عن إذا كانت هناك حاجة إلجراء استفتاء دستوري؟ • الهيمنة المفرطة للسلطة التنفيذية (من
غاية في األهمية ،أوال ،أهمية أن تكون هناك ما بالطبع نعم ،ألنه يجب أن يكون للدستور شرعية الرؤساء في النظام الرئاسي واحلكومة في النظام
يسمى «باللحظة الدستورية» ،التي تعكس دعم دميقراطية قوية حتى يستمر ويثبت ضد احملاوالت البرملاني) كثي ًرا ما ينتج عنه في الواقع محاوالت لشل
اجلماهير لعملية التحول وللجمعية التأسيسية التي املستمرة التي ستقوم بها الناس حملاولة تغييره خالل أبسط آليات الدميقراطية «لإلشراف واملراقبة» مما
ستعد الدستور .ثان ًيا ،احلصول على موافقة مبسودة العملية االنتقالية ،فيقدم االستفتاء االستقرار الالزم يؤدي إلضعاف املوقف الدستوري للبرملان والقضاء.
دستور من ق َبل عدد ذي شأن من النخب السياسية لنظام دميقراطي؛ باالضافة إلى أن مجرد اإلعالن • ظاهرة الرضوخ «للحزب المهيمن» (كحزب
ألن هذه النخب هي التي ستحدد في الواقع العملي عن االستفتاء الدستوري سيؤدى إلى النقاش العام .مبارك) الذي يدمر التعددية احلزبية واخليارات
فعاليته أو تقوم بتخريب العملية ووثيقة الدستور.
االجتماعية.
وعلينا أن نتذكر أننا ال ميكن أن نتحدث عن ترسيخ ترسيخ الديمقراطية – أي نوع من الدساتير؟
تكمن اإلجابة على هذه التهديدات الشائعة،
وحتول ناجح للدميقراطية إال عندما يكون هناك
ال يكفي وجود نخب داعمة للدميقراطية لضمان املهددة لدميقراطيات وسط وشرق أوروبا احلديثة،
توافق بني الفاعلني االجتماعيني األساسيني والنخب انتقال ناجح إلى الدميقراطية ،هذا ما اتضح على التي استطاعت أن تبني دميقراطيات جيدة ،في
على االلتزام بقواعد اللعبة  -لعبة الدميقراطية  -نحو مؤلم في العراق وأفغانستان والبوسنة عندما إقامة نظام نصف رئاسي ولكن على أساس منطق
وأال يحاول أحد أن يسعى وراء مصاحله بأي طريقة كانوا يبنون دميقراطياتهم .البد من احلداثة (في البرملانيُ .ينتخب الرئيس في ظل هذا النظام شعب ًيا،
«غير دميقراطية» .وقد نستقي الدروس من التجربة االقتصاد والتعليم واملجتمع املدني) وفي البداية إال أنه ال ميلك سلطة أو قوة التدخل في احلكم ،وال
البولندية في هذا الصدد .في بولندا ارتكبنا جميع البد من أن يتم هذا التغيير باألساس في مؤسسات تكون احلكومة (الوزراء والوزارة) محاسبة إال من
األخطاء التي ميكن أن تُرتكب بل وأكثر منها ،ففي الدولة .إن حتديث مؤسسات الدولة أمر حاسم في البرملان – الذي يحق له سحب الثقة من احلكومة
 1990فقدنا «اللحظة الدستورية» (وهذا ما حدث البداية ملكافحة تآكل الدميقراطية ،التي يجب على – ليس فى نفس الوقت مع الرئيس .فعدد  8من
الح ًقا في روسيا البيضاء وأوكرانيا وروسيا) مما دميقراطية حديثة أن تكافحها من البداية.
أصل  11من بالد الكتلة الشرقية الشيوعية اختارت
هذا النظام للحكومة؛
أما الدول الباقية
فقد اختارت نظم
برملانية بحتة .أعطت
املؤشرات املتخصصة
ملدى
(الترتيبات)
ترسخ الدميقراطية
(دليل
وجودتها
برتلسمان للتحول،
الشعوب في املرحلة
االنتقالية ،فريدوم
هاوس) أعلى تقدير
نصف
للنماذج
الرئاسية مبا فيها
كسلوفينيا
بالد
وبولندا واجلمهورية
(بعد
السلوفاكية
)1998
عام
وكذلك للجمهوريات
البرملانية ،اجلمهورية

التشيكية وأستونيا .في الواقع إن ترتيبات عاملية
ألول عشر دميقراطيات جديدة تظهر أن نصفها يتبع
النظام نصف الرئاسي ،وعلى أول القائمة (إلى جانب
األوروجواي وأسبانيا) سلوفينيا والبرتغال وبولندا.
وملاذا ذلك؟ من وجهة نظري:
أو ًال ألن هذا النموذج (أي نظام النصف رئاسي)
يقدم اآلليات األكثر معقولية لتوسيع «توازن القوى»
(أي اإلشراف واملراقبة) التي حتمي ،رغم ظهور
بعض الدكتاتوريات العائدة هنا وهناك ،من محاوالت
إعادة إرساء ممارسات سلطوية.
ثانيًا ،يحمي تطبيق نظام االنتخاب النسبي في
أغلب هذه النظم نصف الرئاسية املختلطة ،إجراء
االنتخابات العادلة والنزيهة (وهي مسألة شديدة
األهمية في بدايات الدميقراطية) وتوزيع السلطة
السياسية بني املجموعات االجتماعية املختلفة.
ً
ثالثا ،باستثناء اجلمهورية التشيكية ،تقرر على
أسرع وجه فك مركزية السلطة من خالل االنتخابات
العامة على مستوى السلطات احمللية (البلديات)
وتخصيص امليزانيات املستقلة للسلطات احمللية
ومن ثم استقاللها عن احلكومة املركزية .لألسف
في بولندا كثي ًرا ما كنا ننسى أن تآكل الدميقراطية
يحدث أيضً ا على املستوى احمللي بطريقة مشابهة أو
حتى متطابقة للتي كانت حتدث على مستوى الدولة.
وخالصة القول :يبدو أن الدميقراطيات
احلديثة ،مبا فيها تلك في شمال إفريقيا  -وكما
نأمل في الشرق األوسط على نحو خاص  -عليها
أن تتفادى النموذج الرئاسي للحكم (وهو منوذج لم

با�ستثناء اجلمهورية الت�شيكية،
تقرر على �أ�سرع وجه فك مركزية
ال�سلطة من خالل االنتخابات
العامة على م�ستوى ال�سلطات
املحلية (البلديات) وتخ�صي�ص
امليزانيات امل�ستقلة لل�سلطات
املحلية ومن ثم ا�ستقاللها عن
احلكومة املركزية
ينجح في مكان سوى الواليات املتحدة لعدم احترام
مبدأ «فصل السلطات») .وعلى الدميقراطيات
كذلك أن تتفادى النموذج البرملاني البريطاني
(فقد أخفق تطبيق هذا النموذج في إفريقيا جنوب
الصحراء إخفا ًقا مطل ًقا) واخللط غير املسئول ما
سا للوزراء
بني النظامني (الرئيس الذي يعمل رئي ً
مثال) .فاالستثناء للقاعدة وضعته بدائل النظام
نصف الرئاسي املتأسسة على املنطق البرملاني.
وعلينا أن نتذكر دائ ًما ،وأكرر ،أن اخللل األساسي
الذي عانت منه الدول العربية والشيوعية ذات يوم
هو أنها لم تشهد أب ًدا انتقاال للسلطة أو تداو ًال
لها – وهذا بعينه هو تعريف الدميقراطية .وأخي ًرا
الستيفاء شروط ترسيخ الدميقراطية البد من
التوصل لتوافق بني النخب فيما يخص القواعد
األساسية احلاكمة حلرية اإلعالم ووجود املنظمات
االجتماعية وأنشطتها والسلطات احمللية احلاكمة.
_________
بارتلوميج ناوتارسكي قانوني بولندي و من
أحد كتاب مسودة الدستور البولندي وقانون
األحزاب السياسية ،كما كان صاحب قانون
االنتخابات البرملانية البولندية ،للمزيد عن
الكاتب أنظر صفحة 3
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درا�سة حالة  :بولندا
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﻕ
١٩٣٩

ﻛﺎﻥ ﺍﺟﺘﻴﺎﺡ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻲ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  ١٩٣٩ﻟﺒﻮﻟﻨﺪﺍ ﻣﺆﺷﺮﺍ ﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺤﺮﺏ
ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻭﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺤﺘﻠﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺤﺘﻠﺔ
ً
ﻓﻴﺘﻴﺎ
ﺳﻮ
ً

١٩٤٤

ﻭﻗﻌﺖ ﺑﻮﻟﻨﺪﺍ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﺠﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻲ ﻭﺑﺤﻠﻮﻝ
ﻋﺎﻡ  ١٩٤٤ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﺤﺖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﻼﺀ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﻴﻦ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ
ﺍ ﻟﺴﻮ ﻓﻴﺘﻲ .

١٩٤٥

ﺗﺼﺪﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺼﻴﺮ ﺑﻮﻟﻨﺪﺍ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻓﻲ
ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻳﺎﻟﻄﺎ  ،١٩٤٥ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻘﻰ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻲ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻣﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﺤﺮﺏ .ﺍﺗﻔﻖ
ﺭﺳﻤﻴﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺃﻥ ﺗﺼﺒﺢ ﺑﻮﻟﻨﺪﺍ
ً

١٩٤٦

ُﻓﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻴﻤﻴﻨﻴﺔ ﺣﻈﺮ ﻟﻤﺪﺓ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ
ﻋﺎﻡ ١٩٤٦

١٩٤٧

ﻓﻲ  ١٩٤٧ﻓﺎﺯ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻴﻮﻥ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﺷﺎﺑﻬﺎ
ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ.

١٩٤٨

ﻓﻲ  ١٩٤٨ﺃﺣﻜﻢ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻴﻮﻥ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﻢ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﻳﻦ ﺍﻟﺒﻮﻟﻨﺪﻳﻴﻦ
)ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ( .ﻭﺍﺣﺘﻜﺮ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻋﻘﻮﺩ ﻭﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﺑﻮﻟﻨﺪﺍ
ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ.
ً

١٩٥٢

ﺟﺪﻳﺪ ﺍ
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍ
ﺷﻴﻮﻋﻴﺎ
ﻓﻲ  ،١٩٥٢ﺻﺎﻍ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ) (Sejmﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻴﻪ
ً
ً
ً
ﺭﺳﻤﻴﺎ ﻋﻦ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺑﻮﻟﻨﺪﺍ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.
ﻭﺍﻋﺘﻤﺪه ﻟﻺﻋﻼﻥ
ً

١٩٧٨

ﻓﻲ  ١٩٧٨ﺍﻧﺘُ ﺨﺐ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﻨﺎﻝ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﻓﻮﻳﺘﻴﻼ ،ﻣﻦ ﺑﻮﻟﻨﺪﺍ ،ﻛﺒﺎﺑﺎ ﻭﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ
ﺍﺳﻢ ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺑﻮﻟﺲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ.

١٩٨٠

ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺎﺕ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎﺕ ﺃﺩﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻗﻤﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻬﻮﺓ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﻌﺐ ﺇﻟﻰ ﺇﺿﺮﺍﺑﺎﺕ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﻭﺣﺮﻛﺔ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ
ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﺣﺮﻛﺔ "ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ" .Solidarno ść

١٩٨١

ﻓﻲ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ  ١٩٨١ﺭﺩﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﺩﺗﻬﺎ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
ﺑﻔﺮﺽ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺣﺒﺲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ.ﻭﻗﺪ
ُﻓﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺣﻈﺮ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻌﺎﻡ.

١٩٨٨

ﻓﻲ  ،١٩٨٨ﺃﺟﺒﺮﺕ ﺍﻹﺿﺮﺍﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﺣﻮﺍﺭ ﻣﻊ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ.

ﺑﻮﻟﻨﺪﺍ
ﺑﻮﻻﻧﺪﺍ

ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻻﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ

1947 ôjÉæj äÉHÉîàfGh 1945 ΩÉY ÚH Ée

ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻻﺿﻄﻬﺎﺩ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻦ
ﺳﻮﻓﻴﺘﻴﺎ ،ﻓﻘﺮﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ
ً
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻌﺮﺽ ﺁﺧﺮﻭﻥ
ﻣﻤﻦ ﺑﻘﻮﺍ ﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﺻﻮﺭﻳﺔ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ
ﺑﺎ ﻟﺴﺠﻦ .
ﻫﻴﻤﻦ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
ﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻃﻲ ﻭﺍﻟﺠﻴﺶ ،ﻭﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻴﻪ  ٣,٥ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻋﻀﻮ.

*ﺷﺎﺭﺓ ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺑﻮﻟﺲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ.

ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ،ﻭﻫﻲ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻋﻤﺎﻟﻲﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﻛﺄﻭﻝ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺤﺰﺏ
ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﻓﻲ ﺃﻏﺴﻄﺲ ﻋﺎﻡ  ١٩٨٠ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﻟﻴﺦ
ﻓﺎ ﻟﻴﺴﺎ .
ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ١٩٨١ﻋﺪﺩ  ٩,٥ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻋﻀﻮ ،ﺃﻱ ﺛﻠﺚ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ
ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻮﻟﻨﺪﺍ.
ﻳﻌﻮﺩ ﻧﺠﺎﺡ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﺇﻟﻰﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻲ ﻣﻦ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﺮﻭﻡ
ﺍﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﺑﺎ ﻳﻮﺣﻨﺎ

áeÉg äGAÉ°üMEG
ﺑﻮﻟﻨﺪﺍ ﻓﻲ ١٩٨٩
ﻭﻣﺼﺮ ﺑﻌﺪ ٢٠٠٠
(٢٠٠٦) ٪٦٦
(٢٠١١) ٪٩٦
"ﻋﻴﺶ ،ﺣﺮﻳﺔ،
ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ"

ﺑﻮﻟﻨﺪﺍ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺔ
ﻭﻣﺼﺮ ﺑﻌﺪ  ٢٥ﻳﻨﺎﻳﺮ

٪٩٩

ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ

٪٩٥

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻥ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺪﻳﻨﻴﻦ

"ﻧﺮﻳﺪ ﺧﺒﺰً ﺍ ﻭﺣﺮﻳﺔ"

ﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
ﻟﻠﻔﺮﺩ )ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ(

(٢٠١٠) ٢٦٩٨

٢١٦٦

(٢٠١٠) ٪٦٣

٪٦٥

ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻣﻦ  ١٥ﺇﻟﻰ ٦٤
)ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ(

)ﺣﺴﺐ ﺍﺣﺼﺎﺀﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ
ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ(

ﺍ ﻟﺒﻄﺎ ﻟﺔ

(٢٠٠٩) ٪٩٫٤
(٢٠٠٨) ٪٤٣٫٩

ﺻﻔﺮ ٪

٪٠٫١

٪١٣٫٣

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ
ﺩﻭﻻﺭﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ

٪١٢٫٢

(٢٠١٢) ٪٤٠

(١٩٩٢) ٪٣٨٫٦
(١٩٩٢) ٪١٤
(١٩٩٣) ٪١٦٫٤
(٢٠٠٢) ٪١٨
(١٩٩٣) ٪٨٫٥
(١٩٩٦) ٪١١٫٣

ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ

ﺍ ﻟﺒﻄﺎ ﻟﺔ

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ
ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﺩﻭﻻﺭﻳﻦ
ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ
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ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﻮﻟﻨﺪﺍ ،ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻮﻁ ﺑﻬﺎ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭ
ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺻﻴﺎﻏﺘﻪ .ﻳﻌﻮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺇﻟﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺃﻭﻝ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻟﺒﻮﻟﻨﺪﺍ ،ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ،١٧٩١
ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺪﺧﻞ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ﻓﻲ  .١٧٩٥ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ
ﻗﺎﻡ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﺘﺐ ﻟﻬﻤﺎ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻣﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻟﻜﻦ ُﻃﺒﻘﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.

ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺻﻴﺎﻏﺘﻪ
-١٩٨٨
١٩٨٩

١٩٨٩

ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎﻡ  ١٩٨٨ﺣﺘﻰ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﻋﺎﻡ  ١٩٨٩ﺗﻔﺎﻭﺿﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﺆﻗﺖ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﻳﺮﺓ .ﻇﻠﺖ
ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ً
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺳﺮﻳﺔ
ﻧﺸﻮﺀ ﺧﻼﻑ ﺩﺍﺧﻠﻲ.
ﺭﺳﻤﻴﺎ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
ﻣﻦ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﺣﺘﻰ ﺃﺑﺮﻳﻞ  ١٩٨٩ﺗﻢ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﻳﺮﺓ
ً
ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .ﺍﺟﺘﻤﻊ ﻛﻞ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﻳﺮﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻷﻥ
ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺗﻮﻟﺘﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﺃﺻﻐﺮ ﻓﻲ  ٩٤ﺟﻠﺴﺔ ﻣﻊ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻋﺪﺓ
ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻛﺒﺮﻯ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ.
ﻓﻲ ﺃﺑﺮﻳﻞ  ،١٩٨٩ﺗﻢ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﻳﺮﺓ
ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﻳﺮﺓ ،ﻭﺳﻤﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻥ
ﺃﻥ ﻳﻤﺮﺭ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻃﻔﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺳﺘﻮﺭ  ١٩٥٢ﻟﻴﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ:
.١ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ.
.٢ﺣﻞ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪﺓ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ).(Sejm
.٣ﺟﻌﻞ  Sejmﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺎ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺃﻗﻠﻴﺔ )ﺑﻨﺴﺒﺔ  (٪٣٥ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ )ﺑﻨﺴﺒﺔ  (٪٦٥ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﺰﺏ
ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ.
.٤ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻴﻮﺥ ﻣﻨﺘﺨﺐ.
.٥ﻋﻤﻞ ﻣﻜﺘﺐ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻭﺑﺬﻟﻚ ُﺃ ﻟﻐﻴﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺤﺰﺏ
ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ.
ﻧﺺ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﻮﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ٪٣٥ﻣﻦ
ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﻭﻣﻨﺼﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ.
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ  ١٩٨٩ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻣﻊ
ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ.

áeÉg çGóM G

 ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ  ١٩٨٩ﺃﺩﺧﻠﺖ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺍﻻﺋﺘﻼﻑ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻓﻲﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﺇﺫ ﻓﺎﺯﺕ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ.
 ﻓﻲ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ  ،١٩٩٠ﺃﺻﺒﺢ ﺯﻋﻴﻢ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻟﻴﺦ ﻓﺎﻟﻴﺴﺎ ﺃﻭﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺒﻮﻟﻨﺪﺍ ﻳﻨﺘﺨﺐﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺎ.
ً
 -ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ  ١٩٩٠ﻭﻣﻊ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻲ ﻭﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺗﻢ ﺣﻞ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ.

١٩٨٩

ﻣﻦ  ١٩٨٩ﺍﻟﻰ  :١٩٩١ﻗﺎﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺑﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ
ﻟﺠﺎﻧﺎ
ً
ﺩﺳﺘﻮﺭ  ١٩٥٢ﻛﺎﻣﻼ ،ﻓﺄﺳﺲ ﻣﺠﻠﺴﺎ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﻛﻼ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ
ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻟﺘﻄﻮﺭ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻭﺭﻓﺾ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ
ﺍﻵﺧﺮ.

١٩٩١

ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺣﺮﺯ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﺎﻥ ﺿﺌﻴﻼ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ
ﻏﺮﻓﺘﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ .ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﻋﺪﺓ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺩﺳﺘﻮﺭ
 ١٩٥٢ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  ١٩٨٩ﻭ ١٩٩٢ﺃﺯﺍﻟﺖ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ.

١٩٩٢

ﻗﺪﻣﺎ ،ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ
ﻓﻲ ﺃﺑﺮﻳﻞ  :١٩٩٢ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺪﻓﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ
ً
ﻏﺮﻓﺘﺎ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺑﺸﺄﻥ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﺳﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ:
.١ﺃﻧﺸﺌﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺗﻀﻢ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻏﻴﺮ ﻣﺼﻮﺗﻴﻦ ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ.
.٢ﺭ ﺳﻤﺖ ﺧﻄﺔ ﻣﻌﻘﺪﺓ ﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﺴﻮﺩﺓ
ُ
ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ )ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ
ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﺸﻴﻮﺥ( ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ،ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺃﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻭﻃﻨﻲ.

١٩٩٢

ُﺣﺪﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻗﺪ ﺗﻌﺮﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟـ ٥٦ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ  ٥٠ﺃﻟﻒ
ﻣﻮﺍﻃﻦ.

ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ  :١٩٩٢ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ،ﻭﺍﻧﻘﻄﻌﺖ ﻣﺮﺍﺕ ﻣﺘﻜﺮﺭﺓ
ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ  ١٩٩٣ﻭﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﺑﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﺧﺎﺭﺟﻪ ﻣﻊ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﺮﺝ ﻓﻲ .١٩٩٧-٩٦

١٩٩٧
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ﻭﺍﻓﻘﺖ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﺭﺱ ١٩٩٧ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺑﺮﻳﻞ .١٩٩٧
ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ  ١٩٩٧ﺗﻢ ﻃﺮﺡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻪ.ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺩﻧﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ
 ١٩٩٢ﺗﺘﻌﺪﻯ  ٪٥٠ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺺ ﺩﻭﻥ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ
ﻧﺴﺒﺔ ﺃﺩﻧﻰ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪٥٢ﻧﺎﺧﺐ ﻣﺆﻳﺪ
ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻭﻣﻌﺪﻝ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ .٪٤٣
ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ  :ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻮﻟﻨﺪﺍ  ١٩٨٩ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺣﺘﺬﺕ ﺑﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ
ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻭﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ »ﻃﺎﻭﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﻳﺮﺓ« ﻭﺃﺻﺒﺢ
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺢ
ً
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ﻛﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ ﻛﻮﺳﻴﻂ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﻭﻛﻤﺮﺍﻗﺐﺧﻼﻝ ﻣﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﻳﺮﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺑﻤﻜﺎﻥ ،ﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ
ﻧﻈﺎﻡ ﻏﻴﺮ ﺷﻴﻮﻋﻲ.
ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻭﺗﻌﺒﻴﺮﻫﺎ ﻋﻦ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔﻓﻲ  ،١٩٨٩ﺃﺿﻔﻰ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻓﻲ ﺃﻋﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﺒﻮﻟﻨﺪﻱ ﺷﺪﻳﺪ
ﺍﻟﺘﺪﻳﻦ .ﻭﻫﺬﺍ ﻷﻥ ﺍﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ ﻣﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﺒﻮﻟﻨﺪﻳﺔ.
ﻭﺟﻨﺖ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﻮﺫﻫﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻜﺎﺳﺐﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ،ﻓﻔﻲ  ١٩٩٠ﺃﺩﺧﻠﺖ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ.
ً
ﻟﺘﺪﺭﺱ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ،ﻭﻓﻲ  ١٩٩٣ﺗﻢ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻹﺟﻬﺎﺽ
ﻣﻨﺬ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ  ١٩٩٠ﻭ ،٢٠٠٠ﻛﺎﻓﺤﺖ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ ﻟﺘﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱﺗﻤﺘﻌﺖ ﺑﻪ ﺫﺍﺕ ﻳﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ.

ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻝ

ﻟﻢ ﺗﻨﺘﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻮﻟﻨﺪﺍ ﺭﻏﻢ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٢٠ﺳﻨﺔ .

ﺍﻧﻘﺴﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﻇﻬﻮﺭ ﻣﺌﺎﺕ
ﺷﻬﺪﺕ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺔً
ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻋﺎﺭﺽ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺑﺸﺪﺓ .ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻴﺦ ﻓﺎﻟﻴﺴﺎ
ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺰﻋﻢ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﺟﻪ ﻣﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻌﺴﻜﺮ ﺍﻟﺬﻱ
ﺍﻧﺘﻤﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻋﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ.
ﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﻫﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻬﻴﺌﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺒﻼﺩ
ﺑﻴﻨﺖ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻮﻟﻨﺪﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻫﻲ ﻣﺠﺮﺩ ﻧﻘﻄﺔ
ﻓﻮﻗﻌﺖ ﻓﻲ ﺻﺮﺍﻉ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾّ .
ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺎ.
ﺍﻧﻄﻼﻕ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﺠﺐ ﺗﺨﻔﻴﻔﻪ
ً
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺃﺧﺬﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﻴﻴﺲ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ ﺃﺷﻜﺎﻻ ﻣﺘﻄﺮﻓﺔ،ﻭﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺍﻟﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺷﻌﺒﻴﺔ "ﺭﺍﺩﻳﻮ ﻣﺎﺭﻳﺨﺎ" ﻭﻫﻲ ﻣﺤﻄﺔ ﺇﺫﺍﻋﻴﺔ ﻛﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ ﻛﺎﺭﻫﺔ
ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ.
ﻋﻤﻠﻴﺔ "ﻧﺰﻉ ﺳﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺔ" ﻋﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﺁﻻﻑ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﻤﻠﻮﺍً
ﺳﺎﺧﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .ﻓﻘﺪ ﻇﻞ
ﺟﺪﻻ
ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ  ١٩٨٩ﻓﻲ ﺑﻮﻟﻨﺪﺍ ﺃﺛﺎﺭﺕ
ً
ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻷﻧﻬﻢ ﺗﻤﺘﻌﻮﺍ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ
ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺑﺨﺒﺮﺓ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻭﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ.
ﺭﻏﻢ ﺣﻞ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻓﻲ  ١٩٩٠ﺷﻜﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻣﻊ ﻧﺸﻄﺎﺀﺟﺰﺀ ﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺑﺪﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ
ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ
ً
ﺑﺪﻭﺭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﺸﻂ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﻣﻦ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺒﻮﻟﻨﺪﻳﺔ :ﻋﻮﺩﺓ ﻇﻬﻮﺭ ﺁﻻﻑ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ُﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺷﻲﺀ ﺳﻠﺒﻲ ﺑﻞ ﺇﻧﻪ ﺑﺎﻷﺣﺮﻯ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ.
ﻧﻮﻋﻴﺎ ﺑﺎﻷﺧﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍ
ﺟﻠﺒﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝً
ً
ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺃﺛﺎﺭﺕ
ﻭﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﻌﺐ:
.١ﻓﻲ  ١٩٩١ﻭﺻﻔﺖ ﻧﺴﺒﺔ  ٪٢٢,٤ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻮﻟﻨﺪﻳﻴﻦ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﺑﺄﻧﻬﺎ "ﻧﺎﺟﺤﺔ" ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﻫﺬه ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺯﺍﺩﺕ ﻓﻲ  ٢٠٠٥ﻟﺘﺼﻞ ٪٣٣,٥
.٢ﻓﻲ  ٢٠٠٧ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺒﻮﻟﻨﺪﻳﻴﻦ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺆﺍﻝ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ
ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﺑﻌﺪ  ١٩٨٩ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻮﻟﻨﺪﺍ.
.٣ﻓﻲ  ٢٠٠٩ﻧﺴﺒﺔ  ٪٢٥ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻮﻟﻨﺪﻳﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺇﻧﻬﻢ ﻳﺸﻌﺮﻭﻥ ﺑﺄﻥ ﻟﻬﻢ ﺃﻱ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.
ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  ١٩٩٥ﻓﻀﻠﺖ ﺑﻮﻟﻨﺪﺍ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻲ ﻣﻦ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺇﻟﻰﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺳﻮﻕ ﺣﺮ ﻣﺨﺼﺨﺺ ﺃﻥ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺤﺮ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻲ ﻭﺃﻥ ﺗﻄﺒﻘﻪ
ﻻﺣﻘﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑـ"ﺍﻟﺼﺪﻣﺔ" ،ﻭﺍﻻﺳﻢ
ً
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ ﻓﻴﻤﺎ ُﻋﺮﻑ
ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻫﻮ ﺧﻄﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺮﻭﻓﻴﺘﺶ.
ﺃﺩﺕ ﺣﺰﻣﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﻟﺼﺪﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﻛﻮﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ :ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻫﺒﻄﺖ ﺑﺸﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻠﺖ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻊ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻧﺴﺒﺔ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑـ ٪١١,٦ﻭﺑﻠﻮﻍ
ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻧﺴﺒﺔ  ٪١١,٨ﻓﻲ  .١٩٩١ﻭﻛﺬﺍ ﻭﺻﻞ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺇﻟﻰ  ٪٥٨٤ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻌﻼﺝ ﺑﺎﻟﺼﺪﻣﺔ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻋﺎﺩ ﻟﻴﻨﺨﻔﺾ ﺇﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ  ٪٤٣ﺑﺤﻠﻮﻝ  .١٩٩٢ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ
ﻣﻦ ﻫﺬه ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺒﻮﻟﻨﺪﻱ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺔ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻋﺎﻡ .١٩٩٥
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�إن كنا نرى �ضرورة تقييد الأغلبية الربملانية فهل ينبغي تنفيذ هذا القيد (وفق ن�ص الد�ستور) من خالل محكمة متخ�ص�صة
(مع م�شاركة جميع �سلطات الدولة يف تعيني �أع�ضائها مبا ي�ستويف �شروط الكفاءة)
�أم من خالل كيان �أقرب منه للكيان «ال�سيا�سي» على �شاكلة املجل�س الت�شريعي الثاين؟ �أو من خالل كليهما؟

جيانلوكا ب .بارولني
أشعل العدد احملدود للناخبني الذين
شاركوا في االنتخابات األخيرة ملجلس
الشورى عالوة على الدور الغامض الذي
يلعبه هذا املجلس منذ أن تأسس سنة
 1980جدال ساخنًا حول مدى االحتياج
ثان مع صياغة الدستور
إلى مجلس ٍ
اجلديد .ولكن بدال من التركيز على تاريخ
مجلس الشورى احملبط ،أرى ضرورة
ارتكاز القرار على أي من الوظائف التي
ميكن ملجلس تشريعي ثان أن يؤديها.
وعلى هذا األساس ميكن حتديد مستقبل
املجلس وتشكيله وسلطاته ،ولكن إذا
لم تعتبر أي من الوظائف التي يقوم
بها املجلس الثاني مرغو ًبا في أدائها،
فعندها ينبغي إلغاء العمل بنظام الهيئة
التشريعية ذات املجلسني.
يحد املجلس التشريعي الثاني
من إعمال مبدأ الدميقراطية ،إما من
خالل ترسيخ مزايا االنقسام أو من
خالل التعويض عن اآلثار غير املرغوبة
للتمثيل املتساوي ،وهو الدرس املستفاد
من اخلبرات السابقة .وكلتا الوظيفتني
الفرعيتني لهذا املجلس تنافيان متا ًما
املمارسة الدميقراطية ،ولكن لنحاول أال
نتجاهل االعتبار اآلتي :إن الغرض من
الدستور حتدي ًدا هو احلد من سلطة
األغلبية مع التأسيس للمساءلة الفعالة.
فهل هذا هو ما نسعى إلى حتقيقه؟
تواجه الدميقراطية على الدوام خطر
التحول إلى حكم استبدادي ،وحتتاج إلى

ما يكبح جماحها ،وذلك عمال بالتحذير
الذي ساقه أفالطون وأرسطو لنا منذ
مئات السنني .ومن املمكن تصميم
املجالس التشريعية الثانية ملواجهة هذا
اخلطر ،أو على العكس من ذلك لكي تعمل
على تفريغ احلكم من مشاركة الشعب،
وهي املمارسة التي عكف عليها مجلس
الشورى املنحل على مدى تاريخه.
تغيرت مهام املجالس التشريعية
ً
ملحوظا عندما بدأ النظر
الثانية تغي ًرا
إلى الدساتير باعتبارها وثائق ملزمة
وقابلة للنفاذ في احملاكم .ولكن قبل
ذلك احلني كانت تلك املجالس الشكل
املؤسسي الوحيد لتقييد سلطات امللك،
أما عند انعدام مثل ذلك القيد فقد كان
النظام امللكي يوصف بأنه ملكية مطلقة،
وإن كان للمجالس التشريعية احلق في
معارضة سياسات احلكومة ،فكان النظام
يوصف بأنه ملكية مقيدة أو حكم مختلط،
ينبني على عدد من الصياغات احملتملة
للسلطات ،فيكون احلكم إما ملك ًيا ،أو
حكم النخبة (األوليغاركية) ،أو دميقراط ًيا.
في البداية كانت عضوية البرملانات
(التي لم تكن قد انقسمت بعد إلى هيئتني
تشريعيتني) تستند على األلقاب ،ثم امتدت
بعد ذلك لتشمل طبقات أو مستويات
أخرى داخل املجتمع (وأهمها رجال
الدين/اإلكليروس ورجال احملليات).
وكانت العضوية في البرملان اإلجنليزي أو
في «مجلس طبقات األمة» الفرنسي تقوم
على أساس طبقي بحيث اشتملت على
أعضاء من النبالء ومن رجال الدين ومن

رجال احلكم احمللي .ولكن عندما بدأت
الطبقة الدنيا ،وطبقة رجال احلكم احمللي،
في االجتماع املنفرد وشكلت كيانًا
جدي ًدا ،اعتُبر ما تبقى من اجلمعيات
العامة السابقة هيئة تشريعية ثانية أو
عليا .ولكن الفرع الذي انبثق عنه املجلس
األول أو األدنى في احلالة اإلجنليزية كان
من صنع امللك (إدوارد األول في نهايات
القرن الثالث عشر) الذي ارتأى الفائدة
املتأتية من وراء التفاوض مع الطبقة
«الدنيا» ،أي عموم الناس ،على انفراد،
ومن هنا جاء مجلس العموم .أما بالنسبة
للحالة الفرنسية فقد جاء هذا الفرع الذي
ترتب عليه إنشاء املجلس األول بناء على
قرار من الطبقة «الدنيا» ذاتها ،وهي طبقة
رجال احلكم احمللي والبرجوازيني ،الذين
قرروا االجتماع منفردين نتيجة لوصول
املباحثات داخل «مجلس طبقات األمة»
إلى طريق مسدود (وذلك عشية اندالع
الثورة الفرنسية في أواخر القرن الثامن
عشر).
ومع التوسع في حقوق االنتخاب،
عزز املجلس التشريعي «األدنى» أو
األول من شرعيته الدميقراطية ،في حني
حافظ املجلس التشريعي «األعلى» أو
الثاني على دوره املتمثل في كونه من
عوامل احملافظة أو االعتدال املستندة إلى
شرعية حكم النخبة .ولذلك كلما اجتهت
النية نحو إعالء العامل احملافظ أو املعتدل
ازداد التساوي بني سلطات املجلس
التشريعي «األعلى» أو الثاني مع تلك
املمنوحة للمجلس التشريعي «األدنى» أو

األول .وفي احلاالت التي تتطلب موافقة
كال املجلسني على أي مشروع قانون
قبل َس ِّنه (في النظم مزدوجة املجالس
التشريعية متساوية السلطات) ،ميكن
أن نلحظ بوضوح تقيد مبدأ الدميقراطية
بتوجه النخبة .وفي هذا الصدد يقدم لنا
الدستور البلجيكي لسنة  1831مثاال جي ًدا
حلالة النظام مزدوج املجالس التشريعية
منوذجا
ذات السلطات املتساوية كما مثل
ً
احتذته العديد من الدساتير األخرى
ومن بينها القانون العثماني األساسي
لسنة  1876ودستور  1923املصري.
أما العضوية في املجلس التشريعي
«األعلى» أو الثاني فال تزال قائمة على
النظام الطبقي (األمر الذي يتطلب ح ًّدا
أدنى من املساهمة الضريبية) ،ولكن
طرح عنصر التمثيل الح ًقا
صاح َب هذا
ُ
(فلم يعد األعضاء يقتصرون على املمثلني
من حملة األلقاب املتوارثة كما كان
احلال في إجنلترا ،ولكن األعضاء كانوا
منتخبني بشكل كامل في بلجيكا وبشكل
جزئي في مصر ( مع احتفاظ امللك بحق
تعيني خمسي األعضاء في حالة مصر).
وقد استمر شرط شرعية حكم النخبة
وشرط دفع املساهمة الضريبية بجانب
شرط آخر وهو كبر السن (يجب أال يقل
سن املرشح عن  40سنة في بلجيكا
ومصر) مع االنتماء إلى فئات أو طبقات
بعينها بالنسبة ملصر (املوظفني بالدولة
والسلطات الدينية وكبار أعضاء الهيئة
القضائية واجليش).
ويقال إن نظام الهيئة التشريعية
ذات املجلسني متساويي السلطات مهد
الطريق أمام التوسع في حق االنتخاب
وصوال إلى حق االنتخاب العام بسبب
وظائفه احملافظة أو احملققة لالعتدال،
وذلك من خالل توفير الضمان في مواجهة
املبدأ الدميقراطي .وقد عزز حق االنتخاب
العام بدوره مطالبات الشعب باملشاركة
الكاملة في عملية اتخاذ القرار .ومع بدء
حتقيق املبدأ الدميقراطي لكامل قدراته،
أضيفت إلى املهام السياسية التقليدية
للمجالس التشريعية «الثانية» بعض
القيود القانونية التي حفظتها الدساتير
التي ُسنَّت وعملت احملاكم (املتخصصة)
على إنفاذها .ففي العصور الوسطى
لم تكن الدساتير تعتبر أكثر من مجرد
التزامات أخالقية (سياسية :مقروءة)،
وكانت بالتأكيد «غير مناسبة أن جتري
محام» ،وذلك على حد
على لسان أي
ٍ
القول الذكي الذي ورد على لسان هنري
دي براكتون ()Henry de Bracton
أحد الفقهاء القانونيني اإلجنليز في القرن
الثالث عشر .ومع مرور الزمن حتولت
النظرة إلى الدساتير باعتبارها «مناسبة
ألن جتري على لسان احملامني» ،ولكن
محام» ،إذ اتضح
ليس على لسان «أي
ٍ

أن تفسير الدساتير وإنفاذها ترتب عليه
عدد من االعتبارات السياسية التي ارتأى
أصحاب النظريات القانونية أن مناقشتها
ال تتناسب واحملاكم العادية التي تقتصر
وظيفتها ببساطة على «تنفيذ» القانون
– دون تفسيره (!) فعند تصميم هيئة
مركزية متخصصة معنية بإنفاذ الدستور،
عكف القانوني النظري هانز كيلسن
( )Hans Kelsenفي القرن العشرين
على تصور هيكل حملكمة أعضاؤها من
رجال القانون ولكن من اختيار سلطات
الدولة على أساس سياسي .أما بالنسبة
للنموذج النمساوي في سنة  1920على
سبيل املثال ،فقد اشتُرط التعيني من
جانب الرئيس الفيدرالي على أن يتم ذلك
على أساس قوائم من إعداد احلكومة
واملجلسني الفيدرالي والوطني اللذين
يتكون منهما البرملان (بحيث يختار من
كل منهما ثلث أعضاء احملكمة).
أدى ظهور محاكم دستورية
متخصصة تعكف على مراجعة األحكام
القضائية وتفصل في املنازعات القائمة
بني سلطات الدولة وتُصدر القرارات بشأن
االتهامات املوجهة إلى رأس الدولة إلى
طرح نظام إلنفاذ الدستور يتسم بتفضيل
املسار القانوني على السياسي ،وهو
ما حقق توازنًا سياس ًيا كانت املجالس
التشريعية الثانية تضمنه فيما سبق.
غير أن مشاركة جميع سلطات الدولة في
اختيار أعضاء مثل هذه احملاكم أثبت أن
االعتبارات السياسية لم ُيغَضّ الطرف
عنها متا ًما ،وأن التعيينات ميكن النظر
إليها باعتبارها تعيينات سياسية .ولذلك
يجب أن يتضح مدى التشابه الكبير بني
احملاكم الدستورية واملجالس التشريعية
الثانية ،وكونها تؤدي العديد من وظائف
تلك املجالس ،فإن أخذنا في االعتبار
القرارات الصادرة بشأن التهم املوجهة
إلى رأس الدولة ،سنجد أن هذه املهمة
تؤديها احملكمة الدستورية (التي ُدمجت
في النظام احلاكم بأشكال مختلفة) في
النظم األوروبية القارية ،بينما يؤديها
املجلس التشريعي الثاني في النظم
األجنلو -سكسونية (املتمثلة في مجلس
اللوردات في إجنلترا أو مجلس الشيوخ
في الواليات املتحدة األمريكية).
والبد من ربط االنحسار العام
لعدد املجالس التشريعية الثانية على
مدار العقود القليلة املاضية بالزيادة في
عدد احملاكم الدستورية (املتخصصة).
فنجد أن النظم التي احتفظت باملجلس
التشريعي الثاني متيل إلى التركيب
الفيدرالي ،وليس هناك ما يحول دون أن
يكون ألي نظام للحكم متعدد املستويات
ثان .فمن املمكن أن يعمل
مجلس تشريعي ٍ
النظام الفيدرالي مبوجب مجلس تشريعي
(فيدرالي) أحادي ومحكمة دستورية
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تفصل في النزاعات على املستوى الفيدرالي /على
مستوى الدولة .ولكن أغلب النظم الفيدرالية اختارت
ترسيخ االمتيازات (اإلقليمية) القائمة على أساس
طبقي من خالل االحتفاظ مبجلس تشريعي ثان.
وعندما تعمل الواليات على توزيع جزء من سيادتها
أثناء عملية التحول إلى النظام الفيدرالي فإنها
حتاول أيضً ا االحتفاظ ببعض من سيطرتها على تلك
العملية من خالل نظام االمتيازات ،وهي االمتيازات
املعنية بأن تكون الوالية ذات وزن بغض النظر عن
حجمها وهو ما يحول دون أن جتور الواليات األكبر
حج ًما على سلطاتها السيادية املتبقية األخرى التي
لم تطرحها للمشاركة .ففي عام  1787عند انعقاد
«املؤمتر الدستوري» أعربت الواليات األصغر حج ًما
وعلى رأسها والية ديالوير عن قلقها إزاء اتباع
التمثيل النسبي بناء على عدد السكان في الوالية
الذي قد يضطرها إلى االستسالم لضغوط الواليات
األكبر عد ًدا ،وبذلك نادت بنظام للتمثيل املتساوي.
ومتثل «احلل الوسط األكبر» في تأسيس كوجنرس
(هيئة تشريعية) من مجلسني يتأسس فيه املجلس
األول وف ًقا للتمثيل النسبي ،بينما يقوم املجلس الثاني
على التمثيل املتساوي – واملساواة في هذا السياق
تشير إلى الواليات ال إلى املواطنني بالطبع (!) .وجرت
االستعاضة عن التمثيل القائم على أساس الطبقة
االجتماعية بالتمثيل القائم على أساس إقليمي ،غير
أن وظيفة املجلس الثاني املتمثلة في كونه معب ًرا عن
موقف مكرس لعدد من الدوائر املعينة احملدودة ال
تزال قائمة .ويعد التمثيل املتساوي للواليات في
مجلس الشيوخ األمريكي بغض النظر عن عدد
سكان الوالية مثاال على ذلك ،بل وميكن إرجاع
التمثيل غير املتساوي للوحدات (الواليات) دون
الفيدرالية داخل الكيان الفيدرالي إلى الديناميكيات
التاريخية لعملية التحول إلى النظام الفيدرالي،
إذ متثل املجالس التشريعية الثانية حلظة تاريخية
في عملية التحول إلى النظام الفيدرالي وتخلدها،
وهي اللحظة التي متكنت من خاللها الوحدات دون
الفيدرالية من استقطاب سلطات تفوق السلطة
الفيدرالية عندما كانت في موقع يسمح لها بالتفاوض
بشأن شروط االنضمام إلى النظام الفيدرالي.
وتتشابه الديناميكيات على املستوى األوروبي عند
األخذ في االعتبار األدوار املتغيرة ملؤسسة البرملان
وللمجلس داخل العملية التشريعية.
أما في الدول ذات احلكم املركزي فال يزال
بإمكان املجالس التشريعية الثانية في حالة وجودها
أداء الوظائف (السياسية) املعنية بتحقيق االعتدال
التي كانت تقع على عاتقها قبل إنفاذ الدساتير في
احملاكم ،ولكن مع استمرار تبرير تقييدها للمبدأ
الدميقراطي ،فاألمر ليس سهال .وإن كانت املجالس
التشريعية الثانية تستقي شرعيتها من املبدأ
الدميقراطي الذي تخضع له املجالس التشريعية
األولى ،فيبدو أن احلجة القائلة بالتكرار لها وجاهتها.
فما الداعي إذن إلقامة مجلسني تشريعيني يجري
شغل مقاعدهما بطريقة واحدة؟ وما املزايا التي يأتي
بها املجلس التشريعي الثاني إن كان مجرد نسخة
طبق األصل من املجلس التشريعي األول؟ وهل لنا
أن نخصص املوارد بطريقة أكفأ؟ وإن كانت القيمة
املضافة املتحققة هي التدبر احلثيث في العملية
الطويلة ،فبإمكان املجالس التشريعية الواحدة تب ِّني
إجراءات خاصة بالقراءة داخل اللجان أو اجللسات
العامة أو خاصة بالقراءات املتعددة التي تضمن أن
تكون القرارات قد حظيت بالقدر الكافي من التفكير
ثان .وعلى
املتأني دون احلاجة إلى مجلس تشريعي ٍ
امتداد عملية تقييد التمثيل القائم على أساس طبقي
فقد انقطع العمل بالتجارب القائمة على املجلس
التشريعي الثاني في بعض احلاالت ،أو يدور
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جدل حول إلغاء هذا املجلس حيثما يجري انتخاب
األعضاء بطريقة تشبه انتخاب أعضاء املجلس
التشريعي األول كما هي احلالة في إيطاليا.
وال تتجاوز االختالفات الطفيفة في الشروط
املتعلقة بالناخبني وال باملرشحني لعضوية املجلس
التشريعي الثاني بشكل مناسب احلجة القائلة
باحملاكاة بني املجلسني .كما أن مبدأ شرعية هذا
املجلس األرستقراطية يبدو أنه آخذ في االنحسار
بدوره حتى في أعتى معاقله ،إذ تراجع عدد حملة
األلقاب املتوارثة الذين دعوا للمشاركة في جلسات
مجلس اللوردات إلى  92اعتبا ًرا من سنة .1999
ويبدو أن التوليفة بني األعضاء املنتخبني واملعينني
واحدة من أكثر األساليب شيو ًعا في شغل مقاعد
املجلس التشريعي الثاني في الوقت احلالي ،ولكن
التعيني يؤدي بسهولة إلى سوء استغالل النفوذ كما
مينح اجلهة القائمة على التعيني سلطة غير مبررة

في نظام احلصص كم عدد الفئات التي نرغب في
تخصيص حصص لصاحلها؟ حصة للنساء وحصة
للعمال وحصة للفالحني على سبيل املثال؟ و ُيعتبر
النظام القائم على املزج بني مجموعتني نظا ًما مرك ًبا
واضحا على استحالة ضمان
على شاكلتني برهانًا
ً
احليلولة دون هيمنة مجموعة على أخرى (العمال على
الفالحني أو العكس) .وعند إضافة عنصر آخر إلى
املعادلة  -أال وهو النساء في هذه احلالة  -فإن
هذا العنصر يكاد دائ ًما يعاني من جتنيبه .وتُعتبر
األخطاء التي يشهدها النظام احلزبي التي تؤثر على
متثيل جميع فئات املجتمع أصعب في التصدي لها
على املستوى التشريعي الذي تخضع له ممارسة
وخصوصا داخل سياق احلياة
احلقوق السياسية،
ً
احلزبية التي عانت من اإلفقار كما كان حال احلياة
احلزبية في مصر على مدار عقود من الزمان .ففيما
يبدو أن انعدام قدرة األحزاب على تأسيس برامجها

“

من املمكن �أن يكون املجل�س الت�شريعي الثاين ن�سخة طبق الأ�صل
ؤثرا يف
من املجل�س الت�شريعي الأول وال طائل من ورائه� ،أو
ً
جمل�سا م� ً
حتقيق دميقراطية نيابية� ،أو �أ�سلوبًا خمادعً ا من جانب ال�سلطة
التنفيذية لل�سيطرة على ال�سلطة الت�شريعية

على املجلس األدنى بشكل بنيوي ،وهي السلطة
التي ميكن استغاللها لتقييد مجلس منتخب بشكل
دميقراطي كامل ،كما أثبتت جتربة مجلس الشورى
اعتبا ًرا من سنة .1980
ثان؟
هل حتتاج مصر إلى مجلس تشريعي ٍ
ال يزال أمامنا سؤاالن أساسيان .إن كنا نرى
ضرورة تقييد األغلبية البرملانية فهل ينبغي تنفيذ
هذا القيد (وفق نص الدستور) من خالل محكمة
متخصصة (مع مشاركة جميع سلطات الدولة في
تعيني أعضائها مبا يستوفي شروط الكفاءة) أم من
خالل كيان أقرب منه للكيان «السياسي» على شاكلة
املجلس التشريعي الثاني؟ أو من خالل كليهما؟ وفي
هذا السياق تصعد مسألة االفتقار إلى الشرعية
على السطح ،ودون حل مقنع لها .وتبدو الشرعية
الدميقراطية األساس املنطقي الوحيد ،إذ يبدو أن
التشكيل التاريخي املستند إلى الطبقية للمجلس
التشريعي الثاني املبني على الشرعية األرستقراطية
قد فقد كل جاذبيته وأن موته قادم ال محالة حتى في
ظل نظام محافظ تقليد ًيا
مثل النظام البريطاني.
ولكن الدميقراطية احلديثة
دميقراطية نيابية .ومن
هنا نصل إلى السؤال
األساسي الثاني.
هل نُرجع أوجه
الفشل البنيوية إلى طريقة
انتخاب النواب؟ من املمكن
إسناد األخطاء الواقعة
في العملية النيابية بشكل
أساسي إلى النظام
االنتخابي أو احلزبي.
وميكن التصدي إلى أخطاء
النظام االنتخابي من خالل
التشريع الذي يخضع
له ،ولكن ميكن القول
بأن هناك عد ًدا محدو ًدا
فقط من الفئات احملتملة
التي ال يضمن متثيلها
سوى العمل على النظام
االنتخابي وحده .فعلى
سبيل املثال عند التفكير

“

وحشد الناخبني في غضون إطار زمني محدود قد
جاء في صالح كيانات سياسية متكنت من استخدام
شبكات راسخة وقائمة منذ وقت سابق في حشد
الناخبني لدعم ناخبيها (وناخبي مجموعات أخرى).
فهل النظام احلزبي القائم غير قادر أو غير راغب
في استقطاب املرشحني من جميع قطاعات املجتمع
ودعمهم بنجاح؟
وإن كنا نؤمن بأن هناك أوجه قصور بنيوي
في طريقة انتخاب النواب في الوقت احلاضر ،فهل
من املمكن أن ميأل املجلس التشريعي الثاني هذه
الفجوة وأن يضمن كفاءة الدميقراطية النيابية؟ وإن
كان األمر كذلك فكيف يتم؟ وما هي السلطات التي
ينبغي أن تكون لهذا املجلس؟ ويبدو أن هذه األسئلة
سوف حتتاج اجلمعية التأسيسية التصدي لها .أو ًال
من خالل حتديد أي فئات املجتمع ال حتظى بالتمثيل
الكافي أو غير املمثلة كلية في املجلس القائم؛
ثان ًيا عند حتديد املنهجية املُثلى لضمان متثيل تلك
املجموعات ،وهي الطريقة التي ال بد من أن تتنوع

بتنوع الفئات (فال ميكن تطبيق املنهجية املستخدمة
مع النساء على الفالحني وال ميكن تطبيقها على
العمال وال على األقليات العرقية وال الدينية وهكذا).
وميكن أن تتباين منهجيات انتقاء األعضاء باملجلس
بني االنتخاب املباشر بالنسبة للمقاعد احملجوزة،
والعضوية مبوجب املنصب (استنا ًدا إلى منصب
معينّ يشغله الفرد كما هو احلال بالنسبة لرؤساء
النقابات أو االحتادات) ،أو من خالل االنتقاء من
بني الفئات املهنية أو التجارية احملددة .وبالطبع من
املمكن أن تتحول هذه املنهجيات إلى انتهاكات إن لم
يجر تصميمها تصمي ًما جي ًدا كما هو احلال بالنسبة
لقوائم العمال والفالحني .كما ينبغي احلد من تعيينات
رئيس اجلمهورية إلى احلد األدنى أو االستغناء عنها
متا ًما .وإن كانت وظيفة املجلس التشريعي الثاني
حتقيق التكامل مع املجلس التشريعي األول ،فال
بد أن تكون سلطاته متسقة مع قدر ذلك التكامل
املنظور للمجلس الثاني .فعلى سبيل املثال من
املمكن حتقيق املزيد من التساوي في السلطات (في
النظام التشريعي ذي املجلسني متساويي السلطات)
في حالة إخفاق النظام القائم في متثيل قطاعات
املجتمع والتوجهات األيديولوجية املهمة ،أو قدر أقل
من السلطات املتساوية (في النظام التشريعي ذي
املجلسني غير متساويي السلطات) – مع استبعاد
إمكانية سحب الثقة من احلكومة على األقل.
من املمكن أن يكون املجلس التشريعي الثاني
نسخة طبق األصل من املجلس التشريعي األول
سا مؤث ًرا في حتقيق
وال طائل من ورائه ،أو مجل ً
دميقراطية نيابية ،أو أسلو ًبا مخاد ًعا من جانب
السلطة التنفيذية للسيطرة على السلطة التشريعية.
ولكن يعتمد األمر برمته على اإلجابات املقدمة على
األسئلة الرئيسية املطروحة آن ًفا .وهي اإلجابات
التي يتعني االستفاضة في طرحها للنقاش العام
قبل أن تصل إلى اجلمعية التأسيسية .وعندها سوف
تتدفق الصياغة الدستورية بسالسة  -إن شاء الله.
_________
جيانلوكا بارولني خبير في القانون الدستوري
املقارن والشريعة اإلسالمية .و أستاذ
القانون في اجلامعة األمريكية بالقاهرة
وجامعة القاهرة ،للمزيد عن الكاتب أنظر
صفحة 3

تصوير حسام احلمالوي
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نظم االدارة
العامة في
القانون
املصري
قبل الفتح
االسالمي

جرى علماء تاريخ القانون على تقسيم تاريخ القانون
املصري الي عدة عصور اولها العصر الفرعوني الذي يبدأ
عند أغلب املؤرخني في عام  3200ق.م ،تاريخ توحيد البالد
ً
سياسيا على يد امللك مينا و ينتهي باإلحتالل االغريقي
ملصر عام  332ق.م على يد اإلسكندر األكبر ويلي العصر
الفرعوني العصر البطلمي الذي يستمر حتى احتالل الرومان
ملصر عام  31ق.م لتدخل مصر في حالة من التبعية لروما
تستمر حتى عام  641م بفتح العرب ملصر ،حيث في هذا
التاريخ يبدأ العصر اإلسالمي الذي يستمر حتى زوال اخلالفة
العثمانية و ُتسرب القوانني الغربية الي الكيان القانوني
املصري في شكل التقنيات التي صدرت في أواخر القرن
التاسع عشر بصدور القانون املدني املختلط عام  1876م
و القانون املدني الوطني عام 1883م .فهناك اذا العصر
الفرعوني ثم البطلمي ثم الروماني.
و من اجلدير بالذكر القول ان مصر متتعت باستقالل سياسي
كدولة موحدة و باصالة قانونية نابعة من ظروف املجتمع
املصري و حاجاته و بيئته و ذلك في العصر الفرعوني ثم
بخضوع مصر للحكم البطلمي تغيرت التركيبة اإلجتماعية
املصرية ،و لكن لم تفقد مصر استقاللها كدوله و لم تتبع
دولة اخرى بعكس احلال في العصر الروماني حيث فقدت
استقاللها و اصبحت مجرد والية تابعة للدولة الرومانية .ثم
اتى الفتح االسالمي فصبغ مصر بالصبغة االسالمية واصبحت
والية إسالمية.

الع�صر الفرعوين ( 3200ق.م –  332ق.م):

من الناحية الزمنية يتسم العصر الفرعوني بطول فترته الزمنية حيث يبدأ حوالي عام  3200ق.م و ينتهي
بخضوع مصر حلكم االغريق عام  332ق.م من الناحية املوضوعية فان مصر الفرعونية قد اختبرت كافة النظم
القانونية من فردية الي اقطاعية و من حكم مركزي مطلق الي حكم اقلية.
ً
قرنا الي فترات تشمل كل فترة منها مدة
جرى العلماء على تقسيم العصر الفرعوني الذي بلغ حوالي ثالثني
حكم احدى األسرات التي حكمت مصر و قد بلغ عدد هذه األسرات  30أسرة.
اتسم احلكم الفرعوني في مصر بكونه حكم ملكي و قد اخذت السلطة السياسية على مر العصور عدة صور
اولها يجد مصدره في التنظيم االبوي حيث يتولى شخص باعتباره شيخ العشيرة او القبيلة زمام احلكم فيها،
و ثاني اشكال السلطة هو النظام امللكي الذي ظهر مع اتساع االقاليم التي تهمني عليها القبيلة و زيادة
ً
تقدما
عدد االفراد و تفاقم االخطار اخلارجية .فهذه العوامل جعلت من الضروري وجود سلطة سياسية اكثر
ً
من تلك اخلاصة برؤساء القبائل .و يتميز هذا النظام بهيمنة حاكم فرد على السلطة السياسية ،اخيرا وجد
شكل آخر من اشكال التنظيم السياسي هو املدينة و يعني هذا النظام مجموعة من السكان االحرار يحتلون
مساحة ضئيلة من األرض و ميارس كل فرد حقوقه مباشرة و يناط بكافة االحرار تسيير كافة االمور السياسية
بانفسهم و تكون كافة االجهزة خاضعة للقانون.

وقد جتلت مظاهر النظام امللكي كنموذج شرقي للحكم في نظام احلكم الفرعوني
و من ابرز تلك املظاهر:
ان امللك يتولى العرش بالوراثة و ال دخل للشعب في اختياره ،فالتاج ينتقل الي من يجري في عروقه الدم امللكي
من جهه االب مع تفضيل من كانت امه من نسل ملكي ايض ًا كما انه بيد امللك فهو لم يكن ملزما باختيار ابنه
االكبر فقد كان في امكانه اختيار ابن آخر او ابن احدى زوجاته من االدنى في املرتبة ،كذلك لم مينع قانون
وراثة العرش هذا من وجود حاالت الغتصاب السلطة احيانا و يجد املغتصب وسيلة لتبرير سلطته كالقول بان
االرادة االلهية قد تغيرت و قامت باختياره او ان يتزوج من اميرة تنتمي لالسرة املالكة ليضفي صفة شرعية
تبرر توليه احلكم.

$

امللك ليس ممثال او نائب ًا عن اجلماعة في ممارسة شئون احلكم بل يستمد سلطته من صفته االلهية و باعتباره
وارث ًا للعرش عدم وجود تفرقة واضحة بني الدولة و شخص احلاكم حيث اندمجت الدولة في شخص الفرعون و
لم تظهر فكرة الدولة كشخصية معنوية عامة مستقلة عن شخص احلاكم ،و ترتب على ذلك وجود خلط بني اموال
الدولة و اموال امللك ،بحيث ذهب البعض الي ان الفرعون هو املالك الوحيد لكافة االموال املوجودة في مصر .و
من ناحية اخرى فان املعاهدة التي يبرمها الفرعون مع دوله اخرى تعتبر مجرد التزام شخصي يقع على عاتقه
و ينتهي هذا االلتزام بوفاته النه ليس هناك شخصية معنوية للدولة تلزمها باملعاهدة مهما تغير احلاكم .و كذلك
من ناحية اخرى فان املوظفني يعنيون بتفويض من الفرعون و ليس لهم كيان اداري مستقل عنه و ال يعتبرون
تابعني للدوله كشخص معنوي عام حيث ال وجود لهذا الشخص العام و لكنهم مجرد خدم للملك و هم مسئولني
امامه و ينفذون رغبته و مشيئته.
متيز نظام احلكم في مصر الفرعونية باطالق سلطة امللك فللملك سلطات مطلقة حيث يباشر وحده جميع
مظاهر السيادة التي ميكن تصورها فله السلطة التشريعية و التنفيذية و القضائية و له السلطة العسكرية و
له حق السيادة على جميع اراضي مصر و بالتبعية له حق تنظيم و مراقبة استغاللها و تسخير االفراد للقيام
باالعمال العامة و له حق فرض ضرائب على االفراد و نتيجة لكون الفرعون املشرع الوحيد فال وجود ملجلس
نيابي او تشريعي و لكن كان يوجد حوله مجموعة من املستشارين يطلق عليهم "كامتي األسرار" و ايض ًا
كانت السلطة القضائية في يد امللك فهو القاضي االعلى في البالد و هو عنوان العدالة و تصدر باسمه جميع
األحكام و يتولى القضاء بنفسة في بعض احلاالت .اال ان الغالب ان يعهد الي قضاة بالفصل في اخلصومات
و كان هؤالء مدنيني في أول االمر ثم اصبحوا من رجال الدين منذ اواخر االسرة الرابعة .وقد تعددت احملاكم
في مصر الفرعونية.
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ــــتوريةفىمصر
الع�صر البطلمي ( 332ق.م –  31ق.م):

تبدأ هذه الفترة من عام  332ق.م و تستمر حتى خضوع مصر للحكم الروماني عام  31ق.م
و تفصيل ذلك ان مصر الفرعونية قد وقعت فريسة للحكم الفارسي عام  525ق.م حيث متكن
ً
ملكا عليها .و بني حكم ظالم مستبد غير مراع حلرمة العقيدة
قمبيز من فتحها و اعلن نفسه
الدينية لدى املصريني و بني ثورات مستمرة على هذا احلكم كان حكم الفرس ملصر حتى متكن
االسكندر املقدوني من فتحها عام  332ق .م و قام بتقدمي نظام احلكم البطلمي في مصر
لتبدأ صفحة جديدة من صفحات التاريخ املصري.
اتبع البطاملة سياسة او فلسفة احلكم الديني والطبيعة االلهية للملك و من الناحية االقتصادية
ً
اخيرا اتبعوا
اتبعوا سياسة اقتصادية تدور حول كيفية استغالل مصر و ثرواتها الي اقصى حد و
سياسة اجتماعية عنصرية عن طريق االعتماد على االغريق املتواجدين في مصر و تغليبهم عما
عداهم من طبقات.

سمات احلكم البطلمي على مصر
اكتشف االسكندر بذكائه مدى اهمية العامل الديني لدى املصريني ووجد انه اول السبل لتدعيم حكمه و لذلك
كان اول ما فعلة عندما دخل منف تقدمي القرابني في معبد االله بتاح و للمعبود ابيس للداللة على احترامه
لاللهة املصرية و اميانه بها .روج االغريق اسطورة تؤيد الصفة االلهية لإلسكندر و تدعم انه مبثابة وارث
شرعي حلكم الفراعنة و ليس مغتصب ًا للسلطة .من جانبه كشف االسكندر املقدوني عن اعتناقه الدائم للديانة
املصرية ،فلم يكتف بتقدمي القرابني لاللهه املصرية بل منح املعابد الكثير من العطايا و االقطاعات الزراعية.
و قد ترتب على الصفة االلهية للملك البطلمي انه اصبح حاكم ًا مطلق ًا ،فالسلطة يستمدها من االلهه و
ليست من الشعب بحيث اصبح امللك جتسيد ًا للدولة و هو مصدر القانون او القانون احلي الذي يصدر
النصوص التشريعيه و االوامر التي بها تدار الدولة .و هو القاضي األول في البالد و القائد األعلى للجيش
و هو املشرف األول على اعمال االدارة التي تؤول اليه جميعها باتباع نظام املركزية املطلقة و هو املتصرف
الوحيد في ايرادات الدولة و ميلك مساحات شاسعة من االراضي الزراعية و باجلملة كانت كافة السلطات
تندرج حتت الرداء امللكي الفضفاض .ال وجود ملجلس نيابي او تشريعي في مصر البطلمية و ال وجود
ألي مشاركة سياسية للمصريني سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة .كذلك ال وجود ملبدأ الفصل بني
السلطات بحيث كان امللك يجمع بني يديه كافة السلطات املتصورة في الدولة واعوانه و موظفيه يتصرفون
وفق ًا ألوامره و بناء على تفويض مؤقت و محدد منه.
تعددت القوانني في مصر البطلمية وقد تكون الهيكل التشريعي في مصر البطلمية من عدة قوانني و هي :
التشريعات امللكية و تاتي تلك التشريعات على رأس مصادر القانون في مصر البطلمية و قد تعددت
صور التعبير عن االرادة امللكية البطلمية .ففض ًال عن ان للملك اقرار القوانني اخلاصة باملصريني و
االغريق كان له ان يباشر سلطته التشريعية في عدة صور مثل:
• االوامر امللكية "البروستجماتا" و هي عبارة عن االوامر الصادرة من امللوك البطاملة مبقتضى السلطة
التشريعية املطلقة التي ميلكونها.
• اللوائح امللكية و هي قواعد قانونية تصدر عن امللك البطلمي و يغلب عليها الطابع التنفيذي.
• القانون املصري و كان يطبق على املصريني وحدهم.
• قوانني االغريق ،فاالغريق في مصر كونوا فئتني متميزتني االولى اغريق املدن احلرة و الثانية تشمل
اغريق خارج املدن احلرة و قد تعددت قوانني االغريق تبع ًا لتعدد املدن احلرة و اجلاليات التي تقيم
خارج هذة املدن.

الع�صر الروماين ( 31ق.م –  641م)

االحتالل الروماني ملصر البطلمية  :التدخل السياسي لروما في شئون مصر البطلمية
فاذا كان تاريخ حتول مصر من مملكة مستقلة في ظل حكم البطاملة الي والية
تابعة لروما هو عام  30ق.م على اثر معركة اكتيوم البحرية اال ان هذه املعركة
في الواقع ليست اال مرحلة اخيرة من مراحل تطور العالقات بني روما و مصر
البطلمية ،فبالرغم من ان مصر حتولت من مملكة مستقلة في عهد البطاملة الي
مجرد والية من واليات االمبراطوية الرومانية نتيجة لالحتالل الروماني لها اال انها
متتعت بخصوصية ميزتها عن سائر الواليات الرومانية.

سمات احلكم الروماني في مصر
لم يكن االمبراطور الروماني يدير مصر بنفسه بل كان يعهد بادارتها الي شخص آخر نيابة
عنه يطلق عليه والي مصر و احيانا كان يطلق عليه والي مصر و االسكندرية و كان هذا الوالي
يستمد سلطاته من االمبراطور و لذلك ميكن القول انه الول مرة في تاريخ مصر القدمية لم يكن
احلكام الذين يحكمون مصر مقيمني بني اهلها حيث كان االباطرة يقيمون في روما.
متتع الوالي بتفويض من االمبراطور بسلطات كبيرة حيث منح حق الوالية العامة اي سلطة
االمر و النهي و التي متكنه من قيادة القوات الرومانية املوجودة .تلخصت وظائف الوالي في
عدد من السلطات منها السلطة االدارية فقد خولت له هذة السلطة العديد من املهام اهمها
رئاسة االجهزة االدارية املختلفة في مصر ،و احصاء االموال و السكان و جمع الضرائب
وتوزيع التكليفات العامة .السلطة التشريعية للوالي :اجاز االمبراطور للوالي اصدار منشورات
لها قوة القانون يلتزم بها سكان مصر و كان يطلق على منشورات الوالي اسم الدساتير .السلطة
العسكرية للوالي :فقد كان الوالي هو القائد األعلى للقوات الرومانية املوجودة في مصر.
السلطة القضائية :كان للوالي على الرومان املقيمون في مصر سلطة قضائية كاملة حيث
كان يطبق عليهم القانون الروماني ووفقا له كان الوالي يفصل في املنازعات التي تثور بينهم،
اما بالنسبة للمصريني كان للوالي عليهم سلطة قضائية كاملة تشمل جميع املسائل املدنية
و اجلنائية على حد سواء و من ثم كان من حق الوالي ان يصدر احكاما جنائية باالعدام او
بعقوبات بدنية أخرى مثل السجن و العمل في املناجم.
من اجلدير بالذكر انه في اول يونيو عام  212ميالدية اصدر االمبراطور كراكال دستوره الشهير
الذي اعطى اجلنسية الرومانية جلميع سكان االمبراطورية الرومانية .و قد أثار هذا الدستور
الكثير من اجلدل بني شراح القانون الروماني رغم اكتشاف النص االغريقي له في اوائل هذا
القرن(عام  1909م) في مخطوط يعرف باسم بردية جيسني عثر عليها باملانيا  ،و مثار اخلالف
هو سقوط بعض عبارات هذا املخطوط فقد جاء نص البردية التي تضمنت الدستور املذكور
على النحو التالي " لقد منحنا جميع االجانب املقيمني في االمبراطورية الرومانية صفة الوطنية
الرومانية .مع االحتفاظ ( و هنا سقطت بعض الكلمات) عدا االجانب املستسلمني".
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كل هذا جعل امل�رصيني متفاعلني مع الواقع العاملى ال�سائد ،على عك�س
ما كان فى �سابقه ،وهذا يتجلى مع علو الأ�صوات الوطنية والتى كانت
رموزها من رجال الأزهر وال�شعراء والأدباء للمطالبة بتمثيل �أكرث
فاعلية لل�شعب فى �أمور احلكم وكان يتجلى ذلك فى املطالبات التى كانت
تقوم بها جريدة الوقائع امل�رصية وغريها ،ورف�ضا للتدخل ا لأجنبى
فى ال�ش�أن الداخلى ،خا�صة مع فر�ض اجنلرتا وفرن�سا وزيرين
�أحدهما اجنليزى والآخر فرن�سى من �أجل رقابة املوازنة
امل�رصية وحت�صيل قيمة الديون امل�رصية فى عهد اخلديوى
ا�سماعيل .وقد ا�سفرت رغبة اخلديوى �إ�سماعيل فى دعم
احلركة الوطنية ،لتدعيمها �أمام النفوذ الأجنبى الذى ات�سع
ب�سبب الديون امل�رصية الناجمة عن حفر وافتتاح قناة
ال�سوي�س ،املوافقة على �إ�صدار د�ستور م�رصى ،وقد كان
�أول م�رشوع د�ستور يقوم فى م�رص فى عام  ،1879مع مالحظة
�أن الدولة العثمانية �أ�صدرت د�ستورها الأول عام  ،1876ولكن مل
يكتب للد�ستور امل�رصى النور لعزل اخلديوى ا�سماعيل وتن�صيب ابنه
من قبل الباب العالى فى ا�سطنبول وبعد و�شاية اجنليزية فرن�سية على
ا�سماعيل.

خلفية احلياة
الدستورية فى مصر

ولكن احلركة الوطنية مل تتوقف ورف�ض قائد الوقفة �أو الهوجة
امل�رصية حينها� ،أحمد عرابى ،والتى ن�سبت فيما بعد له با�سم الثورة
العرابية ،قول اخلديوى توفيق ب�أنه ورث �شعب م�رص عن �آباءه
و�أجداده ،وهو املفهوم الذى ت�صور اخلديوى انه يحكم مبوجبه،
فى حني �أن الوعى القومى حينها كان يرى نف�سه هو الذى ن�صب
محمد على على م�رص ،حتى وان متت االطاحة برموز ال�شعب
حينها ،ونتيجة لل�ضغط ال�شعبى ورغبة اخلديوى فى االنفراد بحكم
م�رصعن الدولة العثمانية ،وافق اخلديوى على �إ�صدار د�ستور
م�رصى عام  ،1881والذى �صدر فى عام  ،1882والذى مل يكتب
له الوجود �سوى لأ�شهر معدودة نتيجة وقوع م�رص حتت طائلة
االحتالل االجنليزى ،وهنا حكم االجنليز م�رص بو�صفهم �أو�صياء
على امل�رصيني ،باعتبار م�رص م�ستعمرة اجنليزية ،و �أ�صحاب حق
ا�صيل فى توجيه ال�شئون امل�رصية نحو ما يراه الفكر ال�سيا�سى
االجنليزى ،والذى قام ب�إلغاء د�ستور 1882بدعوى �أن امل�رصيني
�شعب غري نا�ضج �سيا�سيا ملمار�سة �سيادته وللفكر الدميقراطى،
و�أ�صدر االحتالل لوائح  1883املنظمة واملجحفة للكثري من احلقوق
امل�رصية .والفارق بني اللوائح والقوانني هنا �شكلية حيث �أن لوائح
 1883كانت مبثابة الورقة الد�ستورية التى تدار بها البالد وان كانت
مل حتظى ب�أى م�رشوعية من امل�رصيني ،عالوة على �أن وا�ضعيها من االجنليز
مل يلتزموا مبا جاء فيها.

كانت احلملة الفرن�سية على م�رص ال�شعلة الأولى لإنهاء
فرتة طويلة من الركود فى الإقليم امل�رصى ،بد�أت
بعد جناح �سليم الأول فى اال�ستيالء على القاهرة
و�إ�سقاط طومانباى عام  1517م ،و�إعالن
قيام اخلالفة العثمانية عقب �ضم م�رص للدولة
الوليدة ،وبعدها قل الدور القيادى واملحورى
للقاهرة �إلى حد يقارب االختفاء نحو قرنني من
الزمان ،حيث كان اخلليفة العبا�سى حينها مقره القاهرة
عالوة على الدور الثقافى الذى كانت تقوم به ،وبعد جناح الثورة
ال�شعبية �ضد القوات الفرن�سية� ،أو"الفرجنة" كما كانت ت�سمى من قبل
امل�رصيني حينها ،ان�سحب الفرن�سيون من م�رص بعد معارك عديدة مع
اجلي�ش العثمانى واالجنليزى واخفاقات فى �إخماد الثورة امل�رصية ،مع
مالحظة �أن �آخر قائد للقوات الفرن�سية وكان ي�سمى "جاك فران�سوا
مينو" قد �أعلن �إ�سالمه وبقى بالقاهرة.

ا�شتعلت الثورة امل�رصية ا لأولى فى التاريخ احلديث �ضد الوالى
العثمانى "خور�شيد با�شا" ،والتى انتهت بقرار تاريخى قام
به نواب ال�شعب من العلماء والتجار ،وهو عزل الوالى
الرتكى خور�شيد با�شا وتن�صيب محمد على بدال منه
ومبايعته على ذلك يف مايو  ،1805مع اال�شرتاط عليه
ب�أخذ الر�أى وامل�شورة منهم فى �أمور احلكم .و كانت
هذه �أول �صورة لالتفاق االجتماعى فيما ي�سمى بداية
الع�رص احلديث مل�رص ،والتى عقبها نوع من اليقظة
املجتمعية ،خا�صة مع ازدياد البعثات العلمية اخلارجية
واالطالع على ح�ضارات وثقافات جديدة جنحت فى ك�رس حاجز العزلة الذى
فر�ض لقرنني متواليني ،والنه�ضة ال�صناعية والعلمية التى قامت فى عهد محمد
على� ،إلى جانب تعدد الغزوات والفتوحات واالنت�صارات التى قام بها محمد
على وابراهيم با�شا و�سعيد با�شا واخلديوى ا�سماعيل،حتى �أن الدولة امل�رصية
ات�سعت لت�شمل من اثيوبيا �إلى حدود ا�سطنبول مرورا باجلزيرة العربية
وال�شام و�أجزاء كبرية من العراق حاليا.

وانح�رست احلركة الوطنية فى املطالبات واملحاوالت لإجالء االجنليز
عن �أر�ض الوطن ،حتى ا�شتعلت احلرب العاملية الأولى ،1918-1914
ودخلت الدولة العثمانية خ�صما للدولة االجنليزية ،فتم �إعالن م�رص جزءا
من االمرباطورية الربيطانية خا�ضعة للحماية الربيطانية ،وبالتالى انتهت
لوائح  ،1883وحتولت م�رص من والية عثمانية �إلى �سلطنة م�ستقلة
عن الدولة العثمانية وخا�ضعة للتاج الربيطانى ،والعربة من
�أن يحمل حاكم م�رص لقب �سلطان هو �أن يكون نف�س لقب
احلاكم العثمانى وال يحمل �صفة "امللك" التى هى نف�س �صفة
حاكم بريطانيا .وبعد قيام وجناح ثورة  1919امل�رصية ،والتى
ثارت ب�سبب نفي الوفد امل�رصى الذى طلب الذهاب مل�ؤمتر باري�س من �أجل
تطبيق "حق اختيار امل�صري لل�شعوب" وطلب جالء امل�ستعمر االجنليزى ،ازداد
ال�ضغط ال�شعبى على املحتل الإجنليزى �إلى احلد الذى �أجربه على االعرتاف
با�ستقالل الدولة امل�رصية فى �إعالن  22فرباير ل�سنة  1922ال�شهري ،وبناءا على ذلك
حتولت م�رص من �سلطنة �إلى مملكة ،ومت الأمر ب�إ�صدار د�ستور .1923

اللوائح األساسية
املجلس العالى 1837 -1824

الئحة السياستنامه 1837

الئحة مجلس الشورى 1866

�أ�س�س محمد على با�شا جمل�سا لإدارة الدولة
امل�رصية و�أ�سماه "املجل�س العالى" وقد كان
املجل�س ا�ست�شاريا بحتا ويتولى بحث امل�سائل
اخلا�صة بالإدارات احلكومية والدواوين املوجودة
فى م�رص وقد �أ�صدر محمد على با�شا "ترتبيات
املجل�س العالى" فى يناير  1825وهى �أ�شبه بالئحة
�إدارية تقوم على حتديد واجبات ومهام �أع�ضاء
املجل�س وكيفية عقاب كل من يرتكب خط�أ �سواء
بالغياب الغري مربر عن االجتماعات �أو العيب فى
ذوات ال�رشفاء والأمراء بغري �سند وهو ما كان يعد
جرمية فى ذلك الع�رص.

عرفت م�رص�أول ن�ص ذي طابع �شبه د�ستوري يف الع�رص احلديث عام  1837عندما �أ�صدر
محمدعلي قانونا �أ�سا�سيا عرف با�سم ال�سيا�ستنامه � ،أن�شئ مبقت�ضاه بع�ض الدواوين
اجلديدة ،ونظم عملها واخت�صا�صاتها ،بيد �أن ال�سيا�ستنامه ،و�إن مثل انعكا�سا ل�شغف
محمدعلي مبجاراة التطورات ال�سيا�سية وامل�ؤ�س�سية يف �أوروبا ،مل يرق �إلى �أن يكون د�ستورا
باملعنى احلديث الذي يفرت�ض قيام دولة م�ؤ�س�سات التتمركز حول �شخ�ص احلاكم و�إمنا
ترتكز ل�سيادةالقانون وم�ساواة كل املواطنني �أمامه والتوازن والف�صل بني ال�سلطات.
ت�ضمن ال�سيا�ستنامه بع�ض مظاهر الت�شابه املحدودة مع الن�صو�ص الد�ستورية املعا�رصة ،مما دعا
بع�ض الباحثني �إلى اعتبار �أن هذا القانون "كان مبثابة ثورة يف حياة م�رص ذلك الوقت،حيث بد�أت
�أمورها تدار ب�صورة �أقرب �إلى التنظيم من العهود ال�سابقة" ،فقد �أ�س�س بحق لإقامة هياكل حكومية
مركبة و متطورة ت�ؤدي وظائفها التنفيذية بكفاءة وحتت الرقابة،وهو الهدف الذي حدده القانون
لنف�سه،لكن دون مراعاة تذكر لر�أي و�إرادة ال�شعب  ،ودون ف�صل بني ال�سلطات الثالث ،الت�رشيعية
والتنفيذيةوالق�ضائية.

حتت وط�أة ال�ضغط ال�شعبي يف عهد �إ�سماعيل الذي ات�سم
باجلمود �صدرت الئحة ت�أ�سي�س جمل�س �شورى النواب و الئحة
حدود و نظام املجل�س يف � 22أكتوبر/ت�رشين الأول 1866
وهو �أول ن�ص منظم ملجل�س نيابي متثيلي يف م�رص احلديثة.كانت الالئحة منحة من اخلديوي لإن�شاء جمل�س نيابي متثل فيه
بع�ض طوائف ال�شعب املحدودة جغرافيا مع قبول اخلديوي
ال�سماع لآراء ممثلي ال�شعب يف بع�ض ال�ش�ؤون التي حتددها
حكومته م�سبقا ،دون التزام على اخلديوي �أوحكومته بالأخذ
بتلك الآراء.
ولكن يعد هذا الو�ضع تطورا �إذا متت مقارنته بعهد محمد علي
الذي مل يكن �إ�رشاك ال�شعب �أو�أي قوة �سيا�سية يف اتخاذ القرار
�أمرا من املت�صور حدوثه.
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1882
صدر دستور  1882بناءا على املطالبات الشعبية كما
سبق ومتت االشارة ،وبعد أن اقتصرت العهود السابقة
على اللوائح أو السيستنامة التى صدرت منذ عهد محمد
على لتنظيم شئون البالد العامة ،وهى وثائق لكنها ال
تعد مع ذلك دساتيرا باملعنى الفنى ،ألنها تقتصر على
أمور إدارية بحتة على األرجح.
وقد أوجد دستور  1882أول متثيل نيابى برملانى
مصرى ،بعد أن اقتصرت املجالس النيابية السابقة
بأنها مجالس شورى فقط ،وقد وكلت حكومة شريف
باشا بصياغة الدستور والذى لم يكتب له حضور
التصديق عليه ،نتيجة خالفات كثيرة ،وقدم محمود
سامى البارودى ،رئيس الوزراء الذى تلى شريف باشا،
الدستور اجلديد الذى وافق عليه مجلس النواب وصدق
عليه اخلديوى ،ومت إعالنه فى  8من فبراير .1882

متيز دستور  1882ب:
› أقر سلطتني فى الدولة ،التنفيذية والتشريعية.
› أوكل للبرملان مهمة مناقشة املوازنات العامة والتصديق
عليها كمشروعات قوانني.
› أقر بصالحيات السلطة التنفيذية ،ومسئولياتها أمام
مجلس النواب.
› نظم العالقة بني السلطتني ،وإن استثنوا اخلديوى متاما
من أى رقابة.

الدساتيراملصرية
1930

أصدر امللك فؤاد أمر ًا ملكي ًا بإبطال دستور  ،1923وإعالن
دستور  ،1930الذي أعدته حكومة إسماعيل صدقي باشا،
وذلك لتقوية سلطات امللك علي حساب سلطة البرملان ،التى
تزايدت بفعل سيطرة حزب الوفد واألحزاب السياسية على
مقاليد الدولة ،ولكن حتت الضغط الشعبي ،وما سمى
بانتفاضة القاهرة ،ألغي امللك دستور  ،1930وأعاد العمل
بدستور  ،1923وذلك في  12مارس .1935

› نص على سيادة األمة على الدولة ،وليس أن األمة
ورثت للحاكم من آبائه.

1954

1923

1956

ويتميز دستور  1923عن سابقه بأنه:

ثم صدر الدستور املؤقت لعام  1954والذى رفضه مجلس
قيادة الثورة رغم وضعه من قبل خمسني سياسيا وقانونيا
واقتصاديا ميثلون التيارات السياسية واالقتصادية املختلفة.

› اعترف بالفصل بني السلطات الثالثة وهى السلطة
التنفيذية والقضائية والتشريعية ،فى حني أن سابقيه
كانوا يعتبرون القضاء جزءا من مهمة احلكومة.
› أنشأ مجلسني نيابني ،مجلس الشيوخ ،ذو وظيفة
استشارية ،ومجلس النواب ،ذو وظيفة تشريعية.
› وامتاز دستور  1923بنصه على العديد من احلقوق
واحلريات التى أغفلتها الدساتير التى سبقته ،مثل إعالء
مبدأ سيادة القانون ،وتنظيم حق اكتساب اجلنسية،
وحق اللجوء للقاضى وحقوق ممارسة العقيدة بحرية.
› كما عمل على تنظيم إصدار القوانني واملراقبة على
أعمال الوزراء بتفصيالت أكثر من سابقيه وبصورة
تشبه أكثر الدولة الفرنسية.
› ويتميز بتأكيده أنه نص على سيادة األمة املصرية
كسابقه.
› والسمات العامة فى مشروع الدستور  1879وهذين
الدستورين  1882و ،1923تنصب فى كونهما جميعا،
على الرغم من أن احلركة الوطنية هى التى طالبت
بها ،تصدر باعتبارها منحة من احلاكم وهو امللك أو
اخلديوى ،كما أنها جميعا لم تخضع رأس الدولة إلى
أى نوع من املراقبة أو املساءلة ،عالوة على اشتراك
امللك فى اصدار القوانني بوجوب التصديق عليها ،فان
لم يفعل لزم ملرور القانون أغلبية الثلثني.

ونتيجة لقيام الوحدة بني مصر وسوريا والتى
رتبت وقف العمل بدستور  1956وإعالن دستور
 1958املؤقت والذى كان مختصرا جدا ويشتمل
على عدد من املبادئ واألحكام االنتقالية والتأكيد
على عروبة الدولة اجلديدة وتنظيم اجلنسية بها.

اإلعالنات الدستورية:
› حني قام اجليش باحلركة االنقالبية فى  ،1952وقام
باإلعالن الدستورى األول الذى يقضى بوقف العمل
بدستور  1923وعزل امللك فاروق وتعيني ابنه أحمد
فؤاد ،مما أثر كثيرا فى نفوس املصريني الذين أيدوا هذه
احلركة وباركوها ،وقد وعد هذا اإلعالن األول بلجنة تضع
مشروع ًا لدستور جديد ولكنه كان دون توقيع أو تاريخ.
› أما اإلعالن الدستورى الثانى فقد حل جميع األحزاب
السياسية مع مصادرة جميع أموالها لصالح الشعب،
وقد صدر فى  16يناير 1953م وبدون توقيع.
› والثالث وضع مبادئ عامة تنحاز للدميوقراطية
والدستور ،وبتوقيع اللواء محمد جنيب لواء أركان حرب
القائد العام للجيش وقائد الثورة وبدون تاريخ.
› والرابع واألخير أعلن إلغاء النظام امللكي وإعالن
اجلمهورية وتولي الرئيس اللواء محمد جنيب رئاسة
اجلمهورية بتاريخ  18يونيو  1953م.

مت إصدار دستور  1956بعد عدة صراعات داخل قيادة
املجلس انتهت بخلع محمد جنيب من منصبه عام ،1954
وتنصيب جمال عبدالناصر خلفا له ،ومت تشكيل جلنة لوضعه
من مجلس قيادة الثورة ،ومت االستفتاء عليه فى  1956ليكون
أول دستور مصرى صادرا باالستفتاء ومبوافقة الشعب و من
أبرز ما جاء فيه كفالة الدولة للتعليم و العمل و نصت علي
حتديد القانون للملكية الزراعية  .لكن يجب أال ننسي أن الدولة
املصرية و النظام الناصري قد أحكم سيطرته علي احلكم و
علي وسائل اإلعالم و قام بحل األحزاب جميعا و حل جماعة
اإلخوان املسلمني و أصبح التنظيم السياسي القانوني الوحيد
في هذا الوقت هو اإلحتاد القومي و يكون هو املسئول بنص
الدستور عن ترشيح أعضاء مجلس األمة.
وهو عبارة عن دستور  1923ولكن مت محو صفة امللكية
وإضفاء صفة اجلمهورية بدال منها ،وبدا واضحا فى الديباجة
التأكيد التام على أن الدستور صادرا من الشعب املصرى
وليس منحة من أحد أو تكرما منه ،مع تعديالت طفيفة ،كالنص
على تسمية البرملان باسم مجلس األمة واستبدال لفظ امللك
برئيس اجلمهورية دون تغييرات جوهرية فى مضمون الدستور.
ويالحظ فى احلقبة الثورية هذه أن الدستور الوحيد الذى
مت االستفتاء عليه وحمل صفة املشروعية هو دستور 1956
ولم يطبق سوى لسنة و ثمانية أشهر فقط.

1980

"دستور الوحدة" دستور مؤقت

وأبقي واضعو دستور  1930علي الكثير من مواد دستور
1923م وأضافوا العديد من املواد لزيادة صالحيات امللك
في مواجهة برملان كان يسيطر عليه حزب الوفد الليبرالي
والذي مثل حتدي ًا كبيرا لسلطة العرش .مثل قصر حق اقتراح
القوانني املالية على امللك وحده دون مجلسى الشيوخ والنواب.

› ويؤخذ عليه أنه صدر فى صورة منحة من اخلديوى
للشعب ،وأنه جتاهل السلطة القضائية واعتبر الهيئة
القضائية من هيئات السلطة التنفيذية.

› وقد مت وقف العمل بهذا الدستور بعد االحتالل
اإلجنليزى ملصر ومت اصدار لوائح .1883

1958

31

1964

صرح دستور  1964بالتوجه االشتراكى للدولة ،وهو
دستور مؤقت ،صدر للعمل به مؤقتا إلى حني إصدار
دستور دائم .وباستثناء دستور  1964تعتبر باقى
الدساتير نقال عن سابقيها دون جتديد يذكر فى
الفكر .ويعد هذا الدستور هو األكثر تعبيرا عن فكر
الدولة املصرية فى عهدها االشتراكى األبرز.

1971

بعد الهزمية العسكرية املصرية تأجل مشروع الدستور
الدائم ،ومت االعالن عن جتهيز مشروع دستور ليطرح
لالستفتاء بعد إزالة العدوان على الدولة املصرية ،وبعد
أن توفى جمال عبدالناصر فى  1970وتولى انور
السادات من بعده احلكم ،قرر السادات التعجيل
بإصدار الدستور وذلك نتيجة لثورة التصحيح التى
قام بها والتى أراد أن يضمن بها سيطرته على البالد
والقضاء على ما سمى الحقا مبراكز القوى ،وشكلت
جلنة تأسيسية مبوجب قرار جمهورى وقامت بوضع
دستور  1971ومت االستفتاء عليه ،وهو املسمى
بالدستور الدائم ،كسابقه دستور .1956

ومما يتميز به هذا الدستور:
› أنه أكد اشتراكية الدولة.
› كما أكد على عروبة وإسالم الدولة كمعظم
الدساتير السابقة.
› وأعلى هذا الدستور من السلطة القضائية ،وأسس
احملكمة الدستورية العليا ليصبح للقضاء ألول مرة
القدرة على رقابة القوانني بصورة فعالة ،وبعد أن
كان الطعن بعدم دستورية القانون خاضعا حملكمة
النقض والتى لم تكن متلك ال اخلبرة وال الوقت
الكافى للقيام بدور الرقابة على دستورية القوانني.
› كما أكد على ثنائية السلطة التنفيذية ،واملكونة من
رئيس الدولة ومجلس الوزراء.
› وقد نص على صالحيات مجلس الشعب ،وهى
التسمية األخيرة بعد مسمى البرملان ومجلس األمة.
› كما نص على األخذ باالستفتاء واالنتخاب كوسيلتني
الختيار أعضاء مجلس الشعب ورئيس اجلمهورية.
› كما نص على أربع سلطات بالدولة ،هم السلطة
التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة التشريعية
كسابقيه وأزاد عليهم سلطة الصحافة فى أن لها
احلق فى نشر التحقيقات الصحفية ولها احلرية
فى ذلك ،ونص على صالحيات كل سلطة وأسلوب
تسييرها.
› يبقى رئيس اجلمهورية بال مسئولية أمام مجلس
الشعب ،وهو رئيس للسلطتني التنفيذية والقضائية،
والقائد األعلى للقوات املسلحة.

وقد تعرض دستور  1971إلى ثالث تعديالت،
كان التعديل األول فى عام  1980وقد شمل
هذا التعديل تعديلني ،األول خاص باملدد
الرئاسية فى املادة  77جلعلها مفتوحة،
باستبدال "ملدة أخرى" باملادة إلى "ملدد
أخرى" ،والثانى بالتأكيد على علو مصدر
الشريعة اإلسالمية على املصادر األخرى
للتشريع بإضافة "ال" التعريفية لنص املادة
لتصبح بدال من "الشريعة االسالمية مصدر
رئيسى للتشريع" تصبح "الشريعة االسالمية
املصدر الرئيسى للتشريع" ،وعلى الرغم من
أن مجال تطبيق الشريعة االسالمية فى مصر
قاصرا فقط على األحوال الشخصية.

2005

مت به تعديل أسلوب اختيار رئيس اجلمهورية،
باملادة  76من الدستور ،والتى كانت تنص
على االستفتاء الختيار الرئيس ،لتنص على
االنتخاب للرئيس عن طريق االقتراع السرى
العام املباشر،وقد أثار هذا التعديل أكبر
جدل سياسى ألنها أول حالة لتعديل الدستور
منذ عام  ،1980وألن املادة اجلديدة جاءت
بشكل عجيب حيث تكتب هذه املادة فى قرابة
الصفحتان فى الدستور ولتصبح أطول مادة فى
الدستور ،كما أنها تضمنت إجراءات وشروط
الترشيح مبا يخالف طبيعة الدستور األصلية،
ومبا ساهم فى تقليل فرص االحزاب والتيارات
السياسية األخرى من املشاركة فى هذه العملية
نظرا لضعف متثيلهم فى مجلس الشعب ،وهم
يحتاجوا إلى أن يكون لهم متثيل فى املجلس
بنسبة  %5على األقل.

2007

شملت هذه التعديالت  35مادة فى الدستور،
مما يعد كتغيير جذرى للدستور ،وقد دارت
أغلب التعديالت حول تغيير التوجه االقتصادى
للدولة من االشتراكية إلى االقتصاد احلر،
وإعالء مبادئ املواطنة  ،كما كان هناك طلبا
إلضافة مادة جديدة للدستور إلرساء قانونا
منفصال لإلرهاب ،عالوة على تعديالت خاصة
باملواد املتعلقة بنائب الرئيس وسلطاته،
وتخويل رئيس الوزراء ذات السلطات.

مارس

2011

› عقب تنحى الرئيس املخلوع مبارك فى 11
فبراير  2011تولى املجلس األعلى للقوات
املسلحة وهو أعلى سلطة عسكرية إدارة
شؤون الدولة املصرية وأعلن بعدها بيومني
فى  13فبراير  2011إعالنا دستوريا
يقضى بتجميد العمل بدستور 1971
ووضع بنودا عامة للدولة ،وفى  19مارس
 2011جرى استفتاء على تعديل سبع
مواد من دستور  1971وإلغاء املادة رقم
 179واخلاصة بقانون اإلرهاب وإضافة
فقرتني إلى املادة .189
› إال أنه فى  29من مارس  2011أصدر
املجلس العسكرى إعالنا دستوريا مكونا
من  64مادة غير متقيدا بنتيجة االستفتاء
اخلاصة بتعديل الدستور القدمي.
› من املواد اخلالفية املادتني  28و املادة
 60اخلاصة بتشكيل اجلمعية التأسيسية
التي تنص علي اجتماع مجلسي الشعب و
الشوري إلنتخاب أعضاء اللجنة التأسيسة.

ميدان مصر
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:»g á°ùªÿG ÇOÉÑŸG
óMC’G óMGƒdG ˆÉH ¿ÉÁ’G É«°ù«fhófG IóMh Ú∏ãªŸG ÚH ä’hGóŸG á«fÉ°ùfE’G ádGó©dG Ú«°ù«fhófE’G ™«ª÷ á«YÉªàL’G ádGó©dG áª¶fC’Gh äÉ°ù°SDƒŸG ™«ªL ôªà°ùJ ¿CG 1945 ΩÉY Qƒà°SO ¢üf •
,∂dòdh .Qƒà°Só∏d É≤ah É¡æe Iójó÷G áeÉbEG ≈àM πª©dG ‘ áªFÉ≤dG
¿ƒfÉ≤dG É«°ù«fhófG âKQh ,(1945 ¢ù£°ùZCG17) ∫Ó≤à°S’G óæY
.∫Ó≤à°S’G âbh ‘ Góædƒg ‘ ÒÑc óM ¤G ¿Éc Éªc ,…óædƒ¡dG
Éªc …óædƒ¡dG ¿ƒfÉ≤dÉH ®ÉØàM’G ‘ »∏ª©dG Üƒ∏°SC’G Gòg â©ÑJG •
QGôªà°SÉH πª©J É«°ù«fhófGh IÎa ‘ â“ Qƒà°SódG áZÉ«°U ¿C’ ¿Éc
ó≤a) É¡«∏Y Iô£«°ùdG IOÉ©à°S’ ájóædƒ¡dG ä’hÉëŸG •ÉÑMEG ≈∏Y
‘ É≤k M’ äGƒæ°S ™HQCG á«°ù«fhófG ∫Ó≤à°SÉH Góædƒg âaÎYG
.(1949
øY (Konstituante) ájQƒà°SO á«©ªL AÉ°ûfEG ” 1955 ΩÉY ‘ •
™°Vƒd âbDƒŸG 1950 ΩÉY Qƒà°SO πX ‘ »Ñ©°ûdG ÜÉîàf’G ≥jôW
øµªàJ ⁄ ,á°ûbÉæŸG øe äGƒæ°S IóY ó©H øµdh ,ºFGO »°ù«fhófG Qƒà°SO
ΩÉµMCG ≈∏Y ∂«gÉf ,Ö°SÉæŸG êPƒªædG ¿CÉ°ûH QGôb PÉîJG øe á«©ª÷G
.IOóﬁ
É«°ù«fhóf’ âbDƒŸG Qƒà°SódG ¢ù«FôdG ≈¨dCG ,1959 ƒ«dƒj 5 ‘ •
.1945 ΩÉY Qƒà°SO OÉYCGh

»°ù«fhófE’G Qƒà°SódG ‘ á©jöû∏d ôcP ’ •
áÑ°ùf É¡H ¬«°ûJG ¿C’ ,É°†jC
k Gh ,»JGòdG á≤£æŸG ºµ◊ Gô¶f ¬«°ûJG á≤£æe ‘ á©jöûdG ÚfGƒb â≤ÑW É«°ù«fhófG øe iôNCG AGõLCÉH áfQÉ≤e Úª∏°ùŸG øe á«dÉY
¬∏ﬁ π– ¿CG ’h »æWƒdG ¿ƒfÉ≤dG ÖfÉL ¤EG á©jöûdG πª©J ¿CG ¢VÎØŸG øe áeCG ºgó∏H øe π©é«d Ójó©J ¿ƒ«°ù«fhófG ¢†aQ ,1945 ΩÉY ‘ Qƒà°SódG ≈∏Y âjƒ°üàdG AÉæKCG •
.áª∏°ùe

:Qƒà°SódGh Ió«≤©dG

9§
28§
29§

òîàj hCG ¬JÉfÉjód É≤ah º°ùb AGOCÉH ¢ù«FôdG ÖFÉfh ¢ù«FôdG ≈∏Y Ú©àj ,¬Ñ°üæe ¬«dƒJ πÑb
.Ö©°ûdG ÜGƒf ¢ù∏› hCG …QÉ°ûà°S’G Ö©°ûdG ¢ù∏› ΩÉeCG É«k ª°SQ GóYh
k
øY ÒÑ©àdG ∂dòch ,á«æjódG ºgôFÉ©°T á°SQÉ‡h QÉ«àNG ‘ OGôaC’G ájôM øª°†J
.ºgôFÉª°†d É≤ah º¡fÉÁEG
¿CÉH É°†jCG ó«cCÉàdG ™e ,óMC’G óMGƒdG ˆÉH ¿ÉÁ’G ¢SÉ°SCG ≈∏Y Ωƒ≤J ádhódG ¿CG ¢üæJ
.ádƒØµe ájOôØdG á«æjódG ájô◊G

´ô°T
ˆG

™e ≈°TÉ```ª``à```j É``ª``H
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الدين والد�ستور
(%1) ¿hôNBG
(%4) øeQC’G

»ë«°ùe
(%39)
Üô©dG
(%95)

äÉYƒªéŸG
á«bô©dG

¿É``æ```Ñ```d

(%1^3) iôNCG

º∏°ùe
(%59^7)

∞FGƒ£dG
á«æjódG

4^14
¿ƒ«∏e

1926 ƒjÉe 23 ‘ Qƒà°SódG óªàYG
1990 ÈªàÑ°S 21 ,]∞FÉ£dG ¥ÉØJG] »æWƒdG ¥ÉaƒdG á≤«Kh ó©H ò«ØæàdG õ«M πNO

:á«fÉª∏©dGh Qƒà°SódG

¿Éµ°ùdG OóY

ﻟﻢ ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء أي إﺣﺼﺎء رﺳﻤﻲ
.١٩٣٢ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻣﻨﺬ ﻋﺎم

»îjQÉàdG ¥É«°ùdG
ºµ◊G ∫ÓN ,1926 ƒjÉe/QÉjCG 23 ‘ ¿ÉæÑd Qƒà°SO óªàYG •
Éªc á≤£æŸG Ohó◊ á«fÉµ°ùdG áÑ«cÎdG ¢SÉ°SCG ≈∏Y »°ùfôØdG
.É°ùfôa É¡JOóM
øe ¬fÉµ°S º¶©eh á«fÉªãY áj’h π°UC’G ‘ ¿ÉæÑd πÑL ¿Éch •
.iôNCG á«fÉªãY äÉ¶aÉﬁ É¡H §«–h ,áfQGƒŸG Ú«ë«°ùŸG
·C’G áÑ°üY øe ÜGóàfÉc á«fÉªã©dG ÉjQƒ°ùd É°ùfôa ∫ÓàMG ó©H •
á≤£æe ™«°Sƒàd ¿ÉæÑd á©WÉ≤e »°VGQCG â©°Sh ,¤hC’G á«ŸÉ©dG Üô◊G ó©H
.IöTÉÑŸG Iô£«°ùdG
±É°VCGh á≤£æª∏d á«fÉµ°ùdG áÑ«cÎdG ÒZ
q »ª«∏bE’G ™°SƒàdG Gòg •
øe ¿Éµ°ùdG áÑ°ùf ¢ü∏b É‡ ,RhQódGh Úª∏°ùŸG øe ÈcCG OóY »°VGQCG
ÊÉªK áæ°ùdG Úª∏°ùŸG OóY ∞YÉ°Vh ,%50 øe πbCG ¤EG Ú«ë«°ùŸG
.äGôe ™HQCG á©«°ûdG Úª∏°ùŸGh ,äGôe
áØ∏àîŸG á«æjódG ∞FGƒ£dG ÚH iƒ≤dG ¿Gõ«e 1926 Qƒà°SO OóM •
É≤ah á«HÉ«ædG óYÉ≤ŸG âª°ùb ,1932 ΩÉY ‘ ” …òdG OGó©àdG ¢SÉ°SCG ≈∏Yh
.º∏°ùŸGh »ë«°ùª∏d á°ùªN ¤EG áà°S ∫ó©Ÿ
√ôbCG ™jöûJ …CG ¢†≤f ≥M ájQƒ¡ª÷G ¢ù«FQ Qƒà°SódG ≈£YCG •
¿ÉŸÈdG
á«ÑdÉZ ¿ƒ∏µ°ûj Úª∏°ùŸG ¿CG OÉ≤àY’G OÉ°S ,1960 ΩÉY ∫ƒ∏ëH •
¿Éµ°ùdG
∞FÉ£dG ¥ÉØJG ‘ á«fÉæÑ∏dG á«∏gC’G Üô◊G ó©H 5:6 ∫ó©e Ò«¨J ” •
π«ã“ ¥ƒ≤M Úª∏°ùŸGh Ú«ë«°ùŸG øe πc ≈£YCG …òdG ,1990 ΩÉY
.(1:1) ájhÉ°ùàe
.á«æjO áYƒª› 18`H Ék «ª°SQ ádhódG ±Î©J •

.á«ØFÉW É¡fCG ≈∏Y áMGöU ádhódG Qƒà°SódG ±ô©j •
≥ØàJh áØ∏àîŸG á«æWƒdG ±GôWC’G ™ªàŒ ≈àM ,Ék àbDƒe »ØFÉ£dG ΩÉ¶ædG ¿ƒµj ¿CG ¢VÎØŸG øe ¿Éc •
.ójóL Qƒà°SO ™°Vh ≈∏Y
Qƒà°SódG áLÉÑjO ¢üæJh – »ØFÉ£dG ΩÉ¶æ∏d á°VÎØŸG á«dÉ≤àf’G á©«Ñ£dG ‹É◊G Qƒà°SódG ¢ùµ©j •
"á«éjQóJ á£ÿ É≤ah ≥≤ëàj ¿CG Öéj »°SÉ°SCG »æWh ±óg á«°SÉ«°ùdG á«ØFÉ£dG AÉ¨dEG" ¿CG
GQhO øjódG Ö©∏j å«M ,É«k ØFÉW Éek É¶f øgGôdG âbƒdG ‘ á«fÉæÑ∏dG áeƒµ◊Gh ÊÉæÑ∏dG Qƒà°SódG óªà©j •
.ádhódG á°SÉ«°S ‘ GÒÑc
∞FGƒ£dG ÚH »Ñ°ùf ¢SÉ°SCG ≈∏Y á«°ù°SDƒŸGh á«°SÉ«°ùdG á£∏°ùdG ™jRƒJ ºàj ,ΩÉ¶ædG Gòg πX ‘ •
.¿ÉæÑd ‘ ’EG ¢SQÉÁ ’h ,⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y ójôa ΩÉ¶f Gòg .á«æjódG
,»æ°S º∏°ùe ÉªFGO AGQRƒdG ¢ù«FQh ,ÊhQÉe »ë«°ùe ÉªFGO ájQƒ¡ª÷G ¢ù«FQ :∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y .»©«°T º∏°ùe ÉªFGO ÜGƒædG ¢ù∏› ¢ù«FQh

:Qƒà°SódGh Ió«≤©dG
ÜÉîàf’G ¿ƒfÉb

24§

ºgOóY É«k ∏©a á«HÉîàf’G ÚfGƒ≤dG Oó–h ,ÚÑîàæe AÉ°†YCG øe ÜGƒædG ¢ù∏› ∞dCÉàj
:á«dÉàdG ÇOÉÑª∏d É≤ah óYÉ≤ŸG ´RƒJh ...º¡HÉîàfG á≤jôWh
.]128 ´ƒªéŸG ,áfÉjO πc øe ÖFÉf 64] Úª∏°ùŸGh Ú«ë«°ùŸG ÚH …hÉ°ùàŸG π«ãªàdG .CG
∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y ,É¡ªé◊ É≤ah áYÉªL πc] áfÉjO πc πNGO ∞FGƒ£dG ÚH »Ñ°ùædG π«ãªàdG .Ü
.]»àfÉà°ùJhôH óMGhh ,¿Éfƒ«dG ¢ùcPƒKQC’G øe 14h ,áfQGƒŸG øe 34
,øjódG øY ô¶ædG ±öüH ,á«aGô¨L á≤£æe πc Ωó≤J] á«aGô¨÷G ≥WÉæŸG ÚH »Ñ°ùædG π«ãªàdG .ê
øe OóY ÈcCG É¡jód ¿Éµ°S OóY ÈcCG É¡«a »àdG ähÒH ∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y ,É¡fÉµ°S Oó©d É≤k ah ÉHk Gƒf
.]Ú«Ñ°ùædG Ú∏ãªŸG

• اﻷﺳﺎس اﳌﻨﻄﻘﻲ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻫﻮ "ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﺒﺪأ اﳌﺴﺎواة ﺑﲔ اﳌﺴﻴﺤﻴﲔ واﳌﺴﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ
.[اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﻮﻓﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ ]اﺗﻔﺎق اﻟﻄﺎﺋﻒ

ó≤à©ŸGh Òª°†dG

´ô°T
ˆG

™e ≈°TÉ```ª``à```j É``ª``H

9§

™«ªL á°SQÉ‡ ájôM" ájÉªM øª°†Jh ,"ó≤à©ŸGh Òª°†dG ‘ á≤∏£ŸG ájôë∏d" ¢ù°SDƒJ
∫GƒMC’G" ΩGÎMG øª°†J Éªch ."ΩÉ©dG ΩÉ¶ædÉH ∫ÓNE’G ΩóY á£jöT á«æjódG ôFÉ©°ûdG
πc ¢üîJ ,êGhõdÉH á°UÉÿG ,á«°üî°ûdG ∫GƒMC’G ÚfGƒb ."¿Éµ°ù∏d á«æjódG ídÉ°üŸGh á«°üî°ûdG
.¿ÉæÑd ‘ Êóe êGhR óLƒj ’h ,á«æjO áØFÉW

10§

á«ØFÉ£dG ¢SQGóŸG ,º«∏©àdG

ΩÉ©dG ΩÉ¶ædG ™e ¢VQÉ©àj ’ Ée" ]A»°T …CG ¢ùjQóJ ‘ ájô◊G …CG] º«∏©àdG ájôM øª°†J
≥M É°†jCG øª°†jh ." óFÉ≤©dG hCG äÉfÉjódG øe …CG áeGôµd ¢Vô©àj ’h ,áeÉ©dG ÜGOB’Gh
ÉgQó°üJ »àdG áeÉ©dG óYGƒ≤dG ´ÉÑJG á£jöT º¡H á°UÉN ¢SQGóe É¡jód ¿ƒµj ¿CG" á«æjódG ∞FGƒ£dG
".á«eƒª©dG ±QÉ©ŸG ¿CÉ°T ‘ ádhódG

95§

á«æWƒdG áæé∏dG

ÜGƒædG ¢ù∏› øe Ö∏£àj Gòg øµdh ,»ØFÉ£dG ΩÉ¶ædG AÉ¨d’ ÒHGóàdG ìô£H á«æ©e
"á«æWh áæ÷" π«µ°ûJ ∫ÓN øe ,á«dÉ≤àfG á£N ™°†j ¿CG (24 IOÉª∏d É≤ah ÖîàæŸG)
QÉÑc ™e ÖæL ¤EG ÉÑæL ,AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQh ÜGƒædG ¢ù∏› ¢ù«FQh ,ájQƒ¡ª÷G ¢ù«FQ á°SÉFôH
:á«dÉ≤àf’G á∏MôŸG ∫ÓN .á«YÉªàL’Gh ájôµØdGh á«°SÉ«°ùdG äÉ«°üî°ûdG
.AGQRƒdG ¢ù∏› π«µ°ûJ ‘ áØ°üæeh ádOÉY á≤jô£H á«ØFÉ£dG äÉYÉª÷G πã“ äÉ°ù°SDƒŸGh AÉ°†≤dGh áeÉ©dG ∞FÉXƒdG ‘ äÉ°UÉ°üàN’Gh äGÈî∏d É≤ah π«ãªàdG ¿ƒµj ¿CG Öéj áYRƒŸG ,É¡ªµM ‘ Éeh É«∏©dG ∞FÉXƒdG AÉæãà°SÉH) á£∏àîŸGh áeÉ©dG äÉ°ù°SDƒŸGh ,á«æeC’Gh ájôµ°ù©dG
iôMC’ÉH øµdh á«Ñgòe áYƒª› …C’ É¡æ«©H áØ«Xh …CG ßØM ¿hO Úª∏°ùŸGh Ú«ë«°ùŸG ÚH …hÉ°ùàdÉH
.(IAÉØµdGh IÈÿG ÇOÉÑŸ É≤k «Ñ£J
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الدين والد�ستور
ôNBG
(%4)

ΩhôdG
∂«dƒKÉµdG
(%90)
á«dÉ£j’G
(%96)

äÉYƒªéŸG
á«bô©dG

É``«dÉ```£jEG

(%10) ôNBG

∞FGƒ£dG
á«æjódG

61^01
¿ƒ«∏e

¿Éµ°ùdG OóY

1947 Èª°ùjO 22 :‘ Qƒà°SódG óªàYG
1948 ôjÉæj 1 :‘ ò«ØæàdG õ«M πNO

:á«fÉª∏©dGh Qƒà°SódG
á«fÉª∏Y ádhódG ¿CG ≈∏Y áMGöU Qƒà°SódG ¢üæj ’ •
Qƒà°SódG ‘ ádhódG øjód ôcP ’ •
- á«îjQÉàdG á«°SÉ«°ùdG É¡à£∏°Sh ájOÉ«°ùdG É¡àfÉµŸ Gô¶f - á«fÉehôdG á«µ«dƒKÉµdG á°ù«æµdG ™àªàJ •
(Intesa) (É°ù«àfÓd áeÉ©dG Iô¶ædG ‘ ô¶fG) á«æjódG äÉYÉª÷G øe ÉgÒ¨d ôaƒàJ ’ áæ«©e äGRÉ«àeÉH
ádhódG øe á«æjO áfƒ©e ≈∏Y á«µ«dƒKÉµdG ÒZ ∞FGƒ£dG hCG ¿ÉjOC’G π°ü– ób •
(á«æjódG áYÉª÷Gh áeƒµ◊G ÚH áeÈŸG äÉbÉØJ’G) É°ù«àf’G ¬ªµëj ádhódG ºYO •

:á«æjódG ∞FGƒ£dG ™e (äÉbÉØJG) É°ù«àfG

• ﲤﻨﺢ اﻻﻧﺘﻴﺴﺎ رﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺣﻖ دﺧﻮل ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ إﻟﻰ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
 وﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﳌﺪﻧﻲ، واﻟﺜﻜﻨﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، واﻟﺴﺠﻮن،اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
 وﺗﻌﻔﻲ،ﻟﻠﺰﻳﺠﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ؛ وﺗﺴﻬﻞ ﳑﺎرﺳﺎت دﻳﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺠﻨﺎزات
.اﻟﻄﻼب ﻣﻦ اﳊﻀﻮر ﻓﻲ اﳌﺪارس ﻓﻲ اﻷﻋﻴﺎد اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
، ﻗﺪ ﺗﻮﻓﺮ اﻧﺘﻴﺴﺎ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻷﻣﻮال،ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻃﺎﺋﻔﺔ دﻳﻨﻴﺔ
ً •
 ﻟﺘﻠﻚ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺤﺺ ﻃﻮﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪات أﻣﻮال داﻓﻌﻲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ
.اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ
• ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻧﺘﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة ﺟﻤﺎﻋﺔ دﻳﻨﻴﺔ أن ﲤﺎرس
 ﻓﺈن اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻻ ﲤﻨﺢ داﺋﻤﺎ اﻣﺘﻴﺎزات اﻧﺘﻴﺴﺎ، وﻣﻊ ذﻟﻚ،اﻟﻌﺒﺎدات ﺑﺤﺮﻳﺔ
 واﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻧﺘﻴﺴﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ،ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ
.ﺧﺼﻢ ﻃﻮﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪات داﻓﻌﻲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ
 ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎﻟﻲ،أﺟﺮا ﳌﻌﻠﻤﻲ اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ
ً • ﺗﻘﺪم اﻟﺪوﻟﺔ
 إذا اﺣﺘﺎج ﻃﺎﻟﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪة.ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻟﻠﻄﻮاﺋﻒ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻷﺧﺮى
 ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أن،ﻣﺪرس دﻳﻦ ﻣﻦ ﻃﺎﺋﻔﺔ دﻳﻨﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ
.ﺗﺨﺘﺎر ﳑﺜﻼ وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
(٧  )اﳌﺸﺎر اﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺎدة١٩٨٤ • ﲤﻨﺢ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺒﺎﺑﻮﻳﺔ اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ
.اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ اﻣﺘﻴﺎزات ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﳌﺪارس اﻟﻌﺎﻣﺔ
،ﺗﺴﻤﺢ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺔ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﲔ
 ﻟﺘﻘﺪﱘ دورات "ﺳﺎﻋﺔ دﻳﻦ" اﳌﻘﺮر ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ،اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ أﺟﻮرﻫﻢ اﻟﺪوﻟﺔ
.ﻓﻲ اﳌﺪارس اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
 واﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ،• ﺣﻀﻮر ﻫﺬه اﻟﺪورات اﺧﺘﻴﺎري
 اﳌﺮواح، أو ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﳊﺎﻻت،اﳊﻀﻮر ﻟﻬﻢ ﺣﺮﻳﺔ دراﺳﺔ ﻣﻮاد أﺧﺮى
.ﻣﺒﻜﺮا
ً
 وﻳﺠﺐ،• اﳌﺪرﺳﲔ اﻟﺬﻳﻦ اﺧﺘﺎرﺗﻬﻢ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻗﺪ ﻳﺪﻳﻨﻮن ﺑﺪﻳﺎﻧﺔ أو ﻻ
ﻣﻮادا ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻬﻢ اﻟﻄﻮاﺋﻒ ﻏﻴﺮ اﳌﺪﻳﻨﺔ
ً أن ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺪروس اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻮﻧﻬﺎ
.ﺑﺎﻟﺪﻳﺎﻧﺔ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ

:Qƒà°SódGh Ió«≤©dG
á°ù«æµdÉH ádhódG ábÓY

7§

≈∏Y äÓjó©J ∫ÉNOEG Ö∏£àj ’ ".¿GôJ’ äGógÉ©e Éª¡æ«H ábÓ©dG º¶æjh .IOÉ«°S ÖMÉ°Uh π≤à°ùe
.ájQƒà°SO äÓjó©J AGôLEG ¿Éaô£dG É¡«∏Y ≥aGƒj »àdG äÉ«bÉØJ’G √òg

øjódG

8§

.¿ƒfÉ≤dG ΩÉeCG ájô◊G ‘ á«æjódG ∞FGƒ£dG …hÉ°ùàJ •
k
É¡æ«fGƒ≤d É≤ah É¡°ùØæH É¡°ùØf º«¶æJ ‘ ≥◊G á«µ«dƒKÉµdG ÒZ iôNC’G ∞FGƒ£∏d •
.á«dÉ£jE’G ÚfGƒ≤dG ™e ¢VQÉ©àJ ’CG á£jöT ,á«∏NGódG
.º¡«∏ã‡ ™e äÉbÉØJG ≈∏Y Ak ÉæH ádhódG ™e á«æjódG ∞FGƒ£dG ábÓY ¿ƒfÉ≤dG º¶æj •

19§

Ió«≤©dG ájôM

hCG ¿Éc Éjk Oôa ,∫Éµ°TC’G øe πµ°T …CÉH ájôëH á«æjódG äGó≤à©ŸG ¥ÉæàYG ≥M Oôa πµd
Å«°ùJ ’CG á£jöT ,á°UÉÿG hCG áeÉ©dG IÉ«◊G ‘ ¢Sƒ≤£dÉH ∫ÉØàM’Gh ,É¡éjhÎdh ,øjôNBG ™e
.áeÉ©dG ¥ÓNCÓd

´ô°T
ˆG

™e ≈°TÉ```ª``à```j É``ª``H

20§
á«ª«∏bE’G á«©jô°ûàdG á£∏°ùdGh ádhódG
117§
á«æjódG äÉ«©ª÷G

¢Vôa äÉ°ù°SDƒŸG hCG äÉ«©ªé∏d á«ØFÉ£dG hCG á«æjódG ±GógC’G hCG »æjódG ™HÉ£dG QÈj ’
.á£°ûfCG hCG ,á«fƒfÉb á«∏gCG hCG ,É¡JÉ°ù°SDƒÃ á≤∏©àe á«dÉe AÉÑYCG hCG á°UÉN Oƒ«b
:á«dÉàdG πFÉ°ùŸG ‘ ájöü◊G á«©jöûàdG á£∏°ùdG ádhó∏d"
á«æjódG ∞FGƒ£dGh ájQƒ¡ª÷G ÚH äÉbÓ©dG º«¶æJ -

GôND
�ƒe ôFGódG ∫ó÷G

!!

äÉYÉb ‘ ,¿ÉÑ∏°üdÉc á«µ«dƒKÉµdG Rƒeô∏d ºFGO OƒLƒd äGOÉ≤àf’G â¡Lh •
ihÉYódG øe OóY ¤EG ∂dP iOCGh áeÉ©dG ÊÉÑŸG øe ÉgÒZh ,¢SQGóŸGh ,ºcÉëŸG
ECHR) ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤◊ á«HhQhC’G áªµëŸG ¬JQó°UCG ºµM ¤EG GôND
k ƒeh ,á«FÉ°†≤dG
.(2011
ÖÑ°ùH äGƒæ°S çÓK âeGO á«FÉ°†b ácô©e á«HhQhC’G ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M áªµﬁ â¡fCG •
.á«°SGQódG ∫ƒ°üØdG øe ¿ÉÑ∏°U ádGREG ÚàeƒµM Úà°SQóe ¢†aQ
¿CG øµÁ" É¡àdGREG ¿CGh ‹É£j’G ‘É≤ãdG çGÎdG øe AõL ¿ÉÑ∏°üdG ¿CG áªµëŸG âdÉb •
."á«aÉ≤ãdG º¡à«°üî°T øe GAõL Ú«dÉ£j’G Ö∏°ùj
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(%1) ¿hôNBG áfÉjO ÓH
(%9) …RÉbƒb (%3^1)
√ƒ¡j Oƒ¡°T
(%1^1)
ôª◊G Oƒæ¡dG
(%30)
hõ«à°ùe
(%60)

äÉYƒªéŸG
á«bô©dG

Oóﬁ ÒZh ¿hôNBG
(%14^1)áfÉjódG
á«æ«°ùªÿG
(%1^4)
âfÉà°ùJhÈdG
(%5^2)

∂`«`°ù`µŸG
112^32
¿ƒ«∏e

ΩhôdG
∂«dƒKÉc
(%76^5)

∞FGƒ£dG
á«æjódG

¿Éµ°ùdG OóY

1917 ôjGÈa 5 ‘ Qƒà°SódG óªàYG

:á«fÉª∏©dGh Qƒà°SódG
.á«fÉª∏Y ∂«°ùµŸG ¿CG Qƒà°SódG ‘ íjöU ¢üf ’ •
."ádhódGh á°ù«æµdG ÚH π°üØ∏d »îjQÉàdG CGóÑŸG" ¤EG Qƒà°SódG Ò°ûj •
:á°ù«æµdG ¿hDƒ°T ™«ªL ≈∏Y áaöûŸG »g ádhódG ¿CG ≈∏Y ìƒ°VƒH Qƒà°SódG ¢üæj •
á«æjódG IOÉÑ©dÉH á≤∏©àŸG πFÉ°ùŸG ‘ ¿ƒfÉ≤dG ÖLƒÃ áHƒ∏£ŸG áHÉbôdG ájOÉ–’G äÉ£∏°ùdG ¢SQÉ“"
"OÉ–’G IóYÉ°ùe ‘ πª©J ¿CG iôNC’G äÉ£∏°ùdG ≈∏Y Ú©àj .á«LQÉÿG á«°ùæµdG
∫Éµ°TC’Gh
q

»îjQÉàdG ¥É«°ùdG
π°üØdG ™e ájOÉ–G ájQƒ¡ªL ∂«°ùµŸG ,1917 ΩÉY Qƒà°Só∏d É≤ah•
.äÉ£∏°ùdG ÚH
IQƒãdG / á«µ«°ùµŸG á«∏gC’G Üô◊Gh 1917 Qƒà°SO Öàc •
.1857 Qƒà°SO πﬁ πë«d ,IôFGO (1929-1910)
OGƒÃ á°ù«æµdG á£∏°Sh QhO ¢Sƒª∏e πµ°ûH 1917 Qƒà°SO óM •
."á«µjÒ∏cÓd á°†gÉæe"
»àdG ájQƒà°SO äÓjó©J AGôLEG âbh á∏≤à°ùe ∂«°ùµŸG âfÉc •
äGógÉ©e ≈∏Y á©bƒŸG ∫hódG øe â°ù«d É¡fCG Éªc ,áæFÉ°T äÈàYG
.¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M õjõ©Jh ¿ƒ°U ‘ á«dhO hCG á«ª«∏bEG
ºYO ÖÑ°ùH π°UC’G ‘ á«µjÒ∏cÓd á°†gÉæŸG OGƒŸG â∏NOCG •
ÉJôjƒg ƒfÉjQƒàµ«a ≥HÉ°ùdG ≥∏£ŸG ºcÉë∏d á«µ«dƒKÉµdG á°ù«æµdG
.á«∏gC’G Üô◊G ∫ÓN (1914-1913 øe ¢ù«FQ)
ó≤a IQÈe á«µjÒ∏cÓd á°†gÉæŸG OGƒŸG ≥«Ñ£J ¿CG Iô¶ædG âfÉc •
¿CG ó≤à©j (1924-1920) ¿ƒéjôHhCG hQÉØdCG ∑GòfBG ¢ù«FôdG ¿Éc
¿CGh áeC’G ≈∏Y Iô£«°ùŸG Ió«MƒdG á°ù°SDƒŸG ¿ƒµJ ¿CG Öéj áeƒµ◊G
.Qƒà°SódG ò«ØæJ »g ¬àØ«Xh
¤EG ,óë∏e ƒgh ¢ù«dÉc ¢SÉ«dEG ƒcQÉJƒ∏H ÖîàfG 1924 ΩÉY ‘ •
∂dP ó©H øjôNB’G Ú«µ«°ùµŸG øe ¬∏ãe øeh ƒg RhÉéàa ,á£∏°ùdG
øjó∏d á°†gÉæe á«fÉª∏Y äÓªM ø°Th á«µjÒ∏cÓd á°†gÉæŸG OGƒŸG
â∏ª°T ,"äÉ«Ñ°ü©dG" h "äÉaGôÿG"`H √ƒØ°Uh Ée ≈∏Y AÉ°†≤dG πLCG øe
¢†gÉæŸG ™jöûàdGh øjódG ∫ÉLôd á≤MÓeh á«æjódG RƒeôdG ¢ù«fóJ
.(á«cÒ∏c’G) øjó∏d
ÖÑ°ùH â≤∏£fG (1929-1926) IOÉ°†e IQƒK IOÉà°SôµdG âfÉc •
OGƒª∏d ΩQÉ°üdG ò«ØæàdGh ™°SƒàdG Gójó–h ,∂«dƒKÉµdG ΩhôdG OÉ¡£°VG
.á«µjÒ∏cÓd á°†gÉæŸG
Iôég ∫hCGh IÉah ádÉM 90000 øe ÌcCG ´GöüdG Gòg øY ôØ°SCG •
äÉj’ƒdG ¤EG (∂«°ùµŸG ¿Éµ°S øe %5 ‹GƒM) Ú«µ«°ùµª∏d iÈc
.åjó◊G ïjQÉàdG ‘ IóëàŸG
á°†gÉæŸG OGƒŸG ¢†©H øY ´ƒLôdG ” ,1946-1934 øe •
.á«µjÒ∏cÓd
OGƒŸG øe ÒãµdG ∞«ØîJ ” ,É¡æ°S øe áæ°S 76 ó©H ,1993 ΩÉY ‘ •
.É¡aòM hCG á«µjÒ∏cÓd á°†gÉæŸG
.GóHCk G 1917 πÑb ÉgPƒØf πeÉc á«µ«dƒKÉµdG á°ù«æµdG ó©à°ùJ ⁄ •
á«µ∏e ¥ƒ≤Mh ÊƒfÉb ™°VƒH á«æjódG ∞FGƒ£dG ™«ªL ™àªàJ ¿B’G
.OÓÑdG ‘ á°ShÉ°ù≤dG OóY ≈∏Y á°VhôØŸG Oƒ«≤dG ™aQ ”h ,IOhóﬁ

´ô°T
ˆG

™e ≈°TÉ```ª``à```j É``ª``H

:Qƒà°SódGh Ió«≤©dG

24§

Ió«≤©dG ájôM

πµ°ûj ’CG á£jöT" ™«ªé∏d ádƒØµe É¡H ΩGõàdE’Gh É¡à°SQÉ‡h Ió«≤©dG ájôM
."¿ƒfÉ≤dG ¬«∏Y ÖbÉ©j ÉeôL
É¡d ¢ù«°SCÉàdG hCG Ió«≤Y ô¶ëH ÚfGƒb ø°ùj ¿CG ¬d ¢ù«d ¢Sô‚ƒµdG »æjO Ögòe …CG øY ÉeÉ“ π°üØæe π¶j ¿CG ‹ÉàdÉHh ,É«k fÉª∏Y º«∏©àdG ¿ƒµj ¿CG Öéj -

á«µ∏ŸGh á°ù«æµdG

(2)-27§

øY ô¶ædG ¢†¨H ,¢ùFÉæµdÉH áahô©ŸG á«æjódG äÉ°ù°SDƒŸG" ô¶–
á«µ∏e IQGOEG hCG ,¬cÓàeEG hCG »æ«Y QÉ≤Y ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G øe ,"Ió«≤©dG
;É¡H …QÉ≤Y øgQ ó≤Y ∑ÓàeG hCG á«æ«Y
ôªà°ùj É¡æe …CG Oó– »àdGh ,ájOÉ–’G áeƒµ◊G ‘ á∏ãªŸG ,áeCÓd ∂∏e áeÉ©dG IOÉÑ©dG øcÉeCG .É«k dÉM É¡«dEG OóëŸG ¢Vô¨dG ‘
.áeC’G ∂∏e GóYÉ°üa
¿B’G øe ICÉ°ûæŸG áeÉ©dG IOÉÑ©dG øcÉeCG πc k

130§

ÒjÉ©ŸG ó°Tôj ádhódGh á°ù«æµdG ÚH π°üØ∏d »îjQÉàdG CGóÑŸG"
."IOÉŸG √òg ‘ IOQGƒdG
√Gƒ°S ¿hO ¢Sô‚ƒµdG ¢üàîj .¿ƒfÉ≤∏d iôNC’G á«æjódG äÉYÉª÷Gh ¢ùFÉæµdG ™°†îJ .á«æjódG äÉYÉª÷Gh ¢ùFÉæµdGh áeÉ©dG IOÉÑ©dG ¿CÉ°ûH äÉ©jöûJ ™°VƒH
∫ƒ°ü◊G OôéÃ á«æjO äÉ«©ªéc ÊƒfÉb ™°Vh ≈∏Y á«æjódG äÉYÉª÷Gh ¢ùFÉæµdG π°ü– áeRÓdG äÉÑ∏£àŸGh •höûdG Oóëjh äÉ«©ª÷G √òg ¿ƒfÉ≤dG º¶æjh .Ö°SÉæŸG πé°ùdG ≈∏Y
.πé°ùdG Gòg AÉ°ûfE’
.á«æjódG äÉ«©ªé∏d á«∏NGódG IÉ«◊G ‘ äÉ£∏°ùdG πNóàJ ’ ¿C’ ¢ù«d øµdh ,âjƒ°üàdG ‘ ≥◊G º¡d .áeÉ©dG ∞FÉXƒdG Gƒ∏¨°ûj ¿CG øjódG ∫ÉLôd ≥ëj ’ . »æjódG Ö°üæŸG GƒcôJ øjòdG ÜÉîàfG Rƒéjh .GƒÑîàæj
hCG á«°SÉ«°S ¢VGôZC’ á«©ªL hCG »°SÉ«°S ÜõM …C’ ΩÉª°†fE’G øjódG ∫ÉLôd Rƒéj ’ hCG ájÉYódG hCG IÓ°üdG ¢Sƒ≤W AÉæKCG ’h »æ∏Y ´ÉªàLG ‘ ’h .√ó°V hCG í°Tôe ídÉ°üd ájÒ°ûÑJ
∫Éµ°TC’G øe πµ°T …CÉH ,ö†J hCG ,É¡JÉ°ù°SDƒe hCG ó∏ÑdG ÚfGƒb ¢VQÉ©J ¿CG ,á«æjódG äGQƒ°ûæŸG
.»æWh õeôH
hCG áª∏c …CG ≈∏Y É¡fGƒæY …ƒàëj á«°SÉ«°ùdG äÉ©ªéàdG øe ´ƒf …CG π«µ°ûJ ÉJÉH É©æe ™æÁ .á«æjO áØFÉW …CÉH •ÉÑJQG ≈∏Y ∫óJ IQÉ°TEG
»àdG á«æjódG äÉ«©ª÷G Gòch ,êGhRC’Gh AÉ≤°TC’Gh ,AÉØ∏ÿG ,±Ó°SC’Gh ,øjódG ∫ÉLQ çQƒj ’ ºghóYÉ°S hCG º¡°ùØfCÉH øjódG ∫ÉLQ º¡¡Lh øjòdG ¢SÉædG øe ,á«°UƒH ,A’Dƒg É¡«dEG »ªàæj
.á©HGôdG áLQódG øe áHGôb º¡æ«H ¢ù«d É«k fÉMhQ
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ƒeÉL
QÉØY
É£jÓjh
»LGôL

¿hôNBG ¿hôNBG
hó«L
ájóg
ÉeGó«°S
…Gô≤àdG
á«dÉeƒ°üdG
Iô¡eC’G

áª∏°ùŸG

93^8
¿ƒ«∏e

á«ë«°ùŸG
âfÉà°ùJhÈdG
á«ë«°ùŸG
á«µ«dƒKÉµdG

ƒehQhCG

äÉYƒªéŸG
á«bô©dG

É```«`Hƒ`«`KG

äÉfÉjódG
ájó«∏≤àdG

á«ë«°ùŸG
¢ùcPƒKQC’G

∞FGƒ£dG
á«æjódG

¿Éµ°ùdG OóY

»îjQÉàdG ¥É«°ùdG
¢ù∏éŸG ƒgh ,(1987-1974) êQódG ≥HÉ°ùdG ‘ É«Hƒ«KG ºµM •
Ó«g ,ÒNC’G QƒWGÈeE’ÉH ìÉWCG …òdG óë∏ŸG / »°ùcQÉŸG …ôµ°ù©dG
CGóH …òdG – »WGô≤ÁódG ∫ƒëàdG ≈àM ´RÉæe ÓH ,»°SÓ«°S
1987 ΩÉY ‘ - Qƒà°SódG ≈∏Y AÉàØà°SÉH
…òdG ,ÊÉª«∏°ùdG ádÓ°S øe ÒNC’G QƒWGÈeE’G »°SÓ«°S Ó«g ¿Éc á£ÑJôŸG) á«Hƒ«K’G á«°ùcPƒKQ’G á°ù«æµdG »YGQ Éjó«∏≤J ¿Éc
.(á«°ùcPƒKQC’G á«£Ñ≤dG ájöüŸG á°ù«æµdG ™e É«æjO
É«Hƒ«KG ájQƒ¡ªL Qƒà°SO OÓÑ∏d á«dÉ≤àf’G áeƒµ◊G äóªàYG •
ò«ØæàdG õ«M â∏NOh 1994 ΩÉY Èª°ùjO ‘ ájOÉ–’G á«WGô≤ÁódG
.1995 ¢ù£°ùZCG ‘
á£∏°ùdG ,ájOÉ–’G á«fÉŸÈdG á«©ª÷G ¤EG É«ª°SQ á£∏°ùdG â∏≤f •
.ÉãjóM áÑîàæŸG ,á«©jöûàdG
¢SÉ°SCG ≈∏Y IQGOEGh áeƒµë∏d ÊÉŸôH πµ°T ≈∏Y Qƒà°SódG ¢üæj •
¥ƒ≤Mh ,ádhódGh á°ù«æµdG ÚH π°üØdG ¢Sôµjh ;äÉj’h ™°ùJ
™«ªL ¿CÉH ádhódG ±GÎYG øª°†jh ,á«°SÉ°SC’G äÉjô◊Gh ¿É°ùfE’G
πªY á¨∏c ájô¡eC’G ójó– ™e ,IGhÉ°ùŸG Ωób ≈∏Y á«Hƒ«K’G äÉ¨∏dG
.ájOÉ–’G áeƒµ◊G ‘
äÉ«°üî°ûdG ≈∏Y áªFÉb É¡fCÉH Éjk ó«∏≤J É«Hƒ«KG ‘ áeƒµ◊G º°ùàJ •
á«WGô≤ÁódG á«Ñ©°ûdG á¡Ñ÷G ¬à©ÑJG §‰ ƒgh ,ájõcôŸG Iójó°Th
≈∏Y ájQƒà°SódG Oƒ«≤dG ºZQ (á«dÉ◊G áeƒµ◊G) á«Hƒ«KE’G ájQƒãdG
.á«dGQóØdG á£∏°ùdG

1994 Èª°ùjO 8 :‘Qƒà°SódG óªàYG
1995 ¢ù£°ùZCG òæe ò«ØæàdG õ«M πNO

:á«fÉª∏©dGh Qƒà°SódG
∞FGƒ£d Iõ«‡ óFGƒa hCG äÉHƒ≤Y óLƒj ’ ¬fCG ’EG ,á«fÉª∏Y ádhO É«Hƒ«KEG ¿CG áMGöU Qƒà°SódG ¢üæj
.áæ«©e á«æjO

:Qƒà°SódGh Ió«≤©dG

11§

øjódGh ádhódG ÚH π°üØdG

.á«fÉª∏Y á«Hƒ«K’G ádhódG (1)
.¿Ó°üØæe øjódGh ádhódG (2)
.ádhó∏d øjO ’ (3)
.ádhódG ¿hDƒ°T ‘ πNóàj ¿CG øjó∏d ’h á«æjódG πFÉ°ùŸG ‘ πNóàdG ádhó∏d Rƒéj ’ (4)

25§

IGhÉ°ùŸG ‘ ≥◊G

.¿ƒfÉ≤dG øe ájhÉ°ùàe ájÉªëH õ««“ …CG ¿hO ¿ƒ©àªàjh ¿ƒfÉ≤dG ΩÉeCG ¿hhÉ°ùàe ™«ª÷G
¢SÉ°SCG ≈∏Y õ««“ ¿hO ádÉ©a ájÉªM AGƒ°ùdG ≈∏Y ™«ªé∏d Oó°üdG Gòg ‘ ¿ƒfÉ≤dG πØµj
…CGôdG hCG ,øjódG hCG á¨∏dG hCG ¢ùæ÷G hCG ¿ƒ∏dG hCG ∞∏àîŸG »YÉªàL’G π°UC’G hCG ,á«°ùæ÷GhCG ,áeC’G hCG ,¥ô©dG
. ôNBG ™°Vh …CG hCG ódƒŸG hCG á«µ∏ŸG hCG √ÒZ hCG »°SÉ«°ùdG

27§

ôµØdGh Òª°†dGh Ió«≤©dG ájôM

»æjódG º«∏©àdG Ëó≤J ‘ AÉHB’G ájôMh ,√GôcE’G øe ájÉª◊Gh ,Ió«≤©dG ájôM øª°†J
.äGó≤à©ŸG QÉ¡XEG ájôMh ,º¡jód π°†ØŸG »bÓNC’Gh

Iô°SC’Gh OôØdGh ,êGhõdÉH á≤∏©àŸG ¥ƒ≤◊G

34§

π«°UÉØàdG Oóëj ¿ƒfÉ≤dG" ¿CÉH ∂dP ™e ô≤jh .ó≤à©ŸG øY ô¶ædG ¢†¨H ,ÊóŸG êGhõdG QGôb
¿Éeó≤j ób Úaô£dG ¿CÉH É°†jCG Qô≤jh ."á«aô©dGh á«æjódG äÉéjõdÉH ±GÎY’ÉH á≤∏©àŸG
.á«aô©dG hCG á«æjódG ÚfGƒ≤∏d É≤ah ¬«a π°üØ∏d ÉYƒW Éª¡YGõf

ÜÉîàf’Gh âjƒ°üàdG ‘ ≥◊G

38§

AÉ°†≤dG ∫Ó≤à°SG

78§

¢Uƒ°üæŸG) ÒjÉ©ŸG øe √ÒZh øjódG ¢SÉ°SCG ≈∏Y õ««“ ¿hO øe á«°SÉ«°ùdG ¥ƒ≤◊G øª°†j
.(25 IOÉŸG ‘ É¡«∏Y

á«æjódG ºcÉëŸÉH ±GÎY’G hCG AÉ°ûfEG"`H ádhódG äÉfÉŸôHh Ö©°ûdG ÜGƒf ¢ù∏éŸ íª°ùj
.(34 IOÉª∏d É≤ah) "á«aô©dGh

90§

´ô°T
ˆG

™e ≈°TÉ```ª``à```j É``ª``H

á«YÉªàL’G ±GógC’G

.á«aÉ≤ãdGh á«°SÉ«°ùdGh á«æjódG äGÒKCÉàdG øe º«∏©àdG ƒ∏N øª°†j
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(%6^28)¿hôNBG
(%3^57)á«°Tƒ∏ÑdG
(%7^57)ôLÉ¡ŸG
á«µ«FGöùdG
(%8^38)
ájóæ°ùdG
(%14^1)
¿ƒà°ûÑdG
(%15,42)

¿É```à°ùcÉ``H

(%5)¿hôNBG
¿ƒª∏°ùe
á©«°T
(%20)

190^3

¿ƒ«∏e

¿ƒª∏°ùe
áæ°S
(%75)

:á«fÉª∏©dGh Qƒà°SódG
.¿Éà°ùcÉH ‘ ádhó∏d »ª°SôdG øjódG ΩÓ°SE’G •

ÜÉéæÑdG
(%44^68)

äÉYƒªéŸG
á«bô©dG

∞FGƒ£dG
á«æjódG

¿Éµ°ùdG OóY

:Qƒà°SódGh Ió«≤©dG

20§

,IOÉÑ©dGh ,Ió«≤©dGh ÒÑ©àdGh ó≤à©ŸGh ôµØdG ájôM É«ª°SQ øª°†J ÊÉà°ùcÉÑdG ¿ƒfÉ≤∏d É≤ah á«æjódG ôFÉ©°ûdG á°SQÉªÃ íª°ùJh
≈∏Y ®ÉØ◊Gh AÉ°ûfEG ‘ ≥◊G á«æjódG ∞FGƒ£∏dh º¡æjO öûf ‘ ≥◊G ÚæWGƒŸG »£©J .¥ÓNC’Gh ,ΩÉ©dG ΩÉ¶ædGh ¿ƒfÉ≤∏d ™°†îj ÉÃ É¡JÉ°ù°SDƒe

21§
22§

.´höûe ÒZ ájöù≤dG á«æjódG ÖFGö†dG ¢Vôa ¿CG ø∏©J

Qƒ°†M ¿CG øe ºZôdG ≈∏Y ,øjódG ¢ùjQóJ áeÉ©dG ¢SQGóª∏d ¿CG ≈∏Y ¢üæJ
øjòdG ÜÓ£∏d »eGõdEG ÒZ ä’ÉØàM’G hCG ,¢Sƒ≤£dGh ,á«æjódG ¢ShQódG
.äÉ°ù°SDƒŸG √òg ‘ ¿ƒ°SQój
áØFÉ£dG hCG øjódG hCG ¥ô©dG ¢SÉ°SCG ≈∏Y õ««ªàdG ¿Gô¶–
¢üîj Éª«a IO’ƒdG ¿Éµe hCG áeÉbE’G hCG ¢ùæ÷G hCG

1973 πjôHCG 10 ‘ Qƒà°SódG óªàYG

27 h 26§

ÒZh á≤∏£ŸG á«FÉ¡ædG" ‘ GƒæeBG øjòdG º¡fCG ≈∏Y ÊÉãdG πjó©àdG ‘ Úª∏°ùŸG ±ô©j •
.(º∏°Sh ¬«∏Y ˆG≈∏°U) óªﬁ »Ñæ∏d "áWhöûŸG
á«ª°ùàH º¡d íª°ùj ’ ,Úª∏°ùe º¡°ùØfCG ¿hÈà©j øjòdG á«æjódG äÉ«∏bC’Gh ¿ƒjóªMC’G ≥«bódG Oó©dG .øé°ùdÉH áHƒ≤Y ºgOó¡Jh ,∞jô©àdG Gòg ÖLƒÃ Úª∏°ùe º¡°ùØfCG
.¿ƒ«∏e 4 h 2 ÚH ìhGÎj ¬fCG ¤EG Ò°ûJ QOÉ°üŸG ¢†©H øµd ±hô©e ÒZ ÚjóªMCÓd
á«YöT »g á«Ñ©°ûdG á£∏°ùdG ¿CG ø∏©jh ,ˆ ¿ƒµdG IOÉ«°S ¿CG ÊÉà°ùcÉÑdG Qƒà°SódG ¢üæj •
.øjódG OhóM ‘ §≤a
º«dÉ©àd É≤ah á«YÉª÷Gh á«°üî°ûdG ä’ÉéŸG ‘ º¡JÉ«M Ghôjój ¿CG Úª∏°ùª∏d :áLÉÑjódG ;ájƒÑædG áæ°ùdGh ËôµdG ¿BGô≤dG ‘ ¬«∏Y ¢Uƒ°üæŸG ƒëædG ≈∏Y ¬JÉÑ∏£àeh ΩÓ°SE’G
á«ªæJh ,ájôëH á«æjódG ôFÉ©°ûdG á°SQÉ‡h ¥ÉæàY’ äÉ«∏bCÓd á«aÉµdG ÒHGóàdG ôaƒJ ;º¡àaÉ≤K
¢Uƒ°üæŸG Ohó◊G ‘ á«YÉªàL’G ádGó©dGh íeÉ°ùàdGh IGhÉ°ùŸGh ájô◊Gh á«WGô≤ÁódG ºYO •
.ΩÓ°SE’G ‘ É¡«∏Y
í°VGh øª«¡e õcôe á©jöûdG ΩÉµMC’h É¡fƒfÉ≤d á£∏àﬂ QOÉ°üe ¿Éà°ùcÉH Ωóîà°ùJ •
øe ’óH äÉ©jöûàdGh Qƒà°SódG ∫ÓN øe ¿ƒfÉ≤dG ¿ƒ©æ°üj øe ºg ¿ƒfÉ≤dG AÉ¡≤a øµdh É¡æ«H
.øjódG AÉª∏Y
¿ÉŸÈ∏d í°üædG ¢ù∏éŸG Ωó≤jh ,á«eÓ°SE’G Ió«≤©dG ¢ù∏› á«fÉà°ùcÉÑdG áeƒµ◊G º°†J •
.»eÓ°SE’G ¿ƒfÉ≤dG ¿CÉ°ûH äÉ«°UƒàdGh

´ô°T
ˆG

™e ≈°TÉ```ª``à```j É``ª``H

.äÉeóÿGh áeÉ©dG øcÉeC’G

É≤k ah Úª∏°ùe Éfƒµj ¿CG Öéj AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQh ádhódG ¢ù«FQ
.Qƒà°Só∏d

41§
51§

Ò¨d 342 π°UCG øe óYÉ≤e IöûY õéëj ¿CG ÊÉà°ùcÉÑdG ¿ÉŸÈdG ≈∏Y
ÚfGƒb Gƒ©Ñàj ¿CG Úª∏°ùŸG ÒZ øe Üƒ∏£e ¢ù«d ¬fCG Éªc ,Úª∏°ùŸG
.á«eÓ°SE’G á©jöûdG

203§

: ájOÉ–’G á©jöûdG áªµﬁ AÉ°ûfEG ¢VôØJ
Gƒfƒµj ¿CG Öéj º¡æe áKÓK ,Úª∏°ùe IÉ°†b á«fÉªK øe ∞dCÉàJ á©HQCG πgCÉJ øe óH ’h ,"AÉª∏©dG" `H ¿ƒØ°Uƒj hCG á«eÓ°SE’G á©jöûdÉH Ió«L ájGQO ≈∏Y
É«∏©dG áªµëŸG ¢ù«FQ ¿ƒµ«d ÓgDƒe ¿ƒµj ¿CG Öéj óMGhh É«∏Y áªµﬁ ‘ IÉ°†b Gƒfƒµ«d
.ºFGO Ö°üæe ‘ É«∏Y áªµﬁ ‘ »°VÉ≤c ΩóN ¿ƒµj ¿CG hCG
áªµëŸh á«eÓ°SE’G á©jöûdG ™e ¢VQÉ©àJ »àdG ÚfGƒ≤dG á©LGôe ƒg áªµëŸG ¢VôZ ΩÉeCG É¡JGQGôb ‘ ø©£dG øµÁ ¬fCG øe ºZôdG ≈∏Y É«∏Y áªµﬁ ™°Vh ájOÉ–’G á©jöûdG
.É«∏©dG áªµëŸG
á≤aGƒàe ¿ƒµJ ¿CG Öéj á«fÉà°ùcÉÑdG ÚfGƒ≤dG πc ¿CG ≈∏Y ¢üæJ
.ΩÓ°SE’G ™e

227§

∫hódG â∏eÉ©J ∞«c
´ƒ°Vƒe ™e iôNC’G
Qƒà°SódG ‘ øjódG
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¥ƒ≤◊G
اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ

¥ƒ≤◊G
ﻏﻴﺮ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ

»àdG ¥ƒ≤◊G »g »àdG ¥ƒ≤◊G »g
¢üî°T ≈∏Y óªà©J ±ô£dG âfCG ¿ƒµJ
πª©H Ωƒ≤j ôNBG
É¡«a πYÉØdG
»HÉéjEG

¥ƒ≤◊G
اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ

»Ñ∏°ùdG ≥◊G ÖMÉ°U
ΩóY ‘ ≥◊G ¬jód
¢Vô©àdG

¢Vô©àdG ΩóY ‘ ≥◊G
.AGóàYÓd

äÉ`` `Ø` ` ` ` ` ` ` ` ` ` «` ` `æ` ` ` °ü`` ` J

اﻟـﺤـﻘﻮق

¥ƒ≤◊G
ا ﻳﺠﺎﺑﻴﺔ

π¡°ùj á«Ñ∏°ùdG ¥ƒ≤◊G ¿CG ¢†©ÑdG ∫óL øe ºZôdG ≈∏Y • »HÉéjE’G ≥◊G ÖMÉ°U
ÖLƒà°ùJ ’ É¡fC’ á«HÉéjE’G ¥ƒ≤◊G øe ÌcCG É¡«∏Y ∫ƒ°ü◊G ∫ƒ°ü◊G ‘ ≥◊G ¬jód
ájÉªM ¢VôØj ÊƒfÉb ΩÉ¶f AÉ°SQEG ™bGƒdG ‘ ¬fCG ’EG ,A»°T Ëó≤J áeóN hCG á©∏°S ≈∏Y
¿ƒµj ób (á«Ñ∏°S ¥ƒ≤M) AGóàYÓd ¢Vô©àdG ΩóY øe OôØdG
º«∏©àdG hCG á«ë°üdG ájÉYô∏d ádhódG ÒaƒJ øe áHƒ©°U ÌcCG
).(á«HÉéjEG ¥ƒ≤M
IóYÉ°ùŸG ‘ ≥◊G

.á«YÉªàL’G

- + - + - + - + - + - +
¥ƒ≤◊G øe πc ádÉ©a ÒZ Ébƒ≤M Èà©J
ádhódG ≈∏Y óªà©J É¡fC’ ,á«Ñ∏°ùdGh á«HÉéjE’G
.É¡«∏Y á¶aÉëª∏d øjôNB’G OGôaC’G hCG

Ωƒ≤j …òdG (¢S) ¿ƒµJ ¿CG ‘ ≥◊G ∂jód
…òdG (¢U) ¿ƒµJ ¿CG ‘ ≥◊G ∂jód hCG ,π©ØdÉH
≥◊G ∂jód) ,Ók ãe .ôNBG ¢üî°T πªY ≈∏Y óªà©j
‘ πHÉ≤ŸG ‘h ,∂jód πª©j …òdG ∞XƒŸG π°üa
ÖMÉ°U πÑn b øe ∂∏°üa ºàj ’CG ‘ ≥◊G ∂jód
.(ïdEG ...º∏°ùe hCG Oƒ°SCG ∂fƒµd πª©dG

∫ É«L CG
"»ªàæJ É¡fCG ≈∏Y ¥ƒ≤◊G ∞æ°üj ΩÉ¶f ƒg "¥ƒ≤◊G ∫É«LCG
اﻟﺤﻘﻮق .áØ∏àﬂ ∫É«LCG áKÓãd

I

»àdG ¥ƒ≤◊G »g ,¥ƒ≤◊G øe ∫hC’G π«÷G
¿ô≤dG ¤EG Oƒ©Jh ,ádhódG øe OôØdG ájÉª◊ âªª°Uo
,á«°SÉ«°ùdGh á«fóŸG ¥ƒ≤◊G »gh .öûY øeÉãdG
:πª°ûJh

II

,á«YÉªàLGh ájOÉ°üàbG ÊÉãdG π«÷G ¥ƒ≤M
IQƒãdG ÜÉ≤YCG ¤EG É¡dƒ°UCG ™LôJh ,á«aÉ≤Kh
:πª°ûJh,á«YÉæ°üdG

.âjƒ°üàdG ≥M .CG
.™ªéàdG ≥M .Ü
.ÒÑ©àdG ájôM ≥M .ê
.ádOÉY áªcÉﬁ ‘ ≥◊G .O
Öjò©àdG øe QôëàdG ‘ ≥◊G .`g
.á∏eÉ©ŸG Aƒ°Sh
ó°V) ¿ƒfÉ≤dG ÖLƒÃ ájÉª◊G ‘ ≥◊G .h
.(∂dP ¤EG Éeh ,»Ø°ù©àdG ∫É≤àY’G

- + - + - + - + - + - + - + - +

.º«∏©àdG ‘ ≥◊G .CG
.ihCÉŸG ‘ ≥◊G .Ü
.»YÉªàL’G ¿Éª°†dG ‘ ≥◊G .ê
.á«°Uƒ°üÿG ‘ ≥◊G .O
√.πª©dG ‘ ≥◊G .

• ájÉªM ¿Éc AGƒ°S) ádhódG ≈∏Y ÚæWGƒŸG ≥M ¥É«°S ‘h
Ébƒ≤M Èà©J ¥ƒ≤◊G ™«ªL ,(á«HÉéjEG hCG á«Ñ∏°S ¥ƒ≤M
¿ƒµJ ¿CG á«HÉéjE’G ¥ƒ≤◊G ¿Éª°†d áLÉ◊G »æ©J ’h .á«HÉéjEG
¿Gó∏ÑdG øe Òãc ‘ É¡«dEG ô¶æjo ’ Éªc ,"áeóN" ÉªFGO
k
¥ƒ≤◊G ™e áfQÉ≤ŸÉH É¡Áó≤J ‘ ÉMÉ◊EG πbCG ÉgQÉÑàYÉH
≥◊G hCG IÉ«◊G ‘ ≥◊G ¿CÉH ∫ƒ≤dG π¡°ùdG øe ¬fC’ á«Ñ∏°ùdG
‘ πØµJ πFÉ°Sh ¿hO øe ÓeÉc ¿ƒµj ¿CG øµÁ ’ á«gÉaôdG
–≤«≤¬ )Gòg ‘ ‹ÉàdÉHh ,(á«ë°üdG ájÉYôdGh º«∏©àdG
.á«Ñ∏°ùdG ¥ƒ≤ë∏d á∏ªµe á«HÉéjE’G ¥ƒ≤◊G ¿EÉa ,¥É«°ùdG

III

¥ƒ≤◊ÉH ±ô©oJh ,¥ƒ≤◊G øe ådÉãdG π«÷G
"øe ÊÉãdG ∞°üædG ‘ É¡©°Vh ” ."á«YÉª÷G
hCG ∫hC’G π«÷G πãe áeó≤àe â°ù«dh øjöû©dG ¿ô≤dG
∫Éãªc ‹hódG ¿ƒfÉ≤dG ‘ äOQh Éªc ÚfGƒ≤dG øe ÊÉãdG
(ICCPR) á«°SÉ«°ùdGh á«fóŸG ¥ƒ≤ë∏d ‹hódG ¥Éã«ŸG
á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G ¥ƒ≤ë∏d ‹hódG ¥Éã«ŸGh
:πª°ûJh ådÉãdG π«÷G ¥ƒ≤M (ICESCR) á«aÉ≤ãdGh

.ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG ‘ ≥◊G .CG
.á«gÉaôdG ‘ ≥◊G .Ü
.áØ«¶f áÄ«H ‘ ≥◊G .ê

املرجعية الرتاثية الثقافية للأحكام الد�ستورية
مقتبسات من مقالة السيد املستشار  /محمد أمني املهدى
فى إملاحه إلى األوضاع الدستورية امللتبسة التى طرأت بعد ثورة 25
يناير سنة  ،2011يكفى بيان أن اإلعالن الدستورى األول الذى صدر فى
 13فبراير سنة  2011عن املجلس األعلى للقوات املسلحة ،إضطالع ًا
بتكليفه بإدارة شئون البالد على ما ورد بذات اإلعالن ،تضمن فيما
تضمن أمرين هامني ،أولهما التأكيد على أن «حرية اإلنسان وسيادة
القانون وتدعيم قيم املساواة والدميقراطية التعددية والعدالة اإلجتماعية
واجتثاث جذور الفساد هى أسس املشروعية ألى نظام حكم يقود البالد
فى الفترة املقبلة» .وثانيهما ،النص على تعطيل العمل بالدستور ،أي
دستور سنة  1971مع تشكيل جلنه لتعديل بعض مواده .و ازاء الفراغ
الدستوري الناشئ عن تعطيل العمل بالدستور ،القائم وقتذاك ،دون
تقرير أية أحكام تنظم الفترة التى يبقى فيها الدستور معط ًال ،طالت هذه

املدة أو قصرت ،كان أن حكمت احملكمة اإلدارية العليا مبجلس الدولة،
بجلسة  17مارس سنة  2011بأن اإلعالن الدستورى الصادر فى 13
من فبراير  2011يكشف عن «أن الشعب التفت عن تبنى نظرية سقوط
الدستور موليا إرادته شطر تعديل بعض مواده خالل الفترة اإلنتقالية»،
كما قرر احلكم ذاته بأنه «ولئن كان من اجلائز أن يعطل العمل باألحكام
املتعلقة بالسلطتني التشريعية والتنفيذية وما يتعلق برئاسة الدولة»،
فإنه يبقى «من غير اجلائز بحال أن تكون األحكام املتعلقة باملقومات
األساسية للمجتمع وحقوق وحريات األفراد مجا ًال للتعطيل ،ألنها احكام
وإن تضمنها الدستور إال أنها تعلو فوقه باعتبارها وفق طبيعتها لصيقة
باملواطن ال تقبل وقف ًا أو تعطي ًال أو انتقاص ًا».
وإذ طرحت التعديالت التى ارتأتها اللجنة املشكلة لتعديل بعض
أحكام دستور سنة ( 1971املعطل) ،على االستفتاء بتاريخ  19من
مارس سنة  ،2011فقد أسفرت نتيجة اإلستفتاء عن املوافقة على

التعديالت املقترحة ،وبذلك صدر بيان من املجلس األعلى للقوات املسلحة
بتاريخ  23مارس سنة  2011أورد أن املوافقني على التعديالت الدستورية
بلغوا نسبة  %77من األصوات الصحيحية .وفى ضوء ذلك ،فقد أوضح
املجلس األعلى للقوات املسلحة بأنه قرر إصدار إعالن دستورى لتنظيم
السلطات فى املرحلة اإلنتقالية القادمة ،وذلك حلني االنتهاء من انتخاب
السلطة التشريعية وانتخاب رئيس اجلمهورية.
ويكشف البيان الصادر فى  23مارس سنة  ،2011املشار اليه
عن أمرين:
أولهما أن اإلستفتاء إذا مت على تعديالت مقترحة ألحكام دستور
سنة ( 1971الذى كان معط ًال ملا ورد بالبند « »1من اإلعالن الدستورى
الصادر فى  13من فبراير سنة  2011على ما سبق البيان) ،فإن مفاد
ذلك أن األغلبية التى وافقت على التعديالت ،قد أقرت ضمن ًا بعدم سقوط
دستور  ،1971ولو مرحلي ًا على األقل ،وذلك إن هو إال استنباط بديهى
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Qƒà°SO
É«≤jôaEG ÜƒæL

ﻣﻘﺎﺑﻞ

ÉLPƒ‰
√QÉÑàYÉH É«≤jôaEG ÜƒæL Qƒà°SO Ëó≤J ºàj
k
á«HÉéjE’G ¥ƒ≤◊G ájÉªM Qƒà°Sód

Qƒà°SO
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

äÉj’ƒdG Qƒà°SóH ¿É«MC’G øe Òãc ‘ IOÉ°TE’G ºàJ
á«Ñ∏°ùdG ¥ƒ≤◊G ájÉªM Qƒà°SO √QÉÑàYÉH á«µjôeC’G IóëàŸG

.ÒJÉ°SódG áZÉ«°U É¡«a â“ »àdG áØ∏àîŸG Qƒ°ü©∏d É≤ah
k ¥ƒ≤ë∏d áKÓãdG ∫É«LC’G ∞«æ°üJ ΩÉ¶f ™e ≥Øàj Gògh
• â©°Sh .1996 ΩÉY ‘ ÉgQƒà°SO É«≤jôaEG ÜƒæL äóªàYG
ájÉªM ¤EG ¥ƒ≤◊ÉH á°UÉÿG É«≤jôaEG ÜƒæL Qƒà°SO ÚfGƒb
∫É«LC’G ÚH ájôgƒ÷G IGhÉ°ùŸGh ,¿É°ùfE’G áeGôc õjõ©Jh
.É≤HÉ°S É¡à°ûbÉæe â“ »àdG ¥ƒ≤◊G øe áKÓãdG
• á«YÉªàL’G ¥ƒ≤◊G øe áªFÉb ≈∏Y Qƒà°SódG …ƒàëj
óYÉ°ùJh »ª– ¿CG Égƒ©°VGh πeCÉj »àdG ájOÉ°üàb’Gh
.AÉØ©°†dGh AGô≤ØdGh …öüæ©dG π°üØdG ΩÉ¶f øe øjQö†àŸG
• á«YÉªàL’G ¥ƒ≤◊G ¿CG É«≤jôaEG ÜƒæL áªµﬁ âë°VhCG
ájOÉ°üàb’G ¥ƒ≤◊G äöùa øµdh ,ò«Øæà∏d á∏HÉb ájOÉ°üàb’Gh
.äÉ£∏°ùdG ÚH π°üØdG øe ó– á≤jô£H
• Ωƒ≤J ¿CG ,É«≤jôaEG Üƒæ÷ ájQƒà°SódG áªµëŸG âÑdÉW
.¥ƒ≤◊G √òg ò«ØæàH áeƒµ◊G
• "ïjQÉJ ‘ áYhQ ÒJÉ°SódG ÌcCG ƒg ,É«≤jôaEG ÜƒæL Qƒà°SO
Cass Sunstein,Úà°ùæ°S ¢SÉc ôcP Éªc – "⁄É©dG
¿Gƒæ©H ÉãëH Öàc …òdG ÊƒfÉ≤dG »µjôeC’G åMÉÑdG
"ÜƒæL øe ¢ShQO ..ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàL’G ¥ƒ≤◊G
ƒëf ¬é¡æd É«≤jôaEG ÜƒæL Qƒà°SóH ¬«a ó«°ûj "É«≤jôaEG
IQƒcòŸG ¥ƒ≤◊G

ملفاد املوافقة على التعديالت ،فالتعديل ال ميكن أن يقع ،ال قانون ًا وال
منطق ًا على ساقط.
أما األمر الثانى فهو أن موافقة األغلبية فى اإلستفتاء ،انصرفت إلى
إقرار التعديالت التى اتصلت بتنظيم أمور تتعلق بالسلطتني التشريعية
والتنفيذية ،ولم تتناول أمور تتعلق باملقومات األساسية للمجتمع املصرى،
على نحو ما ورد بدستور  ،1971وهى املقومات التى كشف احلكم
الصادر من احملكمة اإلدارية العليا بجلسة  17من مارس سنة ،2011
املشار اليها فيما سبق ،إلى أنها مقومات أساسية تتأتى على التعطيل،
كما أنها تستعصى على االنتقاص منها أو التطاول عليها.
وهذه املقومات األساسية هى ما أقدر بأنه ميثل املرجعية التراثية
الثقافية التى يتعني أن تهيمن على أحكام الدستور املزمع أعداده،
وليس فيما أراه مصادرة على اختصاص اللجنة التأسيسية التى يناط
بها إعداد الدستور اجلديد ،إذا ما أراه إمنا هو فى التحليل املنطقى
استخالص سائغ ملفاد موافقة األغلبية على تعديل بعض أحكام دستور
 1971على نحو ما كشف عنه اإلستفتاء
الذى جرى بتاريخ  19من مارس سنة  ،2011كما أنه تأكيد على
الطبيعة القانونية اخلاصة التى حلقت ببعض احلقوق واحلريات بحيث

• ’ ‘ ,á«Ñ∏°ùdG ¥ƒ≤◊G ¥Éã«e IóëàŸG äÉj’ƒdG Qƒà°SO Èà©j • á«fÉŸôH á«Ñ∏ZCG πÑb øe ¥ƒ≤◊G ¿ƒfÉb Ò«¨J øµÁ
ájOÉ–’G á≤«KƒdG qó–h .™°ShCG Iô¶f äÉj’ƒdG ÒJÉ°SO ó°ùŒ ób ÚM á«Ñ∏ZCÉH √QGôbEG ºàj ¿ƒfÉ≤H ¬∏jó©J §≤a øµÁ øµdh ,á£«°ùH
á«∏YÉØH íæ“ ’ É¡æµdh ,ájOôØdG ¥ƒ≤◊G ‘ »eƒµ◊G πNóàdG øe øe äÉ¶aÉﬁ â°Sh ,πbC’G ≈∏Y á«æWƒdG á«©ª÷G »ã∏K
.äÉ©WÉ≤ª∏d »æWƒdG ¢ù∏éŸG
.áeƒµ◊G ≈∏Y á«eGõdEG äÉÑLGh º«≤J hCG OGôaCÓd Ébƒ≤M
• Ébƒ≤M IóëàŸG äÉj’ƒdG ƒæWGƒe ∂∏àÁ ,Qƒà°SódG ÖLƒÃh • ≈∏Y ,íjöU πµ°ûHh ójóëàdG ¬Lh ≈∏Y ,¥ƒ≤◊G á≤«Kh ¢üæJ
:á«dÉàdG ¥ƒ≤◊G
¥ƒ≤M óLƒJ ’ øµdh ,áeƒµ◊G πNóJ øe øeCÉe ‘ Gƒfƒµ«d á«Ñ∏°S
.ájÉª◊G hCG á«eƒµ◊G äÉeóÿG ¢Uƒ°üîH á«HÉéjEG

á∏eÉ©ŸGh Öjò©àdG ô¶ëj Gók jó– ™£≤ŸG Gòg ."OôØdG ¿ÉeCGh ájôM" .CG
,áªcÉﬁ ¿hO RÉéàM’Gh ,ΩÉ©dG ∞æ©dGh ,á«fÉ°ùfEGÓdGh á«°SÉ≤dG
.ádOÉY á«°†b ¿hO øe ájô◊G øe ¿Éeô◊Gh

∂dP ‘ ÉÃ ,á«°ùØædGh ájó°ù÷G áeÓ°ùdG ‘ ≥◊G ¬jód ¢üî°T πc .Ü
.á«HÉ‚E’G äGQGô≤dG PÉîJG ‘ ≥◊G

• ájQƒà°SódG ¥ƒ≤◊ÉH ±GÎY’G ¢†aôd á«≤£æŸG ¢ù°SC’G
áeAÓe ΩóYh ,á«eƒµ◊G äÉeóÿG áØ∏µJ πª°ûJ á«HÉéjE’G
ÉKGôJh ,á«fGõ«ŸGh á°SÉ«°ùdG ∫ƒM äÉYRÉæŸG ‘ π°üØdG ºcÉﬁ
.ájOÉ°üàb’G äÉjô◊Gh ,ô◊G πª©dG øe

.ïdEG ,äÉµ∏àªŸG ,øµ°ùŸG á«°Uƒ°üN :á«fÉµŸG á«°Uƒ°üÿG ‘ ≥◊G .ê

• ¥ƒ≤◊G "≈∏Y Qƒã©dG" ‘ áÑZGQ ÒZ É«∏©dG áªµëŸG âfÉc
É«FõL ∂dPh ,»µjôeC’G Qƒà°SódG ‘ ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàL’G
â°†aQ ,∂dP ≈∏Y IhÓYh .äÉ£∏°ùdG ÚH π°üØdG ÖÑ°ùH
πc â– â“ »àdG ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàL’G ¥ƒ≤◊ÉH äÉÑdÉ£ŸG
.ájhÉ°ùàŸG ájÉª◊G ÖgGòeh »Yƒ°VƒŸG ΩGõdE’G äGAGôLEG øe

.IÉ«◊G ‘ Oôa πc ≥M .h

• .äÉ£∏°ùdG ÚH π°üØdG øe ±hÉﬂ áKÓK É«∏©dG áªµëŸG äQÉKCG
ôaƒJ ¿CG Öéj ,ºcÉëŸG â°ù«dh ,á«©jöûàdG á£∏°ùdG ,’hCG
ô≤àØJ ,É«fÉK .…OÉ°üàb’Gh »YÉªàL’G πjƒªàdG äÉ°ü°üﬂ
√òg πãe PÉîJ’ áeRÓdG IAÉØµdG ¤EG á«FÉ°†≤dG á£∏°ùdG
GPEG ∫AÉ°†àJ äÉ£∏°ùdG ÚH π°üØdG πcÉ°ûe ,ÉãdÉK .äGQGô≤dG
.á«Ñ∏°S Ébƒ≤M Qƒà°SódG øª°†J

.áeÉbE’Gh π≤æàdG ájôM ¿Éª°V .O
.á«fÉ°ùfE’G áeGôµdG ájÉªM .`g

• "ºYójh á£HGÎe ¥ƒ≤◊G ¿ƒfÉb ‘ áLQóŸG ¥ƒ≤◊G πc
áeGôµdG ¿CG ‘ ∂°T ∑Éæg ¿ƒµj ¿CG øµÁ ’h .¢†©ÑdG É¡°†©H
,Éæ©ªàéŸ á«°SÉ°SC’G º«≤dGh ,IGhÉ°ùŸGh ájô◊Gh á«fÉ°ùfE’G
` ."ihCÉŸGh AÉ°ùµdGh AGò¨dG º¡jód ¢ù«d øjòdG ∂ÄdhC’ äôµfoCG
¿CÉ°ûH É«≤jôaEG ÜƒæL ‘ ájQƒà°SódG áªµëŸG ¬JQó°UCG ºµM øe
.øµ°ùŸG ‘ ≥◊G
GQGôe
• á«µjôeC’G É«∏©dG áªµëŸG â°†aQ ,∂dP ≈∏Y AÉæH
k
™aÉæŸG ∞∏àîŸ á«HÉéjE’G ¥ƒ≤◊ÉH ±GÎYÓd äÉMÎ≤e
• ¿CG Öéj ádhódG ¿CG ≈∏Y áMGöU É«≤jôaEG ÜƒæL Qƒà°SO ¢üæj
:äÉeóÿG hCG ,á«°SÉ°SC’G á«°û«©ŸGh ,áeÉ©dG
ÉgOQGƒe OhóM ‘ ,ÉgÒZh á«©jöûàdG ÒHGóàdG òîàJ
 ’ øe OGôaC’G ájÉª◊ …Qƒà°SO ΩGõàdG áeƒµ◊G iód óLƒj.¥ƒ≤◊G √ò¡d »éjQóàdG ∑GQOE’G ≥«≤ëàd ,áMÉàŸG
,º¡à«gÉaQ hCG º¡àë°U ≈∏Y Gô£N
πµ°ûJ ób »àdG ±hô¶dG
k
øe ádhódG ó°V áeÉ≤ŸG iƒYódG ¢†aQ áªµëŸG â°†b å«M
øe ¬àjÉªM ‘ É¡∏°ûØd Iójó°T á∏eÉ©e Aƒ°ùd ¢Vô©J πØW πÑb
™aO hCG ÒaƒàH áÑdÉ£e â°ù«d áeƒµ◊Éa ∂dòc .√ódGh
≥M »ªëj Qƒà°SódG ¿Éc ¿EGh ≈àM á«Ñ£dG äÉeóÿG ∞«dÉµJ
.á«°Uƒ°üÿG ‘ hCG IÉ«◊G ‘ OôØdG

أضحت حقوق ًا لإلنسان تتأبى على قيود كان ميكن القبول بوجودها،
ألسباب قد تبررها ،قبل التغيير فى طبيعة احلق ذاته.
ولقد كشفت أحكام القضاء من حقوق للمواطن ارتقت بها إلى
اعتبارهما حقوق ًا لصيقة لشخصه باعتباره إنسان ًا ،فقد جتدر اإلشارة
ابتدا ًء ،إلى أن ما تكشف عنه هذه األحكام ،وإن بدا مرتبط ًا بنص أو
بآخر من الدستور الذى صدر احلكم فى ظل العمل به ،إال أنه يبقى أن
مفاد احلكم ،فى ضوء التكييف الذى انتهى إليه فى شأن طبيعة احلق،
يكون متجاوز ًا إسار شكلية النص ،منطلقا إلى مدارج السمو الواجبة
للحق اللصيق باإلنسان ،حيث يدور احلق وجود ًا مع وجود اإلنسان ذاته.
وقد تعرضت احملكمة الدستورية العليا ببيان أن دستور سنة 1971
أعلى من قدر احلرية الشخصية فكان أن أحلقها باحلقوق الطبيعية
باعتبارها من جنسها وحتى يكون صونها إ عالء لقدر النفس البشرية
متص ًال بأعماقها ومنحها بذلك الرعاية األولى واألشمل توكيد لقيمتها.
وتكشف عبارات احلكم عن أن احلماية املقررة للحرية الشخصية
يتجاوز النص الذى صرح بذلك ،فاحملكمة أضافت بعد ًا للنص استلهمته
من اعتبارات تتعلق بذات اإلنسان ،بحسبان أن حريته الشخصية هى
الضمان الذى ال غنى عنه لوجود اإلنسان محصنا فى بدنه ومحافظ ًا على

سالمة عقله ،وقد رتبت احملكمة على هذا الفهم أن الرقابة القضائية التى
تباشرها فى شأن دستورية النصوص اجلنائية تضبطها مقاييس صارمة
تتعلق بها وحدها ومعايير حادة تلتئم مع طبيعتها وال تزاحمها فى تطبيقها
ما سواها من القواعد القانونية .وفى احلق فإن ما قررته احملكمة فى
هذا الشأن إمنا هو إقرار لتراث مكتسب للمواطن املصرى ،حيث تضحى
احلرية الشخصية داخله فى زمرة احلقوق الطبيعية ،أى اللصيقة باإلنسان،
بعد أن كانت فى ضوء ما سبق من نصوص دستورية وردت بالدساتير
املصرية احلديثة اعتبار ًا من دستور سنة  1923إحدى احلريات املكفولة،
وأنه ولئن كلن وصف هذه احلرية فى نص أو آخر ،بأنها من احلقوق
الطبيعية ال يضفى عليها بذاته طبيعة ليست لها ،إال أنه من اجلدير بالذكر
أن إعالن  30من مارس سنة  ،2011قد أعاد التأكيد على طبيعة هذه
احلرية فيما أورده باملادة  8منه .والعبرة فى حقيق التكييف هى بحقيقة
رؤية املجتمع ومبا يقر فى الوجدان اجلمعى من طبيعة خاصة للحق مما
يعتبر مكتسبا ثقافيا يستعصى على التطاول عليه.
_________
املستشار محمد أمني العباسي املهدي رئيس مجلس الدولة
املصري األسبق ،للمزيد عن الكاتب أنظر صفحة ٢٢
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احلقوق وال�ضمانات  -الإتفاقيات الدولية

امل�س�ألة القبطية بعيدًا عن الد�ستور

 -تتمة مقال �ص 1

تصوير احمد حامد احمد

اجلانب اآلخر املواطن «الزائر» القبطي،
وتخضع األحوال الشخصية للمسلمني
للشريعة اإلسالمية واألقباط لنظام
الكنيسة .يحاسب البعض طب ًقا للقوانني
العادية واآلخرون طب ًقا لقوانني خاصة،
فالفكرة أنه باإلمكان «الفصل بيننا ونظل
مع ذلك على قدم املساواة» ،وهو اعتقاد
كالسيكي في الفكر الليبرالي .كما كان
هذا هو املوقف الذي اعتمده مبارك

واإلمبرياليون البريطانيون خالل احلكم
غير املباشر على طريقة «فرق تسد»،
فكلما قسمت الناس سهل بسط حكمك
عليهم .دع لكل جماعة قواعدها اخلاصة
وال تدع اجلماعات تتفاعل مع بعضها
أب ًدا ،هكذا يسهل زرع الفرقة بينهم
والتالعب بهم حسب الرغبة.
يهدم هذا النوع من التفكير القانوني
(بالتظاهر بأنه يدافع عن اخلالفات

الطائفية) فهمنا للمواطنة والوحدة
الوطنية ويزيد من تأجيج متزق املجتمع
املصري وعزلة األقباط وانطوائهم في
جيتوهات .واألثر األساسي لهذا كان
وسيظل احلفاظ على احلدود املرسومة بني
الطائفتني والتفريق بينهما .إما أنك مسلم
أو مسيحي .أي بعبارة أخرى أن يظل كل
منهما في زاويته .مع وضع هذه القوانني
لن تتفق الطائفتان بل ال تستطيعان أن
تتفقا على مجال مشترك للتعايش ،فهم
ال يدخلون في حوار حول ما يجب أن
يكون عليه الوطن ،أو ما القوانني التي
يجب أن تنظمه .إنهم يتفقون ببساطة
على أن يبتعدوا عن بعضهم البعض،
وأال يتعاملوا مع بعضهم بقدر املستطاع.
فأبناؤنا وبناتنا لن يتزوجوا من بعض ولن
يحبوا بعضا أو يبنوا حياتهم مع بعض،
ولن ميوتوا مع بعض.
املشكلة األساسية مع مثل هذا النوع
من التفكير أنه يخفي وال يعالج األسباب
التي أشعرت األقباط بالغربة عن باقي
األمة والعكس أيضً ا .إنه يتغاضى عن
كيفية زرع االختالفات بني األقباط

إن ما يعد اليوم من حقوق اإلنسان األساسية ،مستمد
من وثائق مثل التعديالت العشرة األولى لدستور
الواليات المتحدة ( ،)1791/1789واإلعالن
الفرنسي لحقوق اإلنسان والمواطن ( ،)1789والتي

واملسلمني على مدار القرن ونصف القرن
املاضي وكيف أبقيت على هذا النحو
وباألخص كيف مت زيادة تسليط الضوء
عليها وأصبح لها شأن في السياسة
في العقدين املاضيني من سنوات حكم
مبارك .األمر يشبه الطبيب املهمل الذي
يخلط ما بني أعراض املرض االجتماعي
وأسباب العلة ،أو السائق املخمور الذي
ً
ضاغطا
يضغط على الفرامل وهو مازال
على دواسة البنزين .إن لم نركز على فهم
األسباب التي أدت إلى الصدامات بني
األقباط واملسلمني وإن لم نتعامل معها
فلن تنفعنا احلماية القانونية مهما بلغت.
فما هي إذن األسباب التي ب َّعدت
املسلمني عن األقباط في مصر،
وأشعرتهم أنهم ال ينتمون إلى املكان
نفسه وأنهم فعال مختلفون ،لدرجة حتول
دون تطبيق نفس القوانني عليهم؟ تعددت
األسباب ولكن بعضها يبرز ألهميته.
أو ًال امليراث االستعماري .دعم احلكام
البريطانيون بذكاء شديد فكرة أن األقباط
من أصول عرقية مختلفة ،وأنهم ليسوا
عر ًبا منحدرين من اجلنس السامي

بل من احلامي وأنهم خلفاء الفراعنة.
هذه النظرية العنصرية خدمت باألخص
املصالح البريطانية في مصر بأن خلقت
فئات منفصلة من الشعب ميكن أن يعطى
لها مزيد من القوة دون أن يخشى أن
تستطيع دعم مركزها بشكل أوسع بني
الشعب .وأغلب ملوك أوروبا تعاملوا مع
اليهود بالطريقة نفسها.
ثانيًا ،شجع مبارك (وكذلك
السادات) التوترات الطائفية على طريقة
فرق تسد ملنفعته ،وبتضخيم تهديد
اإلخوان املسلمني بالتوازي ،مع إدخال
املجموعات األكثر وسطية الهامشية
«لإلسالم السياسي» في جهاز الدولة،
والتهديد بنشوب حرب أهلية على أساس
طائفي سمح ملبارك في الوقت نفسه أن
يظهر في صورة حامي القيم اإلسالمية
احلقة وحامي حمى األقباط .ومقابل
احلماية من اإلخوان املسلمني ،وعدم
التدخل في شئون الكنيسة  -كما حدث
في قضية منع الطالق اخلالفية  -ضمن
للنظام القدمي أصوات األقباط.
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تم إدراجها في وقت الحق في اإلعالن العالمي لحقوق
اإلنسان ،ثم مرة أخرى وبصورة أكبر في الميثاق
الدولي للحقوق المدنية والسياسية عندما ُ
اعتمد
في عام  1966من ق َبل األمم المتحده

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

تم اعتماده في عام  ،1948هو ما ُيعرف بالماجنا كارتا الدولي

تاريخ اإلصدار
1689

وثيقة الحقوق
ا إل نجليز ية

1789

1791

اإلعالن الفرنسي دستور ووثيقة
الواليات
لحقوق اإلنسان
المتحدة للحقوق
والمواطن

المواد األساسية
1948

اإلعالن العالمي
لحقوق اإلنسان

	• ُيعتبر قانونا عرفيا .ويعود أصل الوثيقة إلى وثائق أقدم ،تنص على الحقوق الفردية،
مثل ماجنا كارتا ( ،)1215وثيقة الحقوق اإلنجليزية ( ،)1689واإلعالن الفرنسي لحقوق
اإلنسان والمواطن ( ،)1789ودستور ووثيقة الواليات المتحدة للحقوق ( .)1791وكان
العديد من هذه المعاهدات األصلية قد استثنى الملونين ،وكذلك النساء وأعضاء
جماعات دينية واقتصادية وسياسية معينة .وكانت منظمات مثل منظمة العمل
الدولية ( )ILOمن بين العديد من المنظمات التي حاولت حماية حقوق األقليات.
	•في أعقاب الحرب العالمية الثانية ،أدرك العالم مدى الحاجة إلى نظام عالمي جديد،
وجنبا إلى جنب مع ميثاق األمم المتحدة (،)1945
	•تم تأسيس األمم المتحدة (.)UN
ً
صدر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ( )UDHRباإلجماع في عام  1948من قبل 56
دولة يمثلون الدول األعضاء  -إيذا ًنا ببدء عهد جديد ،تكون فيه معاملة الفرد محور
اهتمام قانوني دولي ،وليست مجرد شأن داخلي.
	•عالوة على ذلك ،أكد اإلعالن العالمي على أن الحقوق مرتبطة ببعضها البعض وغير
قابلة للتجزئة.
	•تضمنت الدول األعضاء الـ  56كال من مصر والعراق ولبنان وسوريا والمكسيك
والسويد وباكستان وإيران وفرنسا ،والواليات المتحدة.
	•أما الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية ،والميثاق الدولي للحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية ( ،)ICSECRفتم اعتمادهما في عام  ،1966وكالهما انبثقا من
اإلطار الذي حدده اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،وميثاق األمم المتحدة.

حدد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ( )UDHRالعديد من الحقوق
األساسية لإلنسان التي ُأدرجت في وقت الحق في دساتير ووثائق حقوق
اإلنسان الدولية الالحقة مثل:
ووهبوا العقل
§ 1يولد جميع الناس
أحرارا ومتساوون في الكرامة والحقوقُ .
ً
والوجدان ،وعليهم أن يعامل بعضهم البعض بروح اإلخاء.
§ 2كل إنسان يتمتع بكافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا اإلعالن،
بدون تمييز من أي نوع ،مثل العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين ،أو الرأي
سواء كان سياسيا أو غير ذلك ،أو األصل القومي أو االجتماعي ،أو الثروة ،أو المولد،
أو أي حالة أخرى .وال يتم التمييز علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي
للدولة أو اإلقليم الذي ينتمي إليه الشخص ،سواء أكان مستقال أو تحت الوصاية أو
غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا ألي قيد آخر على سيادته.
§ :3يتمتع كل فرد بالحق في الحياة والحرية والسالمة الشخصية.
§ :4ال يجوز إخضاع الفرد للرق أو العبودية ،وتحظر العبودية واالتجار بالرقيق
بجميع صورهما.
§ :5ال يجوز إخضاع أي فرد للتعذيب ،أو للمعاملة القاسية الالإنسانية ،أو للمعاملة
المهينة أو العقاب.

§ :6يتمتع كل فرد بحق االعتراف به أمام القانون في كل مكان.
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امل�س�ألة القبطية بعيدًا عن الد�ستور

ً
ثالثا ،شبكات الشتات املختلفة ج ًدا التي منّاها
املهاجرون األقباط واملسلمون ،إما في الهجرة
املؤقتة أو الدائمة التي تركت أث ًرا عمي ًقا في املجتمع
املصري .ففي حني ذهب املسلمون إلى ليبيا والعراق
في الثمانينيات وإلى دول اخلليج والسعودية في
التسعينيات ،مت تشجيع األقباط  -وباألخص
احلاصلني على تعليم عال  -للهجرة إلى أوروبا أو
الواليات املتحدة أو أستراليا ،حتى تستطيع بالد
العالم األول هذه أن تستورد عمالة عالية املهارة
دون إحداث خلل في توازن األديان احلساس في
دميقراطيتها املسيحية .ثم أدخل األقباط بشكل
متزايد الدوالرات وأفكار احلداثة األوروبية واألمريكية
في حني عاد املهاجرون املسلمون إلى الديار
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بالدينارات واملفاهيم الوهابية للمستقبل.
ً
رابعا ،حترير اإلعالم في ظل حكم مبارك،
وباألخص جعل احملطات الفضائية دميقراطية التكوين
والذي أدى إلى وضع من التنافس بني القنوات الدينية
اخلاصة على معدالت املشاهدة باملراهنة على مواد
طائفية تهييجية رخيصة جلذب انتباه املشاهدين في
سوق مشبع بالترفيه .مت الدفع بشيوخ وقساوسة من
أعماق الريف ال أسماء لهم إلى الشهرة ما بني ليلة
وضحاها ببثهم للسم عن الطائفة األخرى وتعظيم
معاناة طائفتهم .ومع نشوء احلرب الكالمية كشكل
جديد من الترفيه الديني ،أحكمت معارك عمن هو
الضحية قبضتها روي ًدا روي ًدا على الهوامش املتنامية
«للمسيحية السياسية» و»اإلسالم السياسي».

والسبب األخير واألهم ،انهيار وظائف الدولة
املصرية واخلدمات األساسية في سنوات التسعينيات
املصيرية  -من خالل تطبيق سياسات التكييف الهيكلي
 مما خلق فرا ًغا في اخلدمات األساسية ،وترك املجالسانحا ليأتي مكانها توفير موارد دينية مجانية .فرغم
ً
أن نظام مبارك لم ُيظهر أي درجة من التسامح مع
رحب باإلسالم االجتماعي
«اإلسالم السياسي» ّ
واملسيحية االجتماعية للتعامل مع التفاوتات الرهيبة
الناجتة عن سياسته النيوليبرالية .وعندما خفضت
الدولة املصرية بشدة مخصصات التعليم والرعاية
الصحية والتأمني االجتماعي ،و ّفر ذلك تربة خصبة
لتنمو فيها اخلالفات الطائفية وتستشري .تف ُّكك النظام
التعليمي ،على سبيل املثال ،أدى إلى إغالق العديد

من املدارس باألخص في املناطق الريفية وكذلك في
املناطق احلضرية الفقيرة .أصبح على األطفال فجأة
أن يقطعوا مسافات طويلة حلضور الدروس في الوقت
الذي يتعني على األهالي أن يعملوا أكثر مقابل أجور
أقل فال يستطيعوا أن يرافقوا أطفالهم إلى املدارس.
سري ًعا ما أدى هذا الوضع إلى انتشار مدارس
محلية ،يديرها متطوعون ،مراكزها الكنائس واملساجد
املجاورة .ساد اجتاه تبديل خدمات الدولة بخدمات
دينية حيثما فشلت الدولة في تأدية مهامها األساسية
مما خلق مجاال اجتماعيا منقسما حسب التوجهات
واملؤسسات الدينية .دخلت فصيلة جديدة من
املستشفيات القبطية واملسلمة اخلاصة على الساحة
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الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية ()ICCPR

الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية ،والذي ُ
اعتمد في عام ،1966
من خالل سرد تفصيلي للحد األدنى من الحماية والضمانات التي ُتمنح
للفرد يفصل ويحدد العديد من الحقوق التي تمت اإلشارة إليها بشكل عام
في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
	•ولم يحقق الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية حتى اآلن العالمية ،هناك
بلدان مثل الصين والسعودية والسويد ،التي لم توقع أو تصدق بعد على الميثاق.
	• ومع ذلك ،فقد أصبح الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية المعيار الدولي
واإلطار لتحديد أبسط الحقوق المطلقة واألساسية ،ليتم تضمينها في كل
دستور .وفي واقع األمر ،فإن الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية ،قد أُدرج
في القانون الداخلي للعديد من البلدان من خالل الدساتير الخاصة بها.
أيضا ،العديد من الحقوق
	•ويتناول الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسيةً ،
يحاكم دون
التي يتضمنها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،مثل الحق في أن
َ
تأخير ،والحق في الحصول على مترجم إذا كان المتهم ال يفهم لغة المحكمة.
	•والميثاق ُيعتبر وثيقة أكثر تفصيال وتحديدا فيما يتعلق بالحقوق المدنية
والسياسية المنصوص عليها في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان (،)UDHR
في حين توفر المعاهدة الشقيقة ،وهي الميثاق الدولي للحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية ( ،)ICSECRمزيدا من التحديد للحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية المدرجة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان .وتشمل
كلتا المعاهدتين أيضا عددا من المقاالت حول تطبيق المعاهدات وااللتزامات
المنصوص عليها بالنسبة للدول الموقعة عليها.

يتضمن الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية ( )ICCPRالعديد من المواد
التي ال يتضمنها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،وتختص بها هذه المعاهدة،
ومن بينها المادة  20التي تنص على:
 .1حظر أية دعاية خاصة بالحروب بموجب القانون.
تحريضا على التمييز أو
تشكل
الدينية
أو
العنصرية
 .2حظر أية دعوة إلى الكراهية القومية أو
ً
العداوة أوالعنف بموجب القانون.

*78

االعتمادوالتصديق
دول أدرجت الميثاق ضمن قوانينها المحلية:
 49دولة وضعته في مكانة أعلى من القانون الوطني المعمول به

 14دولة على قدم المساواة مع القانون الوطني
 4أربع دول أعطته مكانة متساوية مع الدستور
 2وضعته دولتان فوق الدستور
*  9دول لم تحدد موضع الميثاق في قوانينها

أحد المالمح الرئيسية للميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية ،التمييز بين الحقوق المطلقة والحقوق المحدودة في المادة ( ،)4والتي تحدد
الحقوق التي يجوز للدولة أن تعلقها في أوقات الطوارئ العامة وتحت أية ظروف.

الحقوق المطلقة

الحقوق المحدودة

الحقوق المطلقة هي تلك الحقوق التي ال يمكن تعليقها تحت أي ظرف
من الظروف ،بما في ذلك حاالت الطوارئ .ووفقً ا للمادة  4من الميثاق
الدوليُ ،تعرف حالة الطوارئ بأنها الحالة التي يوجد بها طوارئ عامة “..
تهدد حياة األمة ،ويعلن عنها رسميا .”..

الحقوق المطلقة ال يمكن تعليقها حتى في ظل حالة الطوارئ .وهذا يعني عمليا
أن كل الحقوق األخرى محدودة أو نسبية ،ويمكن تعليقها إذا كانت تهدد
النظام واألمن العام ،وبعض األمثلة من هذه الحقوق تشمل ما يلي:
• حرية الكالم والتعبير ،حرية الصحافة،
• الحق في الحصول على محاكمة حرة وعادلة ،حرية التجمع.

المواد األساسيه
§ 8 ،2 ،1الحق في عدم االسترقاق ،والحق في عدم البقاء في العبودية.
§ 6الحق في الحياة ،وعقوبة اإلعدام هي المالذ األخير( ،ذكر إدراج عقوبة اإلعدام
ال يعني الموافقة على عقوبة اإلعدام)؛ الحق في اللجوء وفي طلب العفو ،أو تخفيف
العقوبة.
§ 7الحق في عدم التعرض للتعذيب أو للمعاملة التي تحط من الكرامة ،والحق في
عدم الخضوع لتجارب طبية أو علمية دون موافقة..

§ 15الحق في عدم االحتجاز كمذنب بسبب خطأ أو فعل ال يشكل جريمة جنائية
بموجب القانون المحلي أو الدولي في الوقت الذي ار ُتكب فيه .وال تكون العقوبة أشد
من الجاري تطبيقه عند ارتكاب الفعل.
§ 16الحق في أن ُيعترف به كشخص أمام القانون.
§ 18الحق في حرية العقيدة ،بدون إكراه ،وحرية ممارسة الدين وفقا لقيود تتعلق
بما يلي :السالمة العامة والنظام العام ،والصحة العامة ،واآلداب العامة أو الحقوق
األساسية والحريات الخاصة باآلخرين ،واحترام الوالدين أو األوصياء القانونيين،
وحرية ضمان تعليم ديني وأخالقي للطفل بما يتفق مع القناعات الخاصة بالمرء.
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امل�س�ألة القبطية بعيدًا عن الد�ستور
الطبية في ظل تدهور الصحة العامة ،وفي ظل مماطلة
وزارة التضامن االجتماعي ،وأصبح للتبرعات اخليرية
من الكنائس واملساجد أهمية قصوة .وفي احلقيقة أن
أسوأ املخاوف والتوترات التي عرفت في املجتمعات
القبطية واملسلمة كانت في أغلبها نتيجة قصص لتحول
شخص من دين آلخر مقابل تبرعات خيرية.
كانت العاقبة غير املقصودة للسياسات
النيوليبرالية تقسيم املجتمع املصري إلى جيتوهات
على أساس ديني ،ونشوء مساحة اجتماعية منقسمة،
على املستوى املادي ووف ًقا العتبارات دينية ،جليل
جديد من املصريني في طور البلوغ بعدما نشأوا وهم
يتعاملون ويدرسون ويلعبون ويحبون ويأكلون فقط
مع أعضاء طائفتهم الدينية التي اعتمدوا وأسرهم
عليها من أجل البقاء على املستوى الروحاني

أبريل  /مايو 2012
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واالجتماعي واملادي .ولألسف استفاد عدد كبير
من الناس من التفتيت املستمر للنسيج االجتماعي
املصري ،فبالنسبة للقيادات الدينية زادت أهميتها
وسيطرتها على طائفتها ،وعملت شركات األعمال
واإلعالم على تقدمي توليفة جذابة جتار ًيا للمشكلة،
وركبت شلة مبارك هذه املوجة للبقاء في السلطة.
ولنترك املاضي جان ًبا يجب علينا أن نبدأ بتغيير
مواد القانون والدستور احلاكمة لألحوال الشخصية
خللق مجتمع أكثر شموال ،يشعر فيه املواطنون
بالوحدة في ظل قانون واحد ومشروع مشترك
للتعايش .إال أن املعركة احلقيقية هي في حتييد
االستخدام السياسي للخالفات الطائفية في احلياة
االجتماعية واحلوار العام ومحو االختالفات وحتليل
التاريخ والظروف التي نبعت منها هذه اخلالفات

بدال من قبولها على أنها جزء من احلياة السياسية.
إن املسلمني واألقباط لم ُيخلقوا مختلفني إلى هذا
احلد .إنهم ُيدفعون لهذا الشعور ثم يصبحون
هكذا .مبقدورنا أن نفعل أكثر من مجرد تهذيب
آثار اخلالفات الطائفية بفرض الضوابط والرقابة
القضائية لألغلبية .هذه نظرة تسلم بالفشل كنقطة
انطالق في حني أننا ملزمون أمام األجيال القادمة.
بدال من حماية اختالف كل جماعة علينا أن نسعى
للتقليل من أهميتها وجعلها غير ذات شأن .بدال من
إرساء حقوق األقليات ،أي مصالح األقباط ،علينا أن
نكافح من أجل تفكيك اجليتوهات في املجتمع املصري
من خالل إقامة دولة رفاه وهوية مدنية مشتركة .على
املصريني أن يأ ّمنوا ألطفالهم من األقباط واملسلمني
الذهاب إلى املدارس نفسها وأن يكون مبقدور محمد

ومينا العالج في نفس املستشفى وعلى يد نفس
الطبيب وأال يضطر أصحاب املعاشات إلى االعتماد
على أموال الصناديق اإلسالمية أو صدقات الكنيسة
بل يستطيعوا االعتماد على نفس النظام للتأمني
االجتماعي .كما علينا أن نتحلى بجرعة كبيرة من
الصبر .مر جيل بأكمله ليتمكن منا شعور بالغربة
جتاه بعضنا البعض ولتتحول االختالفات الدينية إلى
«مسألة قبطية» .سيستغرق األمر وقتًا مماثال لبناء
رباط من الصداقة والروابط االجتماعية وحتى ال يكون
ملثل هذه اخلالفات أهمية.
_________
مارك مخائيل هو عالم إجتماع مقيم
في القاهرة ،للمزيد عن الكاتب أنظر
صفحة 22

المواد األساسية

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

§2

مادة عامة تأسيسية توقع االلتزام على جميع الدول األعضاء بالقضاء بدون إبطاء
على جميع أشكال التمييز ضدالمرأةفي تشريعاتهامع إقرارالحمايةالقانونيةللمرأة
منخاللالقانونوالمحاكمالوطنية.

عادة يشار إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( )CEDAWالتي
صادقت عليها الجمعية العامة التابعة لألمم المتحدة سنة 1979بأنها ميثاق الحقوق
للنساء.

§7
§15

تتعلقبالقضاءعلىالتمييزضدالمرأةفيالحياةالسياسيةوالعامةللبلد.
مساويا لحق الرجل عند الحصول على
حقا
تتعلق بقوانين الجنسية ومنح المرأة ً
ً
الجنسيةواالحتفاظبهاأونقلها.

§9

تشترط هذه المادة منح الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل
بحركةاألشخاصوحريةاختيارمحلسكناهموإقامتهم.

§16

تتعلق بالحقوق المتساوية في الزواج وفي جميع األمور المتعلقة به مع إنهاء التمييز
في هذه األمور.

()سيداو)

عرف االتفاقية التمييز كما يلي“ :أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون
ُت ِّ
منآثارهأوأغراضهالنيلمناالعترافللمرأة،علىأساستساويالرجلوالمرأة،بحقوقاإلنسان
والحريات األساسية في المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية أو
في أي مجال آخر”...
وعلى الدول التي تقبل اتفاقية السيداو أن تعمل بنشاط بهدف إنهاء التمييز ضد النساء بجميع
أشكاله.

التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
عددا من الدول أعربت عن تحفظاتها على بعض المواد الواردة في االتفاقية
غير أن
ً
ومن بينها النمسا وأستراليا وأيرلندا وسنغافورة والدول األعضاء في منظمة التعاون
اإلسالمي.
	•وقد صادقت جميع دول منظمة التعاون اإلسالمي البالغ عددها  57دولة على االتفاقية
باستثناء  3دول وهي إيران والسودان والصومال .ولكن  29دولة منها فقط هي التي
صادقت عليها دون تحفظات وتشمل إندونيسيا واليمن (ولكن كلتا الدولتين أصدرتا
إعالناتمفادهاعدمتأثرااللتزاماتالقانونيةللدولةبموجبهذهاالتفاقية).كانلتركيا
تحفظاتعليهافيالبدايةولكنهاحذفتها.
	•صادقت مصر على اتفاقية السيداو مع تحفظات – فبالنسبة للمادة ( )2ذكرت مصر أنها
“ترغب في االلتزام بما نصت عليها المادة شريطة أال يتعارض التزامها هذا مع الشريعة
اإلسالمية”.
 3دول لم تصادق

دول منظمة
التعاون اإلسالمي
 25دولة صادقت
مع بعض التحفظات

 57دولة
57
دولة

 29دولة صادقت
دون تحفظات

البلدان التي تدمج المعاهدات واالتفاقيات الدولية
مع القانون /الدستور الداخلي
	•أعلنت بلدان مثل جواتيماال وكولومبيا وكوستاريكا في دساتيرها أن المعاهدات
واالتفاقيات الدولية المعنية بحقوق اإلنسان لها األولوية على القانون المحلي .وتنص
مادة ( )10 -2من الدستور األسباني على أن القواعد والحريات ُتفسر بما يتوافق مع اإلعالن
يجب العهد الدولي الخاص بالحقوق
العالمي لحقوق اإلنسان ،وفي كل من إسبانيا وهولندا
ُّ
المدنيةوالسياسيةالدستور.
	•كما تمنح مادة  22/75من الدستور األرجنتيني المعاهدات واالتفاقيات الدولية وضعية
فوق تشريعية وتذكر عشر وثائق (من بينها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد
المرأة) ُتمنحوضعيةدستورية.
	•وفي دستور الواليات المتحدة األمريكية عادة ُتفسر المادة ( )6على أنها تمنح المعاهدات
وضعيةالقوانينالفيدراليةذاتها.

من بين األمثلة على التحفظات التي أبدتها الدول بناء على أساس عدم االتساق مع
الشريعة اإلسالمية ما يلي
§ 16
سوريا

§ 16
العراق

الكويت

§ 16،2
البحرين

§ 16
حتفظ عام على
النص بأكمله

§ 16،2
ليبيا

§ 16،2

السعوديه

§ 16،2
املغرب

مرص

ال تتوافر قائمة حصرية بالتحفظات المقدمة بناء على الشريعة ،إذ لم ُتشر جميع دول منظمة
اعتبارا لمخالفة
التعاون اإلسالمي أو الدول ذات “األغلبية المسلمة” إلى التحفظات ذاتها
ً
الشريعة .ولكن يبدو توافر قدر من التجانس بين الدول العربية الموقعة على االتفاقية بالنسبة
لتعارضالمادتين()2و()16للشريعةاإلسالمية.

أعربت بعض البلدان األخرى عن تحفظات بسبب تعارض االتفاقية مع
التشريعات الوطنية التي تشمل
§ 16،7
إرسائيل

§ 9،7
الكويت

§ 16،15،9،2
اجلزائر

يعني هذا التحفظ بسبب التشريعات الوطنية أن الدول كانت لتصادق على االتفاقية دون
تحفظات لوال أوجه التعارض بين بعض نصوصها ونصوص التشريعات الوطنية .ولكن لم تضع
قيدا على مدة التحفظ بحيث يمكنها تغيير التشريع الوطني لكي يتوافق
أي دولة من هذه الدول ً
معاتفاقيةالقضاءعلىجميعأشكالالتمييزضدالمرأة.
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احلقوق وال�ضمانات  -الإتفاقيات الدولية

إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان في اإلسالم ()1990
ُينظر إلى إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان في اإلسالم ( )CDHRIبشكل عام
باعتباره بديال إسالميا لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ( )UDHRالصادر عن
األمم المتحدة سنة  .1948سبق هذا اإلعالن اإلعالن اإلسالمي العالمي لحقوق
اإلنسان الذي وضعته المجالس اإلسالمية في باريس ولندن و ُقدم إلى منظمة
األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) .ان ُتقدت الوثيقة المكونة
من  25مادة إلغفالها اإلشارة إلى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وإلخضاعها
مبادئ حقوق اإلنسان المفترض عالميتها إلى قيود الشريعة.

المصادقة على إعالن القاهرة لحقوق اإلنسان
صادق على إعالن القاهرة لحقوق اإلنسان في اإلسالم ( )CDHRIالدول
سابقا باسم منظمة
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي (التي كانت ُتعرف
ً
المؤتمر اإلسالمي) سنة  1990في القاهرة .وذكرت الدول األعضاء بالمنظمة
البالغ عددها  57دولة أن اإلعالن البد من النظر إليه بوصفه مكمال لإلعالن
العالمي لحقوق اإلنسان وليس بديال عنه.

بعض المواد األساسية
§ 16لإلنسان الحق في االنتفاع بثمرات إنتاجه العلمي أو
األدبي أو الفني أو التقني “على أن يكون هذا اإلنتاج غير
مناف ألحكام الشريعة”.

جميعا متساوون في أصل الكرامة اإلنسانية
§ 1أن البشر
ً
وفي أصل التكليف والمسئولية» ويضيف «أنه ال فضل
ألحد منهم علي اآلخر إال بالتقوى والعمل الصالح».

§« 19ال جريمة وال عقوبة إال بموجب أحكام الشريعة».

§ 2صون سالمة جسد اإلنسان مع حظر االعتداء على
هذه السالمة “بغير مسوغ شرعي”.

§ 22حق كل إنسان «في التعبير بحرية عن رأيه بشكل ال
يتعارض مع المبادئ الشرعية».

§ 7حق اآلباء في اختيار نوع التربية التي يريدون ألوالدهم
“في ضوء القيم األخالقية واألحكام الشرعية”.

§ 23حق االشتراك في إدارة الشئون العامة لبالده ،و
وفقا ألحكام الشريعة».
«في تقلد الوظائف العامة ً

§ 12حق اللجوء إلى بلد آخر وعلى البلد الذي لجأ إليه أن
يجيره حتى يبلغه مأمنه “ما لم يكن سبب اللجوء اقتراف
جريمة في نظر الشرع”.

§« 25الشريعة اإلسالمية هي المرجع الوحيد لتفسير أو
توضيح أي مادة من مواد هذه الوثيقة».

اإلنتقادات

في بيان مشترك صادر سنة  1992عن اللجنة الدولية للحقوقيين والفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان ذكرت المنظمتان أن إعالن القاهرة حول حقوق
اإلنسان في اإلسالم “يهدد على نحو خطير التوافق فيما بين الثقافات الذي تستند إليه الوثائق الدولية المعنية بحقوق اإلنسان” .كما انتقد
البيان اإلعالن لتمييزه الصريح ضد النساء وغير المسلمين عالوة على إجازته للعقاب البدني.

التأييد

في سنة  2001صدر بيان عن مجمع الفقه اإلسالمي الدولي ،وهو المجمع الذي
أُنشئ بناء على قرار صادر في القمة الثانية لمنظمة التعاون اإلسالمي ،أعرب
فيه عن تأييده اإلعالن قائال:
“وصلت األمة اإلسالمية إلى توافق مفاده أن الشريعة تتناسب مع
كل زمان ومكان وأن الشعوب لها الحق في الحفاظ على صفاتها
الدينية والثقافية الفريدة”.
طوعا مبادئ
اإلسالمية
الشعوب
“تبنت
قائال:
وفي سنة  2000كرر المجمع بيانه
ً
اإلسالم وتعاليمه بما ال يقوض األحوال الشخصية وال وضع النساء وال غير ذلك
من القضايا االجتماعية واالقتصادية”.
وقارن الباحث العراقي علي القاسمي بين اإلعالنين فوجد أن إعالن القاهرة
“أشمل وأعم” من اإلعالن العالمي .ولكنه بشكل عام توصل إلى أن اإلعالنين
مكمالن لبعضهما البعض .فكتب القاسمي في بحثه يقول“ :الشريعة اإلسالمية
جاءت سابقة على اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان بما يربو على  13قر ًنا من
الزمان وتناولت جميع حقوق اإلنسان المطروقة في اإلعالن ،وعلى الرغم
من استخدامها لمصطلحات مختلفة فإنها تقدم معاني متشابهة” .وانتقد
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لطبيعيته السياقية قائال إنه كُ تب في أعقاب
الحرب العالمية الثانية بهدف تجنب اندالع صراع آخر على نطاق واسع وذلك
من خالل ضمان الحقوق األساسية .أما الشريعة اإلسالمية في رأيه فال تتقيد بمثل
هذا السياق.

وعكف الشيخ اإليراني آية اهلل محمد علي التسخيري على عقد مقارنة بين اإلعالن
العالمي لحقوق اإلنسان وإعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان في اإلسالم في كتابه
بعنوان “حقوق اإلنسان بين إعالنين :اإلعالن العالمي واإلعالن اإلسالمي” ،ومن
الجدير بالذكر أن الشيخ التسخيري كان المندوب السابق إليران في منظمة التعاون
اإلسالمي وساهم في عملية صياغة إعالن القاهرة .ويرى التسخيري تفوق إعالن
القاهرة في العديد من النقاط التي تشمل ما يلي:
.1توضح مادة ( )3من إعالن القاهرة القيم والتعاليم الخاصة بالسلوك الواجب
غائبا بوضوح من اإلعالن
اتباعه في حاالت النزاع المسلح ،األمر الذي يراه تسخيري
ً
العالمي.
.2يؤكد إعالن القاهرة على حرمة جسد اإلنسان ويؤكد على أهمية حماية رفات
البشر ومواقع الدفن ،على الرغم من أن هذا غير مذكور في اإلعالن العالمي.
.3يدين إعالن القاهرة جميع أشكال االستعمار واإلمبريالية ويحظرها.
.4يذكر إعالن القاهرة حق اآلباء ومن في حكمهم وأفراد األسرة مع التركيز على
االختالفات في الرؤى واألولويات بين اإلعالنين اإلسالمي والعالمي.
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الت�شريع فوق الد�ستوري
™«£à°ùjh ,Qƒà°SódG É¡«∏Y πªà°ûj »àdG ÇOÉÑŸGh ÚfGƒ≤dG ∂∏J …Qƒà°SódG ¥ƒa ™jöûàdG øª°†àj
»æ©J “supra" áª∏µdGh .ájOÉ©dG iôNC’G ÚfGƒ≤dG ¢†©Hh Qƒà°SódG ΩÉµMCG RhÉŒ ™jöûàdG ∂dP
."Ohó◊G RhÉŒ" hCG ,"QÉWE’G øY êhôÿG" ≈æ©e ¤EG IQÉ°TEÓd IOÉY Ωóîà°ùJh ,"¥ƒa" á«æ«JÓdÉH
øµÁ ájQƒà°SO IGOCG ¬fƒc øe IójôØdG ¬Jõ«e ™jöûàdG øe ´ƒædG Gòg πãe Ö°ùàµjh
:Éªg ,…Qƒà°SódG ¥ƒa ™jöûà∏d ¿É«°ù«FQ ¿ÉYƒf áªKh .¬°ùØf Qƒà°SódG RhÉéàd É¡eGóîà°SG
:ÇQGƒ£dG ádÉM
á«fóŸGh á«°SÉ«°ùdG ¥ƒ≤◊G á°SQÉ‡ ≥«∏©J √É°†à≤Ã ºàj …òdG ¿ÓYE’G »gh
.Êóe ÜGô£°VG hCG ,ÜôM hCG ,á«©«ÑW áKQÉc ´ƒbh AÉæKCG øeõdG øe IóŸ

: ¥ƒ≤◊G ¥Éã«e
Ö©°û∏d á«°SÉ°SC’G ¥ƒ≤◊G RÈJ »àdG ÇOÉÑŸG áYƒª› πãÁ ƒgh
.∫hódG øe ádhO É¡H øeDƒJ »àdG á«°ù«FôdG º«≤dGh
? ¥ƒ≤◊G ¥Éã«e ƒg Ée

?

¥ƒ≤◊G ¥Éã«e á«ªgCG AGQh ÖÑ°ùdG Ée

πµH â°SQÉeh á«ZÉW á«Ñ©°ûH â«¶M äÉeƒµ◊ êPÉªæH ïjQÉàdG πØM ÉŸÉ£d
º¶YC’G OGƒ°ùdG ó«jCÉàH ≈¶– É¡fCÉH ∂dP IQÈe ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤◊ äÉcÉ¡àfG á«°ûMh
¬Ø°Uh É‡ äÉ«∏bC’G ¥ƒ≤M ájÉªM πLCG øeh ,ÖÑ°ùdG Gò¡d .Ö©°ûdG øe
,"á«Ñ∏ZC’G OGóÑà°SG"`H π«ØcƒJ …O ¢ù«°ùµ«dCGh π pe äQGƒ«à°S ¿ƒL ¿Éaƒ°ù∏«ØdG
ÚæWGƒŸG ¿CG ∂dòH É°VÎØe
,"¥ƒ≤◊G ≈∏Y É«æÑe" ¿ƒµ«d á«WGô≤ÁódG Ωƒ¡Øe Qƒ£J
k
á≤«≤M ‘ ¥ƒ≤◊G ¥Éã«e ¿EÉa ,Qƒ£àdG ∂dòd áé«àfh .¥ƒ≤◊G ‘ ¿hhÉ°ùàe áaÉc
,IóÑà°ùe hCG âfÉc á«Ñ©°T ,áeƒµM ájC’ íª°ùJ ’ áeƒ¶æe ™°Vh ¤EG ±ó¡j ôeC’G
.º¡bƒ≤M øe ÉÄ«°T äÉYÉª÷G hCG ÚæWGƒŸG Ö∏°ùJ ¿CG

? ¥ƒ≤◊G ¥Éã«e Iôµa äCÉ°ûf øjCG øe
Qƒ¡¶d ≥jô£dG ÉJó¡e ¥ƒ≤ë∏d ¿Éà«°SÉ°SCG ¿ÉbÉã«e ∑Éæg ,ôeC’G ™bGh ‘
äÉj’ƒdG ∫Ó≤à°SG ¿ÓYEG ƒg ∫hC’G ¥Éã«ŸG .OƒLƒdG õ«M ¤EG iôNCG ≥«KGƒe
øWGƒŸGh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ¿ÓYEG ƒg ôNB’Gh ,(1776) á«µjôeC’G IóëàŸG
¤EG ¿GOƒ©J ¿Éà∏dG ,¿Éà≤«KƒdG ¿ÉJÉg (1789) á«°ùfôØdG IQƒãdG øY QOÉ°üdG
öûÑdG πc Ögh ób ¬∏dG ¿CÉH ï°SGQ ¿ÉÁEG OƒLh øY ¿GÈ©J ,öûY øeÉãdG ¿ô≤dG
k «°UCG Ék≤M
É°ùfôah IóëàŸG äÉj’ƒdG ¿EÉa ,Gòdh .á«fÉ°ùfE’G ájô◊Gh áeGôµdG ‘ Ó
.á«bƒ≤M ≥«KGƒe äQó°UCG »àdG ∫hódG á©«∏W ‘ ¿ÉØ≤J

?PÉØfE’G áØ°U ¥ƒ≤◊G ¥Éã«e Ö°ùàµj πg
ÇOÉÑeh ,á°†jôY ÉeÓMCG ¬JÉ«W ‘ πªëj Ée GÒãc ¬fCG øe ºZôdG ≈∏Y
Ö°ùàµj Ée IOÉY ¥ƒ≤◊G ¥Éã«e ¿EÉa ,É¡≤«≤– ƒëf Üƒ©°ûdG ≈©°ùJ äÉMƒªWh
áªFÓŸG ÚfGƒ≤dG ôjô“ ∫ÓN øe ™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y √ò«ØæJ ô¶àæjh ,ΩGõdE’G áØ°U
É¡JÉ°SÉ«°Sh É¡æ«fGƒ≤H π°üàj Éª«a ,áeƒµ◊G ≈∏Y Ú©àjh .É¡d IôXÉæŸG
¥Éã«e RhÉŒ øµÁ ’h .√ÒjÉ©Ã »ØJh ¥ƒ≤◊G ¥Éã«Ÿ Ék≤ah πª©J ¿CG ,É¡JGAGôLEGh
,É¡«∏Y πªà°ûj »àdG ¥ƒ≤◊G øe …CG íæe π«LCÉJ øµÁ ’h ,áWÉ°ùH πµH ¥ƒ≤◊G
,ÇQGƒ£dG ádÉM ≥«Ñ£àc ,IOófi ±hôX øY êôîj ’ ≥«°V ¥É£f ‘ ’EG º¡∏dG
.áë°VGh IQhö†dh IOhófi á«æeR IÎØd ¥ƒ≤◊G ¢†©H ≥«∏©J É¡ÑLƒÃ ºàj »àdG
,á£∏°ùdG á°SQÉ‡ π«Ñb øe ¢ù«dh ∫É©aC’G √òg ôjÈJ Öéj ¬fCG áaÉ≤K ¿ q pƒµjo Gògh
º°SÉH ºàj º¡bƒ≤◊ Égó««≤J ¿CÉH É¡«æWGƒe ´ÉæbEG äÉeƒµ◊G ≈∏Y Ú©àj å«M
.ádhó∏d »eƒ≤dG øeC’G

¥ƒ≤◊G √OƒæH øª°†àJh ,Ö©°ûdGh ádhódG Éªg √ÉaôW ÊƒfÉb ¥ÉØJG ¬fEG
Ée ÉÑdÉZh
.É¡d ájÉª◊G ÒaƒJ áeƒµ◊G ≈∏Y Ú©àj »àdG á«°SÉ°SC’G äÉjô◊Gh
k
,öûÑdG ™«ª÷ ádƒØµŸG ¥ƒ≤◊G áaÉc πª– áªFÉb øe ¥ƒ≤◊G ¥Éã«e ∞dCÉàj
hCG ,á«YÉªàL’G á≤Ñ£dG hCG ,¥ô©dG hCG ,´ƒædG hCG ,¢ùæ÷G øY ô¶ædG ¢†¨H
GOƒ«b ¥Éã«ŸG Gòg ¢VôØjh .É¡«dEG ¿ƒªàæj »àdG á«æjódG hCG á«°SÉ«°ùdG AGQB’G
IÉ«M ≈∏Y ádhódG äÉ£∏°S É¡°SQÉ“ »àdG áHÉbôdG ≈∏Yh áeƒµ◊G á£∏°S ≈∏Y
áeƒµ◊G ÖfÉL øe á«ª°SQ á¨Ñ°U …P ΩGõàd’G øe ÉYƒf
p Éªc ,ÚæWGƒŸG
k óLƒj
.º¡JÉjôMh É¡«æWGƒe ¥ƒ≤M ájÉYôd
»Øà– ¥ƒ≤ë∏d ÉkbÉã«e ÉgQƒà°SO øª°†àj »àdG ∫hódG ¿CG ¤EG IQÉ°TE’G QóŒh
.á«fÉ°ùfE’G áeGôµdGh IGhÉ°ùŸGh ájô◊G ájÉªëH É¡eGõàdG ≈∏Y Gó«cCÉJ ¬fƒµd ¬H
k «°UCG GAõL
Éª«°S’ ,»WGô≤ÁódG ∫ƒëàdG á«∏ªY øe Ó
k ¥ƒ≤◊G ¥Éã«e Èà©jh
áeƒ¶æŸG ‘ á≤ãdG AÉæH IOÉYEG ‘ º¡°ùj GójóL É«fƒfÉb GQÉWEG ¢ù°SDƒj ¬fCGh
.ÚæWGƒŸG ó«MƒJ ‘ ∂dòc º¡°ùjh ádhó∏d á«fƒfÉ≤dG
áaÉc AGQh øe ±ó¡dGh ]...] ¥ƒ≤◊G ‘ øjhÉ°ùàe GQGôMCG ¿ƒ∏¶jh öûÑdG ódƒj
¬d ádƒØµŸGh á≤∏£ŸG ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ≈∏Y ®ÉØ◊G ƒg »°SÉ«°ùdG ™ªéàdG ∫Éµ°TCG
]...] ™ª≤∏d …ó°üàdGh ,øeC’Gh ,á«µ∏ŸGh ,ájô◊G øª°†àJ ¥ƒ≤◊G √òg .Iô£ØdÉH
.Ò¨dÉH iPC’G ≥ë∏jo ’ ÉÃ A»°T …CÉH ΩÉ«≤dG ≈∏Y IQó≤dG ‘ ájô◊G πãªàJh
(É°ùfôa) øWGƒŸGh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ¿ÓYEG

¿CGh ,øjhÉ°ùàe Gƒ≤∏No öûÑdG ™«ªL ¿CÉH ,É¡JGòH ó°ùéàJ ≥FÉ≤◊G √òg iôf ÉæfEG
‘h ,IÉ«◊G ‘ ≥◊G É¡æ«H øe ,É¡æY ∫RÉæàdG øµÁ ’ Ébƒ≤M º¡Ñgh ób º¡≤dÉN
.IOÉ©°ùdG ƒëf »©°ùdG ‘h ,ájô◊G
»µjôeC’G ∫Ó≤à°S’G ¿ÓYEG

? ¥ƒ≤◊G ¥Éã«e É¡æª°†àj »àdG ¥ƒ≤◊G Ée
á«fóŸGh á«°SÉ«°ùdG ¥ƒ≤◊G ájÉªM áeÉY IQƒ°üH ¥ƒ≤◊G ≥«KGƒe πØµJ
ó¡©dGh , (1948) ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤◊ »ŸÉ©dG ¿ÓYE’G ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG
á©«ÑW ¥ƒ≤◊G ¥Éã«e ¢ùµ©jh .(1966) á«fóŸGh á«°SÉ«°ùdG ¥ƒ≤ë∏d ‹hódG
âLQOCG …òdG âbƒdG »Øa .¬«a ¢û«©J …òdG ¥É«°ùdGh É¡æY QOÉ°üdG ádhódG
– ájOÉ°üàb’G ¥ƒ≤◊ÉH É«æ©e
k Ék≤°T É¡bƒ≤M ¥Éã«e ‘ É«≤jôaEG ÜƒæL
∫hO äQOÉH ,…öüæ©dG π°üØdG ΩÉ¶f ≈∏Y QÉà°ùdG ∫ó°SoCG Éeó©H á«YÉªàL’G
ÓeCG ÉgQÉÑàYÉH ¥ƒ≤◊G øe á«YƒædG ∂∏J êGQOEG ¤EG ,óæ¡dG É¡æ«H øe ,iôNCG
.áªFÉb Ébƒ≤M É¡fƒµd ¢ù«dh ,ó«©ÑdG ióŸG ≈∏Y ¬≤«≤ëàd ≈©°ùJ
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á«æ©ŸG á«dhódG ÚfGƒ≤dGh äGógÉ©ŸG ôKDƒJ πg
? ¥ƒ≤◊G ¥Éã«e ≈∏Y ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëH

¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëH á«æ©ŸG á«dhódG äGógÉ©ŸG ¤EG ádÉME’G ¤EG ∫hódG øe Òãc óª©J
ÓjóH É¡eGóîà°S’ hCG ,ádhódG ¬H πª©J ¥ƒ≤M ¥Éã«e ∫Éªµà°S’ ÉeEG ;ÉgÒJÉ°SO ‘
‹hódG ó¡©dG ¿É©°†J ,É«fÉÑ°SEGh Góædƒg Éªg ,¿ÉàdhO áªKh .»æWh ¥ƒ≤M ¥Éã«e øY
»æWƒdG Qƒà°SódG áÑJôe ≈∏Y ƒ∏©J áÑJôe ‘ (ICCPR) á«fóŸGh á«°SÉ«°ùdG ¥ƒ≤ë∏d
.ÉgÒJÉ°Sód ájhÉ°ùe áÑJôe ‘ ó¡©dG ∂dP iôNCG ∫hO ™HQCG ™°†J Éªæ«H ,OÓÑ∏d
¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëH á«æ©ŸG á«dhódG äGógÉ©ŸG ¤EG ∫hódG ™LôJ ,∫GƒMC’G Ö∏ZCG ‘h •
¿É°ùfE’G ¥ƒ≤◊ É¡≤«Ñ£J iƒà°ùe á©LGôe ±ó¡H ∂dPh ,¥ƒ≤◊G ¥Éã«e OGóYEG óæY
.á«dhódG ÒjÉ©ŸG ¤EG GOÉæà°SG
‘ ÉjôgƒL GQhO ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ÚfGƒ≤H á«æ©ŸG á«dhódG äGógÉ©ŸG Ö©∏Jh •
:á«dÉàdG ÜÉÑ°SCÓd ∂dP ™Lôjh ,ájQƒà°SódG ¥ƒa äÉ©jöûàdG áZÉ«°U

¥Éã«e øY É°VƒY ¿ƒµJ ¿CG ™«£à°ùJ ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëH á«æ©ŸG á«dhódG äGógÉ©ŸG .1
∂∏J ≈∏Y É¡≤jó°üJh ∫hódG ™«bƒJ ∫ÓN øe ∂dP ¿ƒµjh ,»æWƒdG ¥ƒ≤◊G
.äGógÉ©ŸG

™«£à°ùJh ,»æWƒdG ¥ƒ≤◊G ¥Éã«Ÿ á∏ªµe ¿ƒµJ ¿CG äGógÉ©ŸG ∂∏àd øµÁ Éªc.2
ΩGÎMG ≈∏Y áªFÉ≤dG á«WGô≤ÁódÉHh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëH É¡eGõàdG ≈∏Y ócDƒJ ¿CG ∫hódG
á«æ©ŸG á«dhódG äGógÉ©ŸÉH á«æWƒdG É¡≤«KGƒe º«YóJ ∫ÓN øe ∂dPh ¥ƒ≤◊G ∂∏J
.¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëH
á°†gÉæŸG 1986 ΩÉY á«bÉØJG ‘ ÉaôW ádhO 147 âëÑ°UCG ,∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y
,áæ«¡ŸG hCG á«fÉ°ùfEG ÓdG hCG á«°SÉ≤dG áHƒ≤©dG hCG á∏eÉ©ŸG ÜhöV øe √ÒZh Öjò©à∏d
.Öjò©àdG ΩôŒ ⁄É©dG ÒJÉ°SO øe %43 ƒëf ¿CG øe ºZôdG ≈∏Y ∂dPh
¥ƒ≤◊G ¥Éã«e ‘ äGógÉ©ŸG ∂∏J øe á«∏°UCG áî°ùf êGQOEG ∂dòc øµÁ .3
äGógÉ©ŸG ≈∏Y Óªà°ûe É¡bƒ≤M ¥Éã«e áZÉ«°U ádhódG ™«£à°ùJ å«ëH ;»æWƒdG
.¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëH á«æ©ŸG á«dhódG
øe á«aôM áî°ùf ¬fƒc øe ÊGôchC’G ¥ƒ≤◊G ¥Éã«e ÜÎ≤j ,∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y
.(1950) á«°SÉ°SC’G äÉjô◊Gh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëH á«æ©ŸG á«HQhC’G á«bÉØJ’G

¿É°ùfE’G ¥ƒ≤◊ ‹hódG ¿ƒfÉ≤dG ¤EG IöTÉÑe IQÉ°TEG IójóY ÒJÉ°SO øª°†àJh ,Gòg
ΩÉµMC’G Ò°ùØàd IGOCG √QÉÑàYÉHh ,á«æWƒdG ºcÉëŸG ΩÉeCG PÉØædG ÖLGh ÉfƒfÉb √QÉÑàYÉH
»Øµj Ée ∑Éæg ¿Éc ,∫hO 107 ÚH øeh .»æWƒdG ¥ƒ≤◊G ¥Éã«e É¡«∏Y ¢üæj »àdG
É¡Jõ¡LCGh É¡ªcÉfi πª©J ¿CG ádhO 80äQÉàNG ;∂dP ¿CÉ°ûH QGôb PÉîJ’ ádOCG øe
.(ICCPR) á«dhódG á«bÉØJ’G ÖLƒÃ ájQGOE’G
º°ù≤dG ‘ 1996 ΩÉ©d É«≤jôaEG ÜƒæL Qƒà°SO ¢üæj ,∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y •
óH’ ... ¢ù∏éŸG hCG ,áªµëŸG ¿EÉa ,¥ƒ≤◊G ¥Éã«e Ò°ùØJ óæY" ¬fCG ≈∏Y (1)39
."‹hódG ¿ƒfÉ≤dG QÉÑàY’G Ú©H GhòNCÉj ¿CGh
Ée É¡eÉµMCG øe ójó©dG ‘ ájöüŸG É«∏©dG ájQƒà°SódG áªµëŸG âLQOCG ∂dòc •
ó©J ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤◊ ‹hódG ¿ƒfÉ≤dG ÖLƒÃ á«ªëŸG ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ¿CÉH ó«Øj
.ájQƒà°SO ÇOÉÑe

?¥ƒ≤ë∏d ¥Éã«Ã ∫hódG º¶©e ≈¶– πg
ájÉª◊G ∫Éµ°TCG áë°VGh IQƒ°üHh ¬«a ÚÑJ ¥ƒ≤ë∏d ¥Éã«Ã ∫hódG á«ÑdÉZ ≈¶–
ádhódG á°SQÉ‡ ≈∏Y á°VhôØŸG ájQƒà°SódG Oƒ«≤dGh ,øWGƒe πµd ádƒØµŸG
.É¡JÉ«MÓ°üd
äÉj’ƒdG øe πc ¥ƒ≤ë∏d ¥Éã«e É¡jód ôaGƒàj »àdG ∫hódG áªFÉb øª°†àJh •
.ÚÑ∏ØdGh ,Ú°üdGh ,¿Éà°ùcÉHh ,óæ¡dGh ,πjRGÈdGh ,É«≤jôaEG ÜƒæLh ,Góæch ,IóëàŸG
á«ÑdÉ¨dG ÒJÉ°SO ¿EÉa ,IOhóëŸG äGAÉæãà°S’G ¢†©H OƒLh øe ºZôdG ≈∏Yh •
.á«°SÉ°SC’G ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ≈∏Y πªà°ûJ áªFÉ≤H CGóÑJ á«WGô≤ÁódG ∫hódG øe ≈ª¶©dG
»àdG ¤hC’G öû©dG OGƒŸG øª°†àj ¥ƒ≤◊G ¥Éã«e ¿CG ó‚ ,»µjôeC’G êPƒªædG ‘h
ΩÉ©dG ‘ ò«ØæàdG õ«M â∏NO »àdG ,OGƒŸG ∂∏Jh .»µjôeC’G Qƒà°SódG É¡«∏Y ¢üæj
áé«àf ,"öû©dG äÓjó©àdG" É¡fƒµH ™°SGh ¥É£f ≈∏Y É¡«dEG IQÉ°TE’G ºàJ ,1791
.1787 ΩÉY Qƒà°SO ≈∏Y É¡dÉNOEG ” »àdG ¤hC’G äÓjó©àdG É¡fƒµd
≈∏Y ô£«°ùJ »àdG IôµØdG »g ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤Mh ,¥ƒ≤◊G öüY ƒg öü©dG Gòg
™ªLCG »àdG á«°SÉ«°ùdG á¨Ñ°üdG äGP Ió«MƒdG á«bÓNC’G IôµØdG »gh ,öVÉ◊G
áeÉ©dG á«©ª÷G ¬àæÑJq …òdG ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤◊ »ŸÉ©dG ¿ÓYE’G ¿CG ∂dP .⁄É©dG É¡«∏Y
áaÉch äÉeƒµ◊G áaÉc á≤aGƒe ÉÑjô≤J ∫Éf ób ,1948 ΩÉY ‘ IóëàŸG ·CÓd
,ádhO 170 øe Üô≤j Ée ÒJÉ°SO ‘ ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ≈∏éàJh .äÉ©ªàéŸG
hCG á«WGô≤ÁO ,á«böT hCG á«HôZ ,Ióë∏e hCG á«fÉª∏Y hCG á«æjO ,áÁóbh áãjóM
hCG á«æZ ,á£∏àfl hCG á«cGÎ°TG hCG ¥ƒ°ùdG OÉ°üàbG ≈∏Y áªFÉb ,á«dƒª°Th ájƒ£∏°S
É«°SÉ°SCG GAõL πã“ ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M âJÉH Éªc .Gƒ‰ πbCG hCG á«eÉf hCG áeó≤àe ,IÒ≤a
,á«dhódG á°SÉ«°ùdG πZGƒ°T øe É«eƒj ÓZÉ°Th ,á«dhódG äÉ«bÉØJ’G øe ójó©dG øe
.iÈµdG iƒ≤dG É¡YRÉæàJ »àdG ±ÓÿG á£≤fh
ÊƒfÉb ¬«≤a ,Úµæ«g …ƒd

¥Éã«e ¿ƒµj ¿CG øµÁ ióe …CG ¤EG
?É¡æ«©H ¥ƒ≤◊ É°ü°üfl
¥ƒ≤◊G
k

IQhö†dG øeh ,∫GDƒ°ùdG Gò¡d IOófi IóMGh áHÉLEG áªK ¢ù«d ,ôeC’G ™bGh ‘
á£ÑJôŸG á≤°ûŸG äOGORG ,Ohófi QÉWEG ‘ ¥Éã«ŸG ™°Vho Éª∏c ¬fCG ±ô©f ¿CG ¿ÉµÃ
¢VGô©à°SG ≈∏Y ¥Éã«ŸG πªà°ûj ¿CG øµÁ ,øµdh .OôØdG áë∏°üe ≥≤ëj ÉÃ √Ò°ùØàH
,ôNB’G ÖfÉ÷G ≈∏Yh .OGôaC’G ¥ƒ≤◊ É¡eó≤j »àdG ájÉª◊G ∫Éµ°TC’ »∏«°üØJ ΩÉY
∑Îj áeÉ©dG ÇOÉÑŸG ¢†©H …ƒ– áªFÉb Oô› ¤EG ¬dGõàNG ºàj …òdG ¥Éã«ŸG ¿EÉa
.ájQÉµàHG äGÒ°ùØàd ’k É› AÉ°†≤∏d

á≤«≤M

hCG á∏eÉ©ŸG ÜhöV øe √ÒZh Öjò©à∏d á°†gÉæŸG ICCPR á«bÉØJG »æÑJ ¿EG
∫hódG øe ádhód »æWƒdG ¿ƒfÉ≤dG øª°V áæ«¡ŸG hCG á«fÉ°ùfEGÓdG hCG á«°SÉ≤dG áHƒ≤©dG
π«Ñ°S ≈∏©a .¿É°ùfE’G ¥ƒ≤◊ ádhódG ∂∏J ΩGÎMG iƒà°ùe øY IQhö†dÉH È©j ’
â«¶M Éªæ«H ,á«bÉØJÓd IQÉ°TEG ójƒ°ù∏d »æWƒdG ¿ƒfÉ≤dG øª°†àj ’ ,∫ÉãŸG
á«YÉª÷G IOÉHE’G ¿ÉHEG GófGhôd »æWƒdG ™jöûàdG øe ≈∏YCG áÑJôÃ É¡°ùØf á«bÉØJ’G
.1994 ‘ OÓÑdG É¡Jó¡°T »àdG

á«æWƒdG ÚfGƒ≤dG ‘ (ICCPR) á«bÉØJG
á«æWƒdG á«fƒfÉ≤dG áeƒ¶æŸG ‘ (ICCPR) á«bÉØJ’G É¡H ≈¶– »àdG áÑJôŸG
:(ádhO 69 iód)
»æWƒdG ¿ƒfÉ≤∏d hÉ°ùe iƒà°ùe %20
(ádhO 14)
Qƒà°Só∏d hÉ°ùe iƒà°ùe %6
(∫hO 4)
Qƒà°SódG øe ≈∏YCG iƒà°ùe %3
(¿ÉàdhO)
OÉà©ŸG »æWƒdG ¿ƒfÉ≤dG øe ≈∏YCG iƒà°ùe %71
(ádhO 49)

áHƒ≤©dG hCG á∏eÉ©ŸG ÜhöV øe √ÒZh Öjò©àdG á°†gÉæÃ á«æ©ŸG á«bÉØJ’G Èà©J »àdG ∫hódG
:(∫hO105ÚH øe) á«æWƒdG É¡æ«fGƒb øe GAõL
k áæ«¡ŸG hCG á«fÉ°ùfEGÓdG hCG á«°SÉ≤dG

%26

’ 27

%74

78 º©f
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É¡∏Øµj »àdG äÉjô◊Gh ¥ƒ≤ë∏d áLÉ◊G ¿ƒµJ Ée IOÉY ,äÉeRC’G ‘ ”
‘ Òãj Ée ÌcCG »g äÉbhC’G ∂∏J ¿CGh Éª«°S’ ,¿ƒµj Ée ó°TCG Qƒà°SódG
øeC’G ≈∏Y ®ÉØ◊G º°SÉH äÉjô◊Gh ¥ƒ≤◊ÉH á«ë°†àdG ‘ áÑZQ ¢ùØædG
äÉjô◊Gh ¥ƒ≤◊G áeƒµ◊G ƒdƒÄ°ùe Èà©j ,äÉbhC’G √òg πãe ‘ .»eƒ≤dG
“ ∫É©a πµ°ûH ádhódG ídÉ°üe ájÉªM ¿hO ∫ƒ– äÉÑ≤Y Oô› á«fóŸG
ÊƒfÉb ¬«≤a ,∫ƒc ó«ØjO

? É«ŸÉY ÇQGƒ£dG ádÉM ô°ûàæJ ióe …CG ¤EG
¿ƒfÉb 470 ƒëf ø°S ” ób ¿Éc ,»°VÉŸG ¿ô≤dG äÉæ«©Ñ°S ∞°üàæe ∫ƒ∏ëH
ΩÉµMCG ø°S ” ób ¿Éc ,1996 ΩÉY ∫ƒ∏ëHh ,áØ∏àfl ¿Gó∏H ‘ ÇQGƒ£∏d
Ée hCG ÇQGƒ£dG ¿ƒfÉb ¿EÉa ,(2012 ΩÉY) Ωƒ«dG ÉeCG .ádhO 146 ‘ á«aôY
ôFGõ÷G ÉgRôHCGh ,á«Hô©dG ∫hódG º¶©e ‘ QÉ°S á«aô©dG ΩÉµMC’ÉH ±ô©jo
,øjôëÑdGh âjƒµdGh ¿GOƒ°ùdGh ¿OQC’Gh ¥Gô©dGh ÉjQƒ°Sh öüeh ¢ùfƒJh
¿ƒµj Ée GÒãch .ÚÑ∏ØdGh ¿ÉHÉ«dG øe πc ‘ ΩÉµMC’G ∂∏J …öùJ Éªc
á«ŸÉ©dG Üô◊G" ƒg á«aô©dG ΩÉµMC’G Ióe ádÉWEG ≠jƒ°ùàd óFÉ°ùdG QÈŸG
."ÜÉgQE’G ≈∏Y

? ÇQGƒ£dG ádÉM ¿ÓYEG á£∏°S √ó«H øe
ÇQGƒ£dG ádÉëH ≥∏©àJ ¢Uƒ°üf ≈∏Y á∏ªà°ûŸG ÒJÉ°SódG á«ÑdÉZ íæ“
%75 ƒëf íæÁh .ÇQGƒ£dG ádÉM ¿ÓYEG ‘ ≥◊G ¿ÉŸÈdG hCG ádhódG ¢ù«FQ
%50áÑ°ùædG âfÉc) ,ádhódG ¢ù«Fôd ≥◊G Gòg GQƒà°SO 461 ‹ÉªLEG øe
,¿ÉŸÈdG »°ù∏› á≤aGƒe É¡æe %8 Ö∏£àj Éªæ«H (1950ΩÉY πÑb
.ÜGƒædG ¢ù∏› á≤aGƒe É¡æe %7 »°†à≤jh
%7
%75
(ádÉM 32)
%2

áeƒµ◊G ¢ù«FQ
(ä’ÉM 8)
%1

ádhódG ¢ù«FQ
áeƒµ◊G ¢ù«FQ hCG

(ä’ÉM3)

ádhódG ¢ù«FQ

(ádÉM 347)
%8

¿ÉŸÈdG »°ù∏›
(ádÉM 39)
%7

,ÜGƒædG ¢ù∏›
¿ÉŸÈdG

(ádÉM95)

ΩÉY ô£N %35

(ádÉM 161)

áFQÉW ájOÉ°üàbG ±hôX %7
(ádÉM 31)

?ÇQGƒ£dG ádÉM º«¶æJ ºàj ∞«c
GÒãch .Qƒà°SódG É¡ª¶æjh É¡ë°Vƒj á«eƒµM ÒHGóàd ÇQGƒ£dG ádÉM ™°†îJ ,IóY ¿Gó∏H ‘
,É¡fÓYE’ áeRÓdG •höûdGh ,ÇQGƒ£dG ádÉM ¿ÓYEÉH á«æ©ŸG á£∏°ùdG ¤EG Qƒà°SódG Ò°ûj Ée
.É¡≤«∏©J Ωõ∏j ’ »àdG ∂∏Jh É¡≤«∏©J øµÁ »àdG ¥ƒ≤◊G Gòch

¿ÓYEÉH ≥∏©àJ ΩÉµMCG ≈∏Y 1789 ΩÉY òæe ¬≤«Ñ£J ” GQƒà°SO 640 ƒëf øe %82 πªà°ûj•
.ÇQGƒ£dG ádÉM

.øjöû©dGh öûY ™°SÉàdG Úfô≤dG á∏«W áahô©e ájQƒà°SódG ΩÉµMC’G √òg â∏X •

ádÉëH π°üàJ ΩÉµMCG ≈∏Y ¢üæj ⁄É©dG ÒJÉ°SO øe %80 ƒëf íÑ°UCG ,2000ΩÉY øe GAóHh
k •
.ÇQGƒ£dG
,ÇQGƒ£dG ádÉëH πª©dG º¶æJ É°Uƒ°üf
…ƒëj ÒJÉ°SódG øe GÒãc ¿CG ¤EG IQÉ°TE’G QóŒ
k
øe %50…ƒà– …òdG ,Góæch IóëàŸG äÉj’ƒdGh ÉHhQhCG ÜôZ Éª«°S’ ,Üô¨dG AÉæãà°SÉH
,AGôë°üdG ÜƒæL É«≤jôaEGh á«æ«JÓdG ÉµjôeCG ‘ ÉeCG .ÇQGƒ£dG ádÉ◊ IQÉ°TEG ≈∏Y √ÒJÉ°SO
.Éë°VGh GQÉ°ûàfG öûàæJ ÇQGƒ£dG ádÉëH á≤∏©àŸG ¢Uƒ°üædG ¿EÉa

(ádÉM 32)

√ôjô“ ” ¿ƒfÉb OƒLh ∫ÉM ‘ ’EG ÇQGƒ£dG ádÉM øY ¿ÓYE’G ≈æ°ùàj ’
hCG ,Üô◊G ô£îH IOó¡e áeC’G IÉ«M ¿ƒµJ (CG) ÉeóæY §≤ah ,¿ÉŸÈdG ‘
áFQÉW ádÉM ájCG hCG ,á«©«ÑW áKQÉc hCG ,äÓØf’G hCG ,ΩÉ©dG ¿É«°ü©dG hCG ,hõ¨dG
]...] iôNCG áeÉY
1 , 37 IOÉŸG ,2003 É«≤jôaEG ÜƒæL

á«eƒb áKQÉc %21

.Qƒà°SódG É¡∏Øµj »àdG äÉjô◊Gh ¥ƒ≤◊ÉH πª©dG ≥«∏©J áeƒµ◊G ¿ÓYEG ÇQGƒ£dG ádÉM »æ©J
á«©jöûàdGh ájò«ØæàdG ádhódG Iõ¡LC’ É¡«∏Y ±QÉ©àŸG ∞FÉXƒdG ≥«∏©J ¤EG áeƒµ◊G óª©J óbh
,ÊóŸG ÜGô£°V’G øe ádÉM ´ƒbh óæY ÇQGƒ£dG ádÉM øY ¿ÓYE’G ºàj Ée IOÉYh .á«FÉ°†≤dGh
ÜÉ≤YCG ‘ ÇQGƒ£dG ádÉM øY ¿ÓYE’G »JCÉj óbh .»∏NGO ´GöU Üƒ°ûf hCG ,á«©«ÑW áKQÉc hCG
±ô©jo Ée QGó°UEÉH áeƒµ◊G ΩÉ«b ÇQGƒ£dG ádÉM »°†à≤Jh .ÜôM ádÉM ‘ ∫ƒNódG øY ¿ÓYE’G
âbƒdG ‘ …CG ,äÉeRC’G âbh Ωóîà°ùJ äGhOCG É¡JGP óM ‘ πã“ »gh ,á«aô©dG ΩÉµMC’ÉH
πãeh .á«àbh QÉ£NCGh äÉjó– øe ádhódG ¬HÉéj ÉŸ …ó°üà∏d …OÉ©dG ¿ƒfÉ≤dG »Øµj ’ …òdG
ΩÉµMCGh πH ájOÉ©dG ÚfGƒ≤dG RhÉéàj ¿CG ¬fCÉ°T øe …Qƒà°SódG ¥ƒa ™jöûàdG øe ´ƒædG Gòg
≥«∏©àd IQhöV É¡fƒc ∫ÉªàMG ‘ ÇQGƒ£dG ádÉM ¤EG IƒYódG AGQh QÈŸG øªµjh .Qƒà°SódG
‘ »eƒ≤dG øeC’G ÜÉÑàà°SG ≈∏Y πª©dÉH áeƒµë∏d ìÉª°ùdGh äÉjô◊Gh ¥ƒ≤◊G ¢†©H á°SQÉ‡
.á«FÉæãà°S’G äÉbhC’G
±ƒ°ù∏«ØdG ¬Ø°Uh ÉÃ ìÉª°ùdG ≈∏Y GQOÉb ÇQGƒ£dG ¿ƒfÉb íÑ°üj ,ájQƒà°SódG ΩÉµMC’G ≥«∏©àHh
Éªc ."¿ƒfÉ≤∏d ™°VÉÿG ÒZ ÊÉ°ùfE’G ÒKCÉà∏d ∫É› OƒLƒH" ÍeÉLCG ƒ«LQƒL »°SÉ«°ùdG
á£∏°ùdG ΩÉeCG ∫ÉéŸG ∂dòH áë«àe ,AÉ°†≤dG ≈£îàJ áMÉ°ùe OÉéjEÉH ÇQGƒ£dG ¿ƒfÉb íª°ùj
.¿ƒfÉ≤dG øe á«dÉN áMÉ°ùe OÉéjEÉH ∂dPh ,¿ƒfÉ≤dG RhÉéàd ájò«ØæàdG

%49 »∏NGO »æeCG äÓØfG
(ádÉM225)
%59 ÜôM
(ádÉM 273)
%5 …Qƒà°SódG ΩÉ¶ædG ójó¡J
(ádÉM 24)

Éªæ«H ,‹ÉªLE’G Oó©dG å∏K ƒëf ΩÉY ô£N OƒLh ¤EG Ò°ûJ »àdG ÒJÉ°SódG áÑ°ùf ≠∏ÑJh •
‹ÉªLEG øe %21 É¡àÑ°ùf ≠∏ÑJ á«©«ÑW hCG á«eƒb áKQÉc ´ƒbh ¤EG Ò°ûJ »àdG ∂∏J
Gòg ‘ IQÉ°TE’G QóŒh .ÇQGƒ£dG ádÉM ¿ÓYEG ÜÉÑ°SCG ¤EG IQÉ°TEG πª– »àdG ÒJÉ°SódG
ÚfGƒ≤∏d Éæk gQ ÇQGƒ£dG ádÉM äGQÈe ójó– ádCÉ°ùe ∑ÎJ ÒJÉ°SódG øe %7 ¿CG ¤EG ΩÉ≤ŸG
.Qƒà°SódÉH á∏°üdG äGP ÒZ iôNC’G

%78

%82

%83

%86

%92
%100

áeƒµ◊G
AGQRƒdG ¢ù∏›h

?ÇQGƒ£dG ádÉëH Oƒ°ü≤ŸG Ée

%50

Góæc /IóëàŸG äÉj’ƒdG /ÉHhQhCG ÜôZ
Éæ«°ThCG

É«≤jôaG ∫Éª°T /§°ShC’G ¥öûdG
É«°SBG ÜƒæL
É«°SBG ¥öT

(1989 ó©H) /ÉHhQhCG ÜôZ
á«æ«JÓdG ÉµjôeCG

iÈµdG AGôë°üdG ÜƒæL É«≤jôaCG

ÇQGƒ£dG ádÉM ¿ÓYEÉH ≥∏©àJ ¢Uƒ°üf ≈∏Y …ƒà– »àdG ÒJÉ°Só∏d ájƒÄŸG áÑ°ùædG
(2000 ΩÉY ,Qƒà°SO 181 ≈∏Y á°SGQódG âjôLG)

øe ádhO ™aóJ »àdG ±hô¶dG »g Ée
? ÇQGƒ£dG ádÉM ¿ÓYE’ ∫hódG

ádÉM ¿ÓYEG É¡Yƒbh ∫ÉM ‘ øµÁ »àdG ±hô¶dG øe ójó©dG ÒJÉ°SódG á«ÑdÉZ ¥ƒ°ùJ
ójõJ É¡d ájODƒŸG ±hô¶dG ™e ÇQGƒ£dG ¿ÓYEG ä’ÉM á≤HÉ£e áÑ°ùf ¿EÉa ,Gòdh ,ÇQGƒ£dG
ádÉM ‘ É¡fCG ádhódG ¿ÓYEG ƒg ¥ÓWE’G ≈∏Y äGQÈŸG ∂∏J ô¡°TCG ¿CG ÒZ %100 øY
∂∏àd ΩÉ¡J’G ™Ñ°UEG ¬«LƒJ ºàj Ée IOÉYh .»ÑæLCG AGóàY’ ¢Vô©àJ É¡fCG hCG ,ÜôM
≥«Ñ£J ôjÈàd á©jQP É¡æe ádhódG äÉ£∏°S òîàJh ,¢Vƒª¨dÉH º°ùàJ ÉgQÉÑàYÉH äGQÈŸG
¿B’G öüe ‘ ∫É◊G ƒg Éªc ,"ÜÉgQE’G ≈∏Y Üô◊G" ¿ÓYEG ºK øeh ,ÇQGƒ£dG ¢Uƒ°üf
.∑QÉÑe »æ°ùM ≥HÉ°ùdG ¢ù«FôdG ºµM IÎa AÉæKCGh
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¥ƒ≤◊G øe …CÉH πª©dG ≥«∏©J øµÁ πg
? ¥ƒ≤◊G ¥Éã«e øª°V IOQGƒdG

ájÉªëH ≥∏©àj Éª«a á«dhódGh á«∏NGódG É¡JÉeGõàdÉH ΩÉ«≤dG øY ádhódG OÉ©àHG ióe
IQhö†dG äÉ«°†à≤Ÿ ΩQÉ°U πµ°ûH ™°†îj" ôeCG ƒg º¡JÉjôMh ÚæWGƒŸG ¥ƒ≤M
.(ICCPR ,á©HGôdG IOÉŸG) "∞bƒŸGh

’ ¬fCG ÒZ ,±hô¶dG ™e Ö°SÉæàj ÉÃ ÇQGƒ£dG ádÉM π«°üØJ ºàëàj ¬fEÉa ,¬«∏Yh •
h ,11h ,8h ,7h ,6 OGƒŸG É¡∏ØµJ »àdG ,"á≤∏£ŸG" ¥ƒ≤◊G øe …CG ≥«∏©J É¡©°ùj
OôØdG ≥Mh ,IÉ«◊G ‘ ≥◊G ¤EG OGƒŸG ∂∏J Ò°ûJh .ICCPR á«bÉØJG øe 18h ,16
hCG á«°SÉ≤dG á∏eÉ©ŸG hCG Öjò©àdG øe QôëàdGh ,¥ÉbÎ°S’G øe QôëàdGh ,øeC’G ‘
.Ió«≤©dGh ¿GóLƒdGh ôµØdG ájôMh ,áæ«¡ŸG hCG á«fÉ°ùfEGÓdG
‘ ≥◊Gh ™ªéàdG ‘ ≥◊Éc ,"IOhófi"`dÉ`H ∞°UƒJ iôNCG ¥ƒ≤M ≥«∏©J øµÁh •
.ÇQGƒ£dG ádÉM ¿ÓYEG AÉæKCG ,ádOÉY áªcÉfi

≥«Ñ£J ¿CÉ°ûH ±ÓÿG •É≤f RôHCG Ée
? ájQƒà°SO ¥ƒa OGƒe

É¡àbÓYh ájQƒà°SódG ¥ƒa äÉ©jöûàdG ihóL ∫ƒM ôFGódG ∫ó÷G øe ÒãµdG áªK
‘ …Qƒà°SódG ¥ƒa ™jöûàdÉH π°üàj Éª«a »°SÉ°SC’G ¢†bÉæàdG ó°ùéàjh .Qƒà°SódÉH
…òdG âbƒdG ‘ ,¬æe ¬à«MÓ°U óªà°ùjh Qƒà°SódG øe Ó«°UCG GAõL ÒNC’G ¿ƒc
øµÁ ’ "Gó≤Y" Qƒà°SódG Èà©f Éæc GPEÉa ,∂dòch .√RhÉŒ πLCG øe ¬ª«ª°üJ ºàj
¥ƒa ™jöûàdG …CG – ó≤©dG Gòg øe AõL ¿ƒµj GPÉª∏a ,ÚæWGƒŸGh áeƒµ◊G ÚH ¬bôN
¥ƒ≤◊G ¥Éã«e ÚH ábÓ©dG ¿EG ?Qƒà°SódG á«≤H øY √õ«“ á«°Uƒ°üN GP – …Qƒà°SódG
»gh ,»eƒ≤dG øeC’Gh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ÚH ¿RGƒàdG ≥«≤– É¡H OGôj ÇQGƒ£dG ádÉMh
¥ƒ≤M ƒëf π«“h ,ÇQGƒ£dG ádÉM ‘ »eƒ≤dG øeC’G ƒëf π«“ »àdG ábÓ©dG äGP
∂dP ,ÇQGƒ£dG ádÉM ¢Vôa ‘ iÈc IôWÉfl áªKh .ájOÉ©dG ∫GƒMC’G ‘ ¿É°ùfE’G
»FÉ°†≤dGh »©jöûàdG øjRÉ¡÷G øY ƒ∏©J áÑJôe ‘ …ò«ØæàdG RÉ¡÷G ™°†J É¡fCG
¢†©H ∂dP ‘ ÉÃ ,¿ƒfÉ≤dG øY êhôÿG RÉ¡÷G ∂dòd í«àj …òdG ôeC’G ,ádhó∏d
.¥ƒ≤◊G ¥Éã«e ‘ IOQGƒdG ¢Uƒ°üædG

¢Vô¨H ∂dP øµj ⁄ Ée ,ºcÉëŸG AGQh øe ±ó¡dG Ée AôŸG π«îàj ¿CG Ö©°üdG øe
®ÉØë∏dh ,¿ÉµÃ á«ªgC’G øe ... …Qƒà°SódG ÒZ ¢†Ñ≤∏d ¢Vô©àdG øe OGôaC’G ájÉªM
ÉgPÉîJG ºàj »àdG äGAGôLE’G ¿ƒµJ ¿CG ,äÉ©ªàéŸG ‘ á«WGô≤ÁódG º«≤dG áaÉc ≈∏Y
á«dƒÄ°ùŸG ÒjÉ©Ã áeõà∏e Üô◊G á£∏°S º°SÉH
ÊƒfÉb ¬«≤a ,ƒà°ShQ ÚLhCG

2012  مايو/ أبريل

? ÇQGƒ£dG ádÉM øY ‹hódG ¿ƒfÉ≤dG ¬dƒ≤j …òdG Ée
á«JGƒŸG ±hô¶dGh ºFÓŸG âbƒdG ójó– ‘ É«°SÉ°SCG GQhO ‹hódG ¿ƒfÉ≤dG Ö©d ÉŸÉ£d
.ÇQGƒ£dG ¿ÓYE’

¤EG (ICCPR) á«°SÉ«°ùdGh á«fóŸG ¥ƒ≤◊ÉH ¢UÉÿG ‹hódG ó¡©dG øe á©HGôdG IOÉŸG Ò°ûJ •
.ÇQGƒ£dG ¿ƒfÉ≤H á°UÉÿG íFGƒ∏dG ø°S óæY É¡H òNC’G Ú©àj »àdG á«dhódG ÒjÉ©ŸG
Oó¡Jh áeCG IÉ«M Oó¡J »àdG ∂∏J" É¡fCÉH áeÉ©dG ÇQGƒ£dG ádÉM IOÉŸG √òg ∞°üJh •
,âbDƒe πµ°ûH É¡JÉ«MÓ°U ¥É£f ójó“ ádhódG ≈∏Y ºàëj ÉÃ ."áahô©ŸG É¡JGQó≤e
ÚH áfRGƒŸG â“h áeRCG ´ƒbh ádÉM ‘ ¬fEÉa ,Gòdh .OÓÑdG ‘ øeC’G IOÉ©à°SG πLCG øe
,»eƒ≤dG øeC’G ƒëf IOÉY áëLGQ ¿ƒµJ áØµdG ¿EÉa ,»eƒ≤dG øeC’Gh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M
.IQhö†∏d áé«àf
ó¡©dG ≈∏Y ≥jó°üàdÉH ,ádhO 22 π°UCG øe ,á«HôY ∫hO ¿ÉªK ΩÉ«b øe ºZôdG ≈∏Yh
öüeh Üô¨ŸGh É«Ñ«dh ¢ùfƒJ »gh ,á«°SÉ«°ùdGh á«fóŸG ¥ƒ≤◊ÉH ¢UÉÿG ‹hódG
¿ƒfÉ≤dG ÉgôcP ádÉM ÚÑJ á©HGôdG IOÉŸG ¿EÉa .¿ÉæÑdh ¿OQC’Gh ÉjQƒ°Sh ¿GOƒ°ùdGh
.‹hódG ™ªàéŸG iód ¥É£ædG ™°SGh ∫ƒÑb øe ¬H â«¶M ÉŸ Gô¶f
k ΩÉ©dG ‹hódG

Qƒà°SódG ÖLƒÃ ÇQGƒ£dG ádÉM ójó“
ádÉëH πª©dG ójó“ πLCG øe ÉgòîàJ »àdG ÒHGóà∏d áÑ°ùædÉH É¡æ«H Éª«a ∫hódG ähÉØàJ
.ójóªàdG ∂dòd ¢ü°üîŸG âbƒ∏d áÑ°ùædÉH ∂dòch ,ÇQGƒ£dG
¿ƒ°†Z ‘ Ö©°ûdG ¢ù∏éŸ ÇQGƒ£dG ádÉ◊ ¢ù«FôdG ¿ÓYEG º«∏°ùJ Ú©àj ,öüŸ áÑ°ùædÉH
‘h .¬fCÉ°ûH ¿ÉŸÈdG á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ±ó¡H ∂dPh ,¿ÓYE’G ïjQÉJ øe Éeƒj 15
.äGƒæ°S çÓK IóŸ ÇQGƒ£dG ádÉM ójó“ ‘ ≥◊G ¢ù∏éŸG iód ¿ƒµj ,ádÉ◊G √òg
¢ù«FôdG ∫ÓN øe ÉeEG ,ÇQGƒ£dG ádÉM ¿ÓYEG ¿CG ≈∏Y Qƒà°SódG ¢üæ«a ,ôéŸG ‘ ÉeCG
.¿ÉŸÈdG á≤aGƒÃ √ójó“ øµÁ ¬fCG ÒZ ,Ö°ùMh Éeƒj 30 IóŸ ÉjQÉ°S π¶j ,¿ÉŸÈdG hCG
ΩÉY AÉàØà°SG πª©H ôeCG QGó°UEÉH ¿ÉŸÈ∏d …ôéŸG Qƒà°SódG øe áæeÉãdG IOÉŸG íª°ùJh
.Égójó“ hCG ÇQGƒ£dG ádÉM ¿ÓYEG ≈∏Y áeõ∏e ¬àé«àf ¿ƒµJ
ó©Hh ,¬îjQÉJ øe Éeƒj 12 Qhôe ó©H ÇQGƒ£dG ádÉM ¢ù«FôdG ¿ÓYEG »¡àæj ,É°ùfôa ‘
.ÇQGƒ£dG ádÉëH πª©dG ójóªàH íª°ùj ¿ƒfÉb ôjôªàH ¿ÉŸÈdG Ωƒ≤j ,∂dP
¿ÉŸÈdG ¤EG QƒØdG ≈∏Y ÇQGƒ£dG ádÉ◊ ¢ù«FôdG ¿ÓYEG º«∏°ùJ Ú©àj ,É«côJ ‘
hCG ,ÇQGƒ£dG ádÉëH πª©dG AÉ¨dEG ‘ ≥◊G ¿ÉŸÈ∏dh .¬fCÉ°ûH ¬à≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d
¤hC’G ÇQGƒ£dG ádÉM ≥«Ñ£J Ióe RhÉéàJ ’CG Ú©àjh .É¡H πª©dG ójó“ hCG ,É¡Jóe Ò«¨J
á©HQCG ≈∏Y ójõJ ’ iôNCG IóŸ ÉgójóªàH ÉeEG É¡HÉ≤YCG ‘ ¢ù«FôdG Ωƒ≤j ,ô¡°TCG áà°S
.AGQRƒdG ¢ù∏› øe Ωó≤e Ö∏W ≈∏Y AÉæH ∂dP ºàj Iôe πc ‘h ,ô¡°TCG

? ÇQGƒ£dG ÒHGóàd á«FÉ°†≤dG á©LGôŸG ihóL Ée
ÒHGóJ áZÉ«°üH π°üàj á«ªgC’G ≠dÉH GQhO Ö©∏j ¿CG ≈∏Y GQOÉb ∫GRÉe AÉ°†≤dG ¿CG ÒZ
≈∏Y .á«µjôeC’G É«∏©dG áªµëŸG êPƒ‰ ‘ ∫É◊G ƒg Éªc ,ÇQGƒ£dG ádÉ◊ πÑ≤à°ùŸG
:∫ÉãŸG π«Ñ°S
– 1861) á«µjôeC’G á«∏gC’G Üô◊G ´’ófG ÜÉ≤YCG ‘ á∏«∏b äGƒæ°S ™°†H â°†e •
á£∏°S ájôµ°ù©dG ºcÉëŸG ødƒµæ«d ΩÉgGôHCG »µjôeC’G ¢ù«FôdG íæe ÉeóæY , (1865
¢ù«FôdG á«≤MCG ΩóY"`H â°†b á«µjôeC’G É«∏©dG áªµëŸG ¿CG ÒZ ,Ú«fóe áªcÉfi
.AGôLE’G Gòg πãe PÉîJG ‘ "ÉjQƒà°SO
¢ü≤e ºgGO ÉeóæYh ,¤hC’G á«ŸÉ©dG Üô◊G Üƒ°ûf ≈∏Y á∏jƒW IÎa Qhôe ó©H •
ájô◊ ójóL Ωƒ¡Øe »æÑàH É«∏©dG áªµëŸG âeÉb ,Üô◊G ó°V ∫É≤j ¿Éc Ée πc Ö«bôdG
.º¡d ƒ∏ëj Éªc Üô◊G øY ÒÑ©àdG øe Gƒæµ“ øjòdG Ú«Yƒ«°û∏d ájÉª◊G πØc ÒÑ©àdG
øe ó◊G ≈∏Y IQó≤dG ¬jód ôaGƒàJ ób AÉ°†≤dG ¿EG ∫ƒ≤dG øµÁ ¢SÉ°SC’G Gòg ≈∏Yh
∂dPh ,ÇQGƒ£dG ádÉëH á°UÉÿG ΩÉµMC’G ¢†©H OƒLh ∫ÓN øe á£∏°ùdG ∫Ó¨à°SG
:á«dÉàdG ÜÉÑ°SCÓd
.á≤HÉ°ùdG ∂∏àH Éæk gQ ÓÑ≤à°ùe ÇQGƒ£dG ádÉM ¢Vôa π©éj á«fƒfÉb á≤HÉ°S OƒLh •
¿ƒµj ¿CG ¢VhôØŸG øe ¬fCGh Éª«°S’ ,»°SÉ«°ùdG ΩÉ¶ædÉH á«∏c ó«≤àj ¿CG øµÁ ’ AÉ°†≤dG •
.¬æY Ó≤à°ùe

¤EG ¿Gó∏ÑdG øe Òãc ‘ ÇQGƒ£dG ádÉ◊ á«FÉ°†≤dG á©LGôŸG äOCG ,ôeC’G ™bGh ‘
É¡fCG Éªc ,ÇQGƒ£dG ádÉM øY ¿ÓYE’G ‘ á£∏°ùdG á°SQÉªŸ ájôgƒL §HGƒ°V ™°Vh
∫ÉM ¢üæ«a ÓÑ≤à°ùe ∫ƒÑ≤e ƒg Ée ≈∏Y Oƒ«b ™°Vh ‘ GQhO …ODƒJ âdGRÉeh äOCG
á«MÓ°U ióe º««≤àd á°UôØdG ºcÉëŸG iód ¿ƒµJh .ÇQGƒ£dG ádÉM øY ¿ÓYE’G
Ahó¡dG IOÉ©à°SG ó©Hh ,É¡H πª©dG AÉ¡àfG ó©H ÇQGƒ£dG ádÉëH á°UÉÿG ÒHGóàdG
¿Gó≤Ød IóY ÜÉÑ°SCG áªK ,∫ÉM ájCG ≈∏Y øµd .≥£æŸG ∫ÉªYEG ≈∏Y IQó≤dG ∑ÓàeGh
:»∏j Éª«a í°†àJ »gh ,ÇQGƒ£dG ádÉM ¿ÓYEG AÉæKCG É¡àª«≤d á©LGôŸG √òg πãe
òNCÉj ¿CG »©«Ñ£dG øeh ,áeƒµ◊G øe GAõL ¿ƒµj Ée IOÉY »FÉ°†≤dG RÉ¡÷G •
.ô£î∏d »eƒ≤dG OÓÑdG øeCG ¢Vô©àj ÉeóY Éª«°S’ ,É¡Ø°U

¥É«°S ‘ »JCÉJ »àdG äGQÈŸG º««≤J IÉ°†≤dG ≈∏Y Ö©°üj ,äÉeRC’G äÉbhCG ‘ •
.’ ΩCG ¿CÉ°ûdG Gòg ∫hÉæJ ‘ ÉaÉØ°T …ò«ØæàdG RÉ¡÷G ¿Éc GPEG ÉªYh ,»eƒ≤dG øeC’G
Iô£«°ùdG ≈∏Y º¡JQób QÉÑàN’ º¡°Vô©J ∫ÉªàMG QÉÑàY’G ‘ IÉ°†≤dG òNCÉj •
.º¡JGQGôb ¬Lh ‘ …ò«ØæàdG RÉ¡÷G ∞≤j ÉeóæY á°UÉN ,QƒeC’G ó«dÉ≤e ≈∏Y

á°VQÉ©e »°†à≤J »àdG IôWÉîŸG √òg πãe ‘ ∫ƒNódG øY IÉ°†≤dG ºéëj ób •
.»eƒ≤dG øeC’G ÜÉ°ùM ≈∏Y á«eƒµM ÒHGóJ
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ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ اﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ وﺛﻴﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﺳﻤﻬﺎ "وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺤﻘﻮق" .وﻟﻜﻦ اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ اﺳﺘﺨﺪم ﻟﻮﺻﻒ اﻟﻘﺴﻢ اول ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ
)دﺳﺘﻮر( ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ،وﻫﻮ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺬي ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﺳﺎﺳﻴﺔ.

اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ:
 ﻋﻘﺐ اﺳﺘﺴﻼم أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻋﻨﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﻗﻌﺖاراﺿﻲ اﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻗﺒﻀﺔ ﻗﻮات اﻟﺤﻠﻔﺎء )اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻣﺮﻳﻜﻴﺔ واﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻲ واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
وﻓﺮﻧﺴﺎ(ُ .ﻗﺴﻤﺖ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ إﻟﻰ أرﺑﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻟﺖ ﻛﻞ دوﻟﺔ ﻣﻦ
دول اﻟﺤﻠﻔﺎء ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ إدارة واﺣﺪة ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ.

ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ا ﺳﺎﺳﻲ:
 اﺗﻔﻖ ﻣﻤﺜﻠﻮ اﻟﻮﻻﻳﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﻴﻦÎﺻﺪار اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ .وﻟﻢ ﻳﻘﺘﺼﺮ
ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﻞ ﺧﺮﺟﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺑﻤﺸﺮوع دﺳﺘﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ.
 وﻗﺪ ُدﻣﺠﺖ ﺑﻨﻴﺔ ﻣﺸﺮوع اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻗﺴﻢ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺤﺘﻮاه ﻓﻲاﻟﻘﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ .واﻧﺘﺨﺒﺖ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت
ﻣﻨﺪوﺑﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﺑﻤﺎ
اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﺳﺘﺔ وﺧﻤﺴﻴﻦ
ً
ﻓﻴﻬﻢ ﺧﻤﺴﺔ أﻋﻀﺎء ﻟﻴﺲ ﻟﻬﻢ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﺑﺮﻟﻴﻦ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ )ﻟﻢ
ﺗﺘﺒﻊ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺮﻟﻴﻦ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ أﻳﺔ وﻻﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت(.
 اﻧﻘﺴﻢ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﻟﺠﺎن ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞﻣﻊ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺤﺪدة ﻣﺜﻞ اﻟﺤﻘﻮق اﺳﺎﺳﻴﺔ أو ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت،
وﻟﺠﻨﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ أوﻛﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﺎن
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاد اﻟﺨﻼﻓﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﺪﺳﺘﻮر .ﻛﻤﺎ أﻗﻴﻤﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ اﺣﺰاب ﺗﻀﻢ ﻓﻲ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ
ﻣﻨﺪوﺑﻴﻦ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺣﺰب ﻣﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ،وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه
اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ اﺣﺰاب اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ
ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ.

 ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ  ١٩٤٨اﺟﺘﻤﻊ ﻣﻤﺜﻠﻮن ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪةواﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻫﻮﻟﻨﺪا وﺑﻠﺠﻴﻜﺎ وﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮرغ ﻓﻲ ﻟﻨﺪن ﻻﺗﺨﺎذ
ﻗﺮار ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟ»راﺿﻲ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ.
واﺗﻔﻖ اﻟﻤﻨﺪوﺑﻮن اﻟﺤﺎﺿﺮون ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﻜﻮﻳﻦ دوﻟﺔ
اﺗﺤﺎدﻳﺔ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻀﺒﻂ اﻟﺘﻮﺳﻊ
اﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻲ وﺗﻮﻏ Àﻠﻪ ﻓﻲ أوروﺑﺎ.
 ﺛﻢ أُرﺳﻠﺖ ﻗﺮارات ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻟﻨﺪن اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ُﺗﻌﺮف ﺑﺎﺳﻢ "وﺛﺎﺋﻖﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت" إﻟﻰ رؤﺳﺎء وزراء اﻟﻮﻻﻳﺎت ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،وﻛﺎﻧﺖ
ﻫﺬه اﻟﻮﻻﻳﺎت وﺣﺪات ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ذات ﺳﻴﺎدة ﺟﺰﺋﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ.
 ﻧﺎدت وﺛﺎﺋﻖ ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺗﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔدﺳﺘﻮر ﻟﺪوﻟﺔ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻟﻴﺪة وﺣﺪدت اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻄﻠﻮب
ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺣﺘﻰ ﺗﻘﺮه ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺤﻠﻔﺎء.

ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر أول  ١٩ﻣﺎدة ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر "وﺛﻴﻘﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق" ،إذ ﺗﻮﺿﺢ
وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬا
ﻋﻤﻖ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻮاﺟﺐ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎُ .
ﺧﺮوﺟﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،ن ﻫﺬه اﻟﺤﻘﻮق ﻟﻢ
ً
ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ أي دﺳﺘﻮر ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺻﺮاﺣﺔ ،وﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎل
ذﻛﺮﻫﺎ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺠﺮد ﺑﻴﺎﻧﺎت إﻋﻼﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎذ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﻘﺎﻧﻮن.
 ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻔﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ أن ﺗﺘﻌﺪلﺗﺤﺖ أي ﻇﺮف ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف ،وﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل أﻏﻠﺒﻴﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ )أو أﻛﺜﺮ( وﻻ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻔﺘﺎء ﺷﻌﺒﻲ .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﻤﻨﺢ اﻟﻤﺎدة  ٢٠ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻤﺎن اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺔ أي ﺷﺨﺺ أو أﺷﺨﺎص ﻳﺴﻌﻮن إﻟﻰ
إﻟﻐﺎء اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻓﻲ ﺣﺎل اﻧﻌﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺼﺪي اﺧﺮى ،وﻫﻲ
ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻨﻔﻲ أي إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺤﻘﻮق اﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ.
 ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻜﺮاﻣﺔ اÎﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺬي ﺗﻮﺿﺤﻪ اﻟﻤﺎدة  ١اﻟﻤﺒﺪأ اﺳﺎﺳﻲاﻟﺬي ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻪ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ

 -ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻳﺔ

 ١٠ﻓﺒﺮاﻳﺮ ١٩٤٩

ﺗﻤﺖ اﻟﻤﺴﻮدة اوﻟﻰ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ  ١٠ﻓﺒﺮاﻳﺮ ،١٩٤٩
واﺷﺘﻤﻠﺖ اﺷﻬﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺼﺪي ﻟﻼﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻗﻮات اﻟﺤﻠﻔﺎء ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ.
 وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮى داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲاﻟﻤﺎﻧﻲ ﻣﺜﻞ اﻋﻀﺎء اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻗﺪ
ﻗﺪﻣﺖ أﻓﻜﺎرﻫﺎ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﺈن ﻗﻮات
اﻟﺤﻠﻔﺎء ﻧﻈﺮت إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻻ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺸﻜﻞ
ﻛﺎﻣﻞ إﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﺎم ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﺑﻞ دﻓﻌﺖ ﻧﺤﻮ ﻣﻔﻬﻮم
ﻣﺒﺎدئ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﻔﺮدﻳﺔ أﻗﺮب ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻐﺮﺑﻲ
ﺧﺎﺻﺔ اﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻬﺎ.

 ١٢ﻣﺎﻳﻮ ١٩٤٩
وﻋﻘﺐ ﻓﺘﺮة ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ
وﻗﻮات اﻟﺤﻠﻔﺎء أُرﺳﻠﺖ اﻟﻤﺴﻮدة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﻲ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﺎم اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ
أﻗﺮوا ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻓﻲ  ١٢ﻣﺎﻳﻮ ١٩٤٩

 ٢٣ﻣﺎﻳﻮ ١٩٤٩
 .ﻣﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺎت واﺿﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﺪى ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء وﻻﻳﺔ واﺣﺪة ،وﻫﻜﺬا
ﺳﺎرﻳﺎ وﻧﺎﻓﺬً ا ﻓﻲ  ٢٣ﻣﺎﻳﻮ .١٩٤٩
أﺻﺒﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ
ً
 ﻗﻠﻖ رؤﺳﺎء وزراء اﻟﻮﻻﻳﺎت ﻣﻦ ﻫﺬا اﻻﻗﺘﺮاح ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ دوﻟﺔ داﺋﻤﺔن ﻫﺬا اﻟﻤﺴﻌﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﻳﻌﺮﻗﻞ ﺟﻬﻮد إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ
ﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻗﺘﺮﺣﺖ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ .وﺑﺪ ً
وﻻﻳﺔ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮاب ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮاب ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻗﺎﻧﻮن
أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺈدارة أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ.

ﻣﺤﺘﻮى "وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺤﻘﻮق"

 وﻋﻘﺐ ﺗﻮﺣﺪ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ وأﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ  ١٩٩٠أﺻﺒﺢاﻟﻘﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ )ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ
اﻟﺘﻮﺣﺪ( دﺳﺘﻮر ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.

ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﻤﻊ

اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎب
واﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن

اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ

ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻤﺴﻜﻦ

ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻌﻘﻴﺪة

اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻤﺮاﺳﻼت
واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ

اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

اﻟﻤﺴﺎواة أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن

اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﺎل
واﻟﻨﺴﺎء

ﺣﻈﺮ اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ
ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺮﻣﺎن
ﺣﻈﺮ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﺎت

ﻣﺤﺪدا ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻊ ﻛﻞ ﻣﺎدة اﻟﺨﻄﻮط
 ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺤﺘﻮى ﻫﺬه اﻟﻤﻮادً
اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﻖ واﻟﻘﻴﻮد اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﻖ ﻣﻦ
اﻟﺤﻘﻮق .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة  ١٣اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﺮﻣﺔ اﻟﺴﻜﻦ ﻋﻠﻰ
ﺣﺎﻻت ﻣﺤﺪدة ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ ُﻳﺴﻤﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪي
ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺤﻖ ،ﺑﺸﻜﻞ ﻻ ﻳﺪع ﻣﺠﺎﻻ ي ﺗﻌﺪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺪوﻟﺔ.
 ﻳﺤﻤﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔواﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻟﻜﻨﻪ ﻳﻘﺮ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻘﻂ.
دورا
ُﻳﻠﺰم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ﺑﻞ وﻳﻨﻴﻂ ﺑﻬﺎ ً
أﻛﺜﺮ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺷﺘﺮاط ﻣﻨﺢ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻨﻬﺎ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻧﻔﺎذً ا
ﻼ ﻟ»ﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﺳﺎﺳﻴﺔ.
ﻛﺎﻣ ً
ﺗﻤﺎﻣﺎ  -ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺮب أو اﻟﻄﻮارئ
اﺳﺎﺳﻲ
اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﻳﺨﻠﻮ
ً
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  -ﻣﻦ أي ﺣﻜﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻮاد
 .١-٢٠وﻟﻜﻦ اﺣﻜﺎم اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻖ اﻟﻤﺆﻗﺖ
ﻟﺒﻌﺾ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة  ١٢اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻟﻌﻤﻞ
اÎﺟﺒﺎري.
 ُﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔاﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺘﻬﺎك أي ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ.
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ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺘﺎرة ﻣﻦ
"وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺤﻘﻮق" ا ﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻣﺎدة ) :(١اﻟﻜﺮاﻣﺔ ا¯ﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
-١اﻟﻜﺮاﻣﺔ ا¯ﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺣﺮﻣﺘﻬﺎ.وﺗﺘﻌﻬﺪ ﺟﻤﻴﻊ
ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﺣﺘﺮاﻣﻬﺎ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ.
 -٢ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻳﻌﺘﺮف اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻤﺎﻧﻲ ﺑﺤﻘﻮق
ا¯ﻧﺴﺎن ذات اﻟﺤﺮﻣﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮف
أﺳﺎﺳﺎ ﻳﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺴﻼم
ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ
ً
واﻟﻌﺪل ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
 -٣ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺤﻘﻮق اﺳﺎﺳﻴﺔ اﺗﻴﺔ )ﺗﻠﻚ اﻟﻮاردة
ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر( ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺎري ﻣﺒﺎﺷﺮة.

ﻣﺎدة ) :(٢اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
-١ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﻣﺎدام ﻻ ﻳﻨﺘﻬﻚ ﺣﻘﻮق اﺧﺮﻳﻦ وﻻ
ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮري وﻻ ﻳﺨﺮق اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﺧﻼﻗﻲ.
-٢ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﺴﻼﻣﺔ
اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ .وﺣﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮد ﻟﻬﺎ ﺣﺮﻣﺘﻬﺎ .وﻳﺠﻮز اﻟﺘﺪﺧﻞ
ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﻘﺎﻧﻮن.
)ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ذات أﻫﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻟﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ اﻟﻮاﺳﻌﺔ .ﻓﺤﻖ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﻳﺘﻴﺢ اﻟﻔﺮﺻﺔ أﻣﺎم ﺣﻤﺎﻳﺔ أي ﻧﺸﺎط ﺑﺸﺮي
ﻟﻢ ﻳﻐﻄﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ(.

ﻣﺎدة ) :(١٨ﻓﻘﺪان اﻟﺤﻘﻮق
اﺳﺎﺳﻴﺔ
أي ﺷﺨﺺ ﻳﺴﻲء اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ،وﺧﺎﺻﺔ
ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ )ﻓﻘﺮة  ١ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة  (٥وﺣﺮﻳﺔ
اﻟﺘﺪرﻳﺲ )ﻓﻘﺮة  ٣ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة  ،(٥وﺣﺮﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎع
)اﻟﻤﺎدة  ،(٨وﺣﺮﻳﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت )اﻟﻤﺎدة ،(٩
وﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻤﺮاﺳﻼت اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ وﻋﺒﺮ ا¯رﺳﺎل
اﻟﺘﻠﻴﻔﻮﻧﻲ ،وﺣﻖ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ )اﻟﻤﺎدة  ،(١٤أو ﺣﻖ
اﻟﻠﺠﻮء )اﻟﻤﺎدة  - ١٦أ( ،ﻓﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺤﺎرب اﻟﺤﺮﻳﺔ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ،ﻳﻔﻘﺪ ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬه اﻟﺤﻘﻮق اﺳﺎﺳﻴﺔ.
وﻣﺪة ﻫﺬا اﻟﻔﻘﺪان ﺗﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ
اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ.
)ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ﺑﺮﻫﺎن ﺳﺎﻃﻊ ﻟﻤﺪى ﺗﻐﻠﻐﻞ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﺎﻧﻲ(

ال معنى للدساتير ما لم حتدث فر ًقا .أما إن كانت الدساتير ستُحدث فر ًقا
أم ال ،فهذا أمر ال ميكن حتديده بشيء من الدقة إال بعد أن يعرف املرء كيف
«يعمل» الدستور في حياة املجتمع الواقعية .وحتى قبل ذلك ،فنظرة واحدة على
كيفية بناء الدستور ميكن أن تكون تثقيفية وكاشفة ملشكالت من املمكن الح ًقا
أن تخيب آمال أولئك الذين كافحوا من أجل وضع دستور جديد.
 - 1الدساتير احلديثة هي عبارة عن وثائق تعبر عن تفويض شعبي،
وهي في الواقع تفويض ذاتي من الشعب استنا ًدا إلى قانون تأسيسي .وفي
حلظة التفويض ،تفتقر النخبة التي تضع هذه الوثيقة إلى التفويض املالئم،
مما يجعل هذه اللحظة حلظة قوة وخداع .لذلك تثير األحداث التاريخية
املتصلة بوضع الدستور أسئلة جدية حول معرفة «الشعب» ،الذي يصاغ
ويص َّدق عليه باسمه ،بهذه األحداث وموافقته عليها ،على الرغم
نص الدستور ُ
من أن الظروف التاريخية للقانون التأسيسي ال تقلل بالضرورة من أهمية
احلدث املتمثل في وضع الدستور .ومن املمكن أن تظل الدساتير مهمة
إذا سمحت في وقت الحق مبعاجلة العيوب املوجودة بالقانون التأسيسي
ونسخه .وقد تولى صياغة القانون األساسي (الدستور) األملاني لسنة
 1949املجلس البرملاني الذي ترأسه رؤساء وزارات الواليات حتت رقابة
ناضجا إال في أعقاب
قوات احللفاء .ومع ذلك ،لم يكتسب هذا القانون معنى
ً
إقراره ،وقد حظي هذا القانون بشعبية ألنه أثبت أن بإمكان املجتمع املدني
أن يتظاهر ويقدم مبادرات بشأنه.
 - 2ومن منظور مقارن ،يقدم الدستور بوصفه قانونًا (سام ًيا) للبالد
أشمل قدر من القواعد النحوية واملفردات ،وهكذا تشكلت صورة الدستور
القياسي .أو ًال ،تتعامل أبرز وحدات بناء الدستور وأكثرها قيمة مع
الوكالة الفردية ،التي يع َّبر عنها مبفردة «احلقوق» .وبحكم الروتني ،حذت
كل الدساتير تقري ًبا حذو وثيقة احلقوق الكالسيكية سواء كانت وثائق من
القرن التاسع عشر ،أو دساتير اشتراكية ،أو دساتير ما بعد االستعمار،
أو دساتير ما بعد االشتراكية .وترجمت كل هذه الوثائق دون استثناء رؤية
ً
ناشطا من رعايا احلاكم – إلى
املواطن وأيديولوجيته – بوصفه عض ًوا
حقوق وحريات .وهكذا ،ال ترجع أهمية الدستور إلى كونه يحتوي على
قائمة من احلقوق فحسب ،وإمنا إلى إمكانية حماية هذه احلقوق قضائ ًيا
وإلى حتوله إلى «اختصاص سلبي» يحول دون التدخل احلكومي غير
املقيد .وبالتالي ،يوثق نص الدستور االعتراف بأن مصالح املواطنني قد
تتعارض مع سياسات الدولة ،وبالتالي حتتاج إلى حماية قانونية .حينئذ
فقط ،من املمكن أن يسمو الدستور فوق مستوى األفكار املبرمجة ،أو
السياسات الرمزية ،أو اللباقة األيديولوجية.
 - 3وفي البلدان التي فتتها االستبداد ومزقتها الصراعات االجتماعية،
أو العرقية ،أو غيرها من الصراعات ،يعتبر االندماج االجتماعي أم ًرا
محفو ًفا باألخطار .لذلك ،تنص الدساتير عادة على االندماج عبر القيم
بد ًال من احلقوق ،وهذه هي وحدة بناء الدستور الثانية .وحتت عناوين
مثل« :اخلير العام» ،و»املصلحة العامة» ،و»الصالح العام» ،حتدد أحكام
الدستور التي حتوي القيم أو الواجبات ما يدين به األفراد واملجموعات
للمجتمع أو الدولة .وتبني دساتير مرحلة ما بعد االستعمار في إفريقيا
وأمريكا الالتينية أهمية القيم التي تساعد على االندماج.
وتبدو القيم جيدة – فمن الذي ال يؤيد التضامن ،والتأمني االجتماعي،
والسالم ،والعدالة ...إلخ – وثمنها زهيد .ومع ذلك ،لن حتظى هذه القيم
بأهمية ،إال إذا انطوت على التزام سياسي مثل توفير الرفاهية ،أو وضع حد
أدنى لألجور ،أو ما شابه .ولكي يكون هذا االلتزام هادفا ،ينبغي أن تتسنى
حمايته قضائيا أو يكون ملزما للحكومة ،وإال حتول إلى فضيحة .وما زالت
هناك مشكلة أخرى :ال يوجد من يحمل لواء القيم والواجبات ،ألنها تكمن
في عالم من املعايير يتخطى النزعة الفردية .ومع ذلك ،يستدعي إنفاذ هذه
القيم والواجبات االستعانة بالسلطات ،وهنا يأتي دور وكاالت الدولة .ومن
هذه الناحية ،قد يقوض الدستور أجندته التحررية أو الليبرالية (إن وجدت)
ما لم يكن مصم ًما للسيطرة على االستبداد وكبح جماحه .وقد يرجع أيضً ا
انتشار ظاهرة الرؤساء اإلمبرياليني عبر إفريقيا إلى املشكالت الناجتة عن
االندماج واحللول الدستورية املؤسفة التي وضعت لها.
 - 4وسواء توخت الدساتير احلذر من السلطة أو عبرت عن رغبة في
السلطة ،فهي تتضمن على الدوام أحكاما تنظيمية تضع أسس احلكومة
وإدارة الدولة ،وتوزيع السلطات والتحكم فيها ...إلخ .ومن املثير للدهشة أن
معظم الدساتير التي صيغت بعد «الثورات املخملية» في وسط أوروبا وشرقها
بعد عام  1990ركزت على املؤسسات بد ًال من حقوق اإلنسان .فبينما توقع
كل املراقبني تقريبا أن املنشقني الذين حتولوا إلى واضعي دساتير سيهتمون
بالدرجة األولى بالكرامة اإلنسانية وحرية التعبير ،ذهب هؤالء املنشقون بد ًال
من ذلك إلى لوح الرسم وصمموا مؤسسات حكومية وإدارية ونظاما قضائيا.
وتتكون وحدة بناء الدستور الثالثة من الضوابط والتوازنات ،ومبادئ
التصويت ،وضمانات التعددية احلزبية ،ومعايير الدميقراطية الرئاسية
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أو البرملانية ،واحملاكم املستقلة ،واملراجعة القضائية ...إلخ .وتتعامل
هذه النقاط مع املوضوعات املتصلة باخلبرة السياسية وتعبر عما يتوقعه
واضعو الدستور إلدارة األخطار السياسية بفاعلية .ومقارنة بسحر قوائم
احلقوق واجلاذبية الشعبية ،وإن كانت مسهبة وغادرة ،للقيم؛ ال جتتذب
أحكام الدستور املتصلة بالتنظيم السياسي للسلطة غير قدر قليل من
التفسيرات املتخصصة بل وحتى قدر أقل من احلماس الشعبي .وهذا
التجاهل يثير الدهشة ،ألن الترتيبات املؤسسية والهياكل التنظيمية التي
تضع أساس السلطة السياسية ،ووسائل نقلها ،وممارستها ،والسيطرة
عليها تشكل جوهر «دستور السياسة» .لذلك ،جتيب النواحي التنظيمية
عن السؤال اخلاص مبا إذا كان الدستور سيكون مه ًما أم ال ،ألن هيكل
احلكومة احملدودة والشرعية يؤثران تأثي ًرا مباش ًرا في قابلية تطبيق
احلقوق وضمان سيادة القانون.
 - 5ورابع وحدات بناء الدستور ،وأقلها بروزًا على األرجح رغم أنها
أكثرها متيزًا تركز على األحكام املتعلقة بالسلطات الدستورية ،وصالحية
الدستور ،وتعديله ،وحمايته .وتضع هذه األحكام أسس السلطة الدستورية
وتؤكدها من خالل ضمان إمكانية التعويل على الدستور مبرور الوقت فض ًال
عن قابلية تغييره .وتتوقف أهمية الدستور من عدمها بدرجة كبيرة على
التوازن الذي يحققه بني القواعد املتناقضة لكل من االستقرار واملرونة.
وعلى الرغم من أن بعض األحكام الدستورية ،مثل إنشاء محكمة دستورية،
وسلطات املراجعة املنوطة بها ،وإجراءات التعديالت ،تشبه ظاهر ًيا األحكام
التنظيمية املتضمنة في وحدة بناء الدستور الثالثة ،فإنها تعمل على مستوى
أعلى ،أو على مستوى فوقي ،إذ حتدد القوة النسبية للحقوق الدستورية،
والقيم ،واخلطط التنظيمية للمستوى «األدنى» .لذلك ،قدم القانون األساسي
األملاني نظا ًما جدي ًدا للمراجعة القضائية من خالل إنشاء محكمة دستورية
قوية ومؤثرة ،متخصصة في الشئون الدستورية ،وباألخص انتهاك احلقوق
الدستورية ،واخلالفات بني اإلدارات احلكومية حول اختصاصاتها ،ومراجعة
القوانني .وتثبت هذه املؤسسة ،التي كثي ًرا ما تتعرض النتقادات بسبب
التبعات السياسية لقراراتها وتداخالتها في عملية صنع القرار احلكومي ،أن
إرادة الناخب قادرة على حتويل القانون األساسي إلى وثيقة مهمة.
 - 6وتشمل وحدة بناء الدستور الثالثة أيضا قواعد ملنع تعارض
القوانني حتدد موقع الدستور داخل التسلسل الهرمي القانوني املكون من
األنظمة القانونية الوطنية ،وفوق الوطنية ،والدولية .وقد تنص هذه القواعد
على أن للقانون الدستوري أولوية على القانون التشريعي العادي والقانون
الدولي؛ أو على أن األفضلية للقانون الدولي .وقد تستلزم من احملاكم العليا
الوطنية وفوق الوطنية أن تتعاون فيما بينها في احملاكمات املتصلة بحقوق
اإلنسان .وفي قضايا وخالفات معينة ،حتدد هذه القواعد النطاق الفعلي
لألعراف الدستورية .ولتأكيد سلطته ،قد يستلزم الدستور تفسير القوانني
العادية بالتوافق معه؛ وللتأكيد على أهمية القانون الدولي ،قد يستلزم
الدستور تطبيق األعراف الدستورية وقواعد القانون التشريعي العادي
بالتوافق مع النظام القانوني الدولي .وتتوقف أهمية الدستور ومداها بدرجة
كبيرة على مدى اجلدية التي يأخذ بها الدستور نفسه ،واملكانة التي يحتلها
بوصفه ميثل مجموعة من األعراف ،والدور الذي يؤديه في تطبيق القانون.
 - 7وأخي ًرا ،قيمة الدساتير تعتمد على نصوصها أقل مما تعتمد على
عملية وضعها .فأنظمة احلكم االستبدادية بجميع أنواعها ،واحلكام غير
الراغبني في التخلي عن سلطاتهم أو جزء منها ،والنخبة املهتمة باحملافظة
على امتيازاتها حترص دائ ًما على أن تظل السلطات التأسيسية في
أيديها أو حتت سيطرتها .لذلك ،يحرص الطاغية ،الذي يختار أعضاء
اللجنة التأسيسية بعناية ،على أن تكون الوثيقة اجلديدة أو املعدلة على
هواه .وتعتبر سوريا مثا ًال على ذلك .ففي خريف  2011رأى الرئيس
بشار األسد ،ألي سبب كان ،أن سوريا بحاجة إلى دستور جديد وش ّكل
جلنة لصياغته .وعلى نحو غير مثير للدهشة ،حازت املسودة على رضاه
السامي و ُقدمت لالستفتاء .وعلى نحو مشابه ،شرع امللك محمد اخلامس
ملك املغرب في عملية إصالح دستوري راقبها عن كثب .وفي النهاية،
انكشفت أمور كثيرة عندما حتدث امللك عن «دستوره» .واتبعت تونس
مسا ًرا محفو ًفا أكثر باألخطار عندما اختارت فعل ًيا أعضاء اجلمعية
التأسيسية باالنتخاب العام .وعلى الرغم من العوائق التي اعترضت هذا
اإلجراء في ظل ظروف تونس غير املواتية ،فقد تبني منه أن التشاور بشأن
دستور جديد للبالد كان املقصود منه أن يكون خطوة جدية لتوجيه التنمية
منوذجا
السياسية نحو الدميقراطية .ومع ذلك ،ال ميكن أن يكون أي بلد
ً
لبلد آخر ،كما أن كل حلظة دستورية تختلف عن األخرى ،ومن املمكن
االحتذاء بتونس بوصفها مثا ًال يبني ملاذا تعتبر إجراءات وضع الدستور
مهمة وفي أي ظروف.
_________
غونتر فرانكنبرج أستاذ القانون في جامعة غوته في أملانيا.
عمل على املشاريع الدستورية والتشريعية في أوروبا ،للمزيد
عن الكاتب أنظر صفحة 22
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الثورة

ميدان مصر

أبريل  /مايو 2012

الشعبية
اإلجتماعية

تفككت وحدة البالد فى أواخر عهد األسرة الفرعونية السادسة فى الفترة ما بني  2354ق.م إلى  2181ق.م مما أدى إلى
إنهيار تلك األسرة .وكان فى هذا نهاية حلكم الدولة القدمية .ويروى لنا التاريخ قصة ثورة شعبية إجتماعية وقعت فى
أواخر عصر الدولة القدمية وبدأت على انقاضه الدولة الوسطى بوصول األسرة الفرعونية احلادية عشر إلى احلكم و التي
حكمت في الفترة من بني 2040ق.م إلى  1991ق.م.
وهذه الثورة يطلق عليها أنها شعبية ألن فئات الشعب املصرى البائسة وهى أغلب األفراد التى قامت بها وليس أقلية .كما
أنها ثورة إجتماعية بحسبان أن هدفها األول كان تغيير األوضاع اإلجتماعية السيئة ولم تهدف إلى حتقيق هدف سياسى
فلم يكن من مآربها تغيير نظام احلكم امللكى .كما أنها لم تكن تطمع فى اإلستحواذ على السلطة بأى حال من
األحوال.
وتتمثل مصادر معلوماتنا عن الثورة فى عدة برديات تبني حال البالد وما وصلت إليه من فوضى أثناء قيام الثورة.

توقيت الثورة:
لي�س هناك ن�ص يبني على وجه الدقة تاريخ قيام الثورة .ولكن من املتفق عليه �أنها وقعت فى الع�صر
الإقطاعى ب�سبب املفا�سد التى اقرتنت به وهذا يعنى �أن تلك الثورة ال�شعبية الإجتماعية وقد وقعت
�أحداثها خالل مدة تبد�أ من انتهاء حكم الأ�سرة ال�ساد�سة وبداية حكم الأ�سرة احلادية ع�شرة.
ذهب البع�ض �إلى �أن الثورة قامت مبجرد �سقوط الأ�سرة ال�ساد�سة ويحتجون بالعديد من الأ�سانيد
منها �أن الت�سل�سل العادى للتاريخ الفرعونى قد انقطع فى �أعقاب الأ�سرة ال�ساد�سة ،وهذا يعنى وقوع
حدث غري عادى �أحدث هذا الفراغ املظلم والذى ميتد �إلى الأ�سرة العا�شرة ،وهذا احلدث هو الثورة.
ف�ض ًال عن �أن الثورة �أدت �إلى انهاء العهد الإقطاعى وهذا العهد مل ينته �إال فى �أواخر الأ�سرة العا�شرة.
كما �أن عهد الأ�سرة ال�سابعة كان غاية فى الفو�ضى ،وهذا يتالءم مع مناخ الثورة وما �أحدثته من �إنهيار
كامل .كما �أن منطق الثورات يفرت�ض �أن الثورة غالب ًا
ما حتدث من �شعب و�صل �إلى درجة عالية من
الرقى والتقدم وهذا هو حال ال�شعب امل�صرى
فى �أواخر العهد الفردى من الدولة القدمية �أى
فى �أواخر الأ�سرة ال�ساد�سة ،كما �أن الوثائق
ت�صف امللك وقت وقوع الثورة ب�أنه ملك
متقدم فى ال�سن قابع فى ق�صره وال يغادره
وال يعلم �شيئا عما يدور حوله ،وهذا
الو�صف يتوافر فى فرعون م�صر بيبى
الثانى خام�س ملوك الأ�سرة ال�ساد�سة
و�أي�ض ًا ق�إن الكتابات الأدبية التى و�صفت
الثورة كانت تتغنى بالرفاهية
والتقدم واال�ستقرار التى
كانت عليها البالد قبل
الثورة ،وال �شك �أن هذه
الأمور مل تكن فى عهود
الفو�ضى من الأ�سرة ال�سابعة
وحتى العا�شرة بل �أن هذه الأمور
كانت خالل العهد الفردى وحتى انهيار الأ�سرة
ال�ساد�سة.
فالقول ب�أنه من املنطقى �أن حتدث الثورة فى نهاية العهد الإقطاعى لت�ؤدى الى قيام عهد جديد هو
عهد الدولة الو�سطى قو ًال غري �سديد لأن العهد الإقطاعى مل ينته بنهاية الثورة �سواء اعتربنا هذه
الثورة حدثت فى نهاية الأ�سرة ال�ساد�سة �أو العا�شرة .كل ما هنالك �أنه مت الت�ضييق منه بو�ضع حدود
لكل �إقطاعية و�إلغاء نظام تبعية املزارعني للأر�ض ،بل �أن البع�ض يرى �أن النظام الفردى الذى عاد فى
عهد الأ�سرة احلادية ع�شرة ظل م�شوب ًا بنوع من الإقطاعية ومل يتحرر منها متام ًا �إال فى نهاية الأ�سرة
الثامنة ع�شرة.

أسباب قيام الثورة الشعبية اإلجتماعية:
 -1ضعف السلطة املركزية

من أهم أسباب الثورة
بل لعله السبب املباشر
والتى تولدت عنه بقية
األسباب هو ضعف السلطة
املركزية .هذا الضعف الذى
كان مرده إسراف امللوك فى
املنح واإلمتيازات مما مهد لقيام
النظام اإلقطاعى وإستقالل حكام األقاليم ونتج عنه إهتزاز صورة الفرعون اإلله،
فالسلطة امللكية كانت متثل فى عقيدة الفراعنة مصدر احلياة ذاتها ،فامللك
اإلله هو رمز اخلير ومصدره وواهب احلياة وضابط املياه وكما قيل عنه " النيل
فى خدمته إنه ليفتح كفيه ليمنح مصر احلياة " وبالتالى فإن إهتزاز سلطة
الفرعون كان سيترتب عليه ال محالة إهدار النظام السياسى واإلجتماعى والدينى،
فكيان الدولة يرتبط بفكرة امللك اإلله فإذا ضعف امللك اإلله وتقلصت السلطة
امللكية فإن هذا يعنى إنهيار البنيان وتقويضه من أساسه وبالتالى تكون
الفوضى وحتل املفاسد التى إنتهت بالثورة.
�أ -ف�ضعف ال�سلطة املركزية ترتب عليه �إ�ستقالل حكام الأقاليم مما �أدى �إلى ن�شوء نوع من الالمركزية املتطرفة.
ويعزى البع�ض �سبب الثورة �إلى هذه الالمركزية .وفى هذا يقول جون ول�سون� " :إن م�صدر الإنهيار احلقيقيى يكمن فى
�إ�شتداد الالمركزية ،فقد جعل هذا حكام الأقاليم ي�شعرون بقدرتهم الفردية على الإ�ستقالل ف�أقاموا �إمارات متنازعة
�إلى �أن ت�صدعت م�صر �إلى فئات متعادية ،ف�إ�ضمحالل ال�سيطرة املركزية املوحدة �أدى �إلى تف�شى الفو�ضى فى حماولة
كل جماعة الإ�ستئثار بال�سلطة .و�إذا تف�شت الفو�ضى� ،ضاع احلكم" .
ب -كما �أن �ضعف ال�سلطة املركزية وتناحر حكام الأقاليم عر�ض البالد للتهديد اخلارجى ،فهناك قبائل �أ�سيوية
هاجمت م�صر عرب برزخ ال�سوي�س واحتلت جزء ًا من الدلتا ،كما تعر�ض ال�صعيد لهجوم القبائل الليبية القادمة من
ال�صحراء الكربى.
وهذا الإعتداء اخلارجى �أوجد حالة من عدم الثقة بال�سلطة مما جعل بذرة الثورة تنمو �سريع ًا.
ج -ذلك ف�إن �ضعف امللوك ا�ضطرهم �إلى الإ�ستعانة باجلنود املرتزقة فى حماولة الدفاع عن العر�ش املتهاوى ،وقد زاد
نفوذ ه�ؤالء املرتزقة وح�صلوا على الكثري من العطايا امللكية بحيث �أ�صبحت خريات البالد نهب ًا م�شاع ًا لغري �أهلها،
مما ولد الكثري من املرارة فى نفو�س الطبقات الفقرية من امل�صريني.

 -2مظاهر الفساد العديدة

كذلك ف�إن من �أ�سباب الثورة مظاهر الف�ساد العديدة التى ترتبت على �ضعف ال�سلطة املركزية ومنها �إنت�شار الظلم
وف�ساد نظام الق�ضاء وطبقيته وبوار الزراعة وك�ساد التجارة وتعطل الإنتاج ال�صناعى واحلرفى وال�ضيق املعي�شى الذى
�صاحب النظام الإقطاعى مبا يرتبه من تبعية بغي�ضة .واخلروج على مبد�أ امل�ساواة والفردية التى نعمت بها م�صر فى
عهودها ال�سابقة والتنكر لف�ضيلة العدالة التى �سار على هديها الفراعنة الأوائل .كل هذه العوامل �أدت �إلى الإنفجار
ال�شعبى بغية تغيري هذه الأو�ضاع.
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«لقد �صنعت الرياح الأربع
ليتنف�س بها الإن�سان مثل
الآخر ،وخلقت الأنهار
العظيمة لي�ستعملها
الفقري مثل الغنى .لقد
خلقت كل ان�سان مماثل
لأخيه»  -رع �إله ال�شم�س

مقتبسه من كتاب «فلسفة و تاريخ نظم القانون املصري»
للدكتور /طه عوض غازي  ،أستاذ القانون بحامعة عني شمس

 -3الصراعات الداخلية التى أوجدت حالة من عدم اإلستقرار
�أخري ًا  ،ف�إن من ا لأ�سباب الهامة للثورة ال�صراعات الداخلية التى �أوجدت حالة من عدم ا لإ�ستقرار
والذى كان من �سمات عهد الدولة القدمية ،فقد وجد �صراع دينى بني كهنة ا لإله بتاح وكهنة ا لإله
رع ففى الوقت الذى كانت فيه ديانة رع هى ال�سائدة فى منطقة عني �شم�س �أحيت ديانة ا لإله بتاح
فى منطقة منف.
وقد مال بيبى ا لأول من ملوك ا لأ�سرة ال�ساد�سة �إلى عقيدة بتاح ،وعند وفاته حترك كهنة ا لإله رع
وا�صطدموا بكهنة ا لإله بتاح مما �أدى �إلى انهيار الهدوء العقائدى فى البالد ،وبجانب هذا ال�صراع
الدينى وجد �صراع �سيا�سى بني امللك و �أمراء ا لأقاليم ،فامللك يحاول ا�ستعادة بع�ض �سلطاته
القدمية و �أمراء ا لأقاليم كل يتم�سك بو�ضعه باعتباره فرعون فى �إقليمه،
وهناك ال�صراع ا لإقليمى بني �أمراء ا لأقاليم ،كل يطمع فى زيادة
نفوذه على ح�ساب بقية ا لإمارات املجاورة له ،و �أخري ًا �صراع
طبقى بني ا لإقطاعيني وكبار املالك من ناحية وبقية
�أفراد ال�شعب من ناحية �أخرى .كل هذه ال�صراعات
�أدت �إلى الثورة.

 -2الإنهيار الإقت�صادى فى ذلك اخلراب الذى �أ�صاب القوة الإقت�صادية للدولة ،فقد توقف
الإنتاج فى كافة جماالته ونهبت املخازن العامة وتوقف التعامل التجارى داخلي ًا وخارجي ًا
وتوقفت جباية ال�ضرائب كما انت�شرت الأوبئة واملجاعات.
 -3الإنهيار اخللقى والدينى و جنده وا�ضح ًا فى انهيار الكثري من القيم الدينية واخللقية
التى متيز امل�صرى القدمي .فقد �شاعت موجة من الإحلاد وال�شك فى الإله تخالف الطبيعة
الدينية امل�ؤمنة التى متيز بها امل�صريون .وفى هذا يقول ايبور� " :صار الرجل الأحمق يقول
لو كنت �أعلم �أين يوجد الإله لقدمت له القرابني " وتخلى الكثري من امل�صريني عن ت�شييد
املقابر و�إقامة املرا�سم اجلنائزية ،كما مترد الأفراد على الإلهة معات رمز العدالة وكفروا
بها كقيمة عليا ذات �صبغة �إلهية ،وبالتالى انهارت كثري من القيم اخللقية تبع ًا لذلك.

ب -النتائج اإليجابية للثورة الشعبية اإلجتماعية:
$

$

 -1زيادة �شعور الأفراد بذواتهم وت�ضخم الوعى ال�سيا�سى القومى لديهم ولذلك عرث على
برديات توجه اللوم والإ�ستهجان لل�سلطة احلاكمة مما يعنى �إزالة القد�سية والهيبة التى كانت
كامنة فى النفو�س جتاه احلكام ،وهذا الوعى ال�سيا�سى هو �ضرورة �أولى لوجود حقوق فردية
و�سيا�سية.
 -2ظهور �أول بوادر الفكر ال�سيا�سى حيث دفعت الثورة املفكرين من �أهل البالد الى البحث
عن �أف�ضل �صيغة للحكم ال�صالح واملبادىء التى يجب على احلاكم اتباعها.

نتائج الثورة الشعبية اإلجتماعية:
ترتب على الثورة نتائج سلبية وأخرى إيجابية:

أ -النتائج السلبية للثورة الشعبية اإلجتماعية
النتائج السلبية فتبدو فى هذا اإلنهيار املادى واإلقتصادى واخللقى
والدينى الذى أصاب البالد.

$

 -1الإنهيار املادى فقد متثل فى �إنهيار ال�سلطات املركزية واملحلية فى الدولة مبا ت�شمله من
�أجهزة ودور ق�ضاء و�سجالت ووثائق وا�ست�شرى ال�سلب والنهب واختل الأمن متام ًا .وهوجمت
ق�صور الأغنياء والأ�شراف ونهبت ثرواتهم.

 -3انت�شار مبد�أ امل�ساواة بني �أفراد ال�شعب �سواء �أكانت م�ساواة دينية �أو دنيويه فقد ترتب على
الثورة انح�سار املد الإقطاعى الذى طغى على البالد بعدما نهبت ق�صور الإقطاعيني ونهبت
ثرواتهم .كما عملت الثورة على �إزالة الفوارق الطبقية والرتكيز على امل�ساواة بني الأفراد لذلك
جند مكان ًا ل�صيغة امل�ساواة فى العديد من الربديات التالية للثورة .ومن ذلك النق�ش الذى وجد
على ل�سان رع �إله ال�شم�س " لقد �صنعت الرياح الأربع ليتنف�س بها الإن�سان مثل الآخر ،وخلقت
الأنهار العظيمة لي�ستعملها الفقري مثل الغنى .لقد خلقت كل ان�سان مماثل لأخيه "
ومل تقت�صر امل�ساواة على الت�سوية بني الأفراد فى احلقوق واحلريات الدنيوية بل �أ�صبحت
هناك م�ساواة فى فكرة اخللود بعد املوت التى كانت قا�صرة على امللك و�أتباعه املقربني .وجدت
مقابر كربى يدفن فيها الكافة بدون متييز ،كما �أ�صبح من حق كل �إن�سان ا�ستعمال الن�صو�ص
اجلنائزية.
 -4التمهيد لعودة احلكم امللكى املطلق مرة ثانية و�سيادة املذهب الفردى ،فقد ك�شفت الثورة
عن مثالب حكم الأقلية وبينت بجالء �أن احلكم امللكى فى ثوبه القانونى هى الأ�سلوب الأمثل
حلكم البالد .وقد ا�ستفاد حكام الدولة الو�سطى من هذا الدر�س الذى كلف البالد غاليا
ولذلك عاد احلكم امللكى املركزى مرة ثانية و�أ�ضافوا اليه مبد�أ امل�ساواة الإجتماعية مما كان
له �أبعد الأثر فى ازدهار الدولة الو�سطى.
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ا ﻟﻤــﺤــﻜﻤــﺔ
اﻟـﺪﺳـﺘـﻮرﻳــﺔ
ا ﻟﻌﻠﻴـﺎ
ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻋﺘﻤﺎدًا
ﻛﺒﻴ ًﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎدة ) (١ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر  -واﻟﺘﻲ
ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻮى اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺒﺜﻖ ﻣﻦ
ﺳﻴﺎدة اﻟﺸﻌﺐ ،ﻫﻲ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎدة -
وذﻟﻚ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺪوﻟﺔ.

أبريل  /مايو 2012

بقلم �أحمد �صادق الق�شريي

حقوقي م�صري و من �أبرز املحكمني الدوليني،
للمزيد عن الكاتب �أنظر �صفحة 3

 .Iﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
• ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻣﺒﺪأ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎت اﳌﺘﺄﺻﻠﺔ وﺣﺮﻳﺔ
ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻓﺮاد ،دون أي ﲤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺪﻳﻦ أو اﻟﻌﺮق أو اﳉﻨﺲ.

• واﳊﻘﻮق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﳊﺮﻳﺎت ﻟﻴﺲ ﻣﻄﻠﻮ ًﺑﺎ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﺎ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ ﻫﻲ
أﺳﺎس ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺪوﻟﺔ .وﺣﻤﺎﻳﺔ ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮق ﻫﻲ اﳌﻬﻤﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﺮ ّﻣﺘﻪ ،وﻳﺠﺐ أن ﺗﻀﻤﻦ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﳊﻤﺎﻳﺔ.

 .IIاﺳﺲ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ
• أﻧﺸﺄ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻋﺎم .١٩٦٧
وﻣﻨﺬ ﻋﺎم  ،١٩٦٩ﺗﺨﺘﺺ اﶈﻜﻤﺔ ،ﻣﻦ ﺑﲔ أﻣﻮر أﺧﺮى ،ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ
واﻟﻠﻮاﺋﺢ ﻟﺘﻜﻮن ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻨﻈﻮرة أﻣﺎم ﺟﻤﻴﻊ اﶈﺎﻛﻢ اﻷﺧﺮى.
• ﻓﻲ ﻋﺎم  ،١٩٧١وﲟﻮﺟﺐ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﳉﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﲤﺖ ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ
أﻧﻮر اﻟﺴﺎدات ،وﺿﻌﺖ اﳌﺎدة  ١٧٤ﻣﻦ أﺟﻞ "ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﻛﻴﺎﻧﻬﺎ اﳋﺎص" و ُﻋﻬﺪ
إﻟﻴﻬﺎ ،وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺎدة  ،١٧٥ﲟﻬﻤﺔ إﺟﺮاء اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ،
ﻟﺘﺸﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف اﻟﻴﻮم ﺑﺎﶈﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ.
• ﺗﺘﻮﻟﻰ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ ،وﻟﻜﻦ ﻓﻘﻂ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﺣﻜﻤﺎ ﺑﻌﺪم
اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﶈﺎﻛﻢ اﻷﺧﺮى .وﲟﺠﺮد أن ﻳﺼﺪر ﻋﻦ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
ً
ﻻﻏﻴﺎ وﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰم ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻘﻀﻴﺔ واﻷﻃﺮاف
دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺗﺸﺮﻳﻊ أو ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻌﲔ ،ﻳﺼﺒﺢ ً
اﳌﻌﻨﻴﺔ ،وﻳﺴﺮي ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،وﻻ ﳝﻜﻦ ﳉﻤﻴﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت واﶈﺎﻛﻢ
وﻻ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﶈﺎﻛﻢ أن ﺗﺨﺎﻟﻒ ﻫﺬا اﳊﻜﻢ اﳌﻠﺰم.
• واذا اﻋﺘﺒﺮت ﻣﺤﻜﻤﺔ أو ﺳﻠﻄﺔ ذات اﺧﺘﺼﺎص ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﻔﺼﻞ
ﻓﻲ دﻋﻮى ﻣﻌﻴﻨﺔ ،أن اﻟﻼﺋﺤﺔ أو اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻓﺾ اﻟﻨﺰاع ،ﻏﻴﺮ دﺳﺘﻮري،
ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ وﻗﻒ اﻟﺪﻋﻮى وإﺣﺎﻟﺔ اﳌﺴﺄﻟﺔ إﻟﻰ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻓﻲ دﺳﺘﻮرﻳﺘﻪ.
ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻘﺪﱘ "ﻓﺘﺎوى" ،وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﺪﺳﺘﻮر.
وﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ ﻃﻠﺐ ﺗﻔﺴﻴﺮ /ﻓﺘﻮى ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أي ﻣﻦ:
)أ( وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء.
)ب( رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ )اﻟﺒﺮﳌﺎن(.
)ج( اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
وﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺼﺪر ﻣﺒﺎدئ ﺗﻔﺴﻴﺮﻳﺔ اﺳﺘﺮﺷﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻬﺎ.

 .IIIﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
• ﺗﺘﻜﻮن اﶈﻜﻤﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﻪ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ  ١٩ﻋﻀﻮ
• ﻳﻌﲔ رﺋﻴﺲ اﶈﻜﻤﺔ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ،ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺑﲔ اﻷﻋﻀﺎء اﳊﺎﻟﻴﲔ
ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ،أو ﻣﻦ ﺑﲔ ﻗﻀﺎة ﻣﻦ ﺧﺎرج اﶈﻜﻤﺔ .وﻗﺪ ﰎ اﺧﺘﻴﺎر آﺧﺮ ﺛﻼﺛﺔ رؤﺳﺎء ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻣﻦ ﻗ َﺒﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺣﺴﻨﻲ
ﻣﺒﺎرك ،ﻣﻦ ﺧﺎرج اﶈﻜﻤﺔ.
ﺣﺎول اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺒﺎرك ﺑﺴﻂ ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺮض رؤﺳﺎء ﻣﺤﺎﻛﻢ
ﺟﺪد ،ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﺎﻛﻢ ،ﻣﻦ
ﺧﺎرج اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.

• ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﲔ اﻷﻋﻀﺎء ﺑﻘﺮار ﻣﻦ رﺋﻴﺲ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ رأي
اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
وﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﲔ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺑﲔ اﺛﻨﲔ ﻣﻦ اﳌﺮﺷﺤﲔ ،أﺣﺪﻫﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﺧﺘﻴﺎرﻩ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ،واﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﻴﺲ اﶈﻜﻤﺔ.
• ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي دور ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻣﺜﻞ )ﻧﻮادي اﻟﻘﻀﺎة ،وﻧﻘﺎﺑﺔ اﶈﺎﻣﲔ،
وأﺳﺎﺗﺬة اﻟﻘﺎﻧﻮن( ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ واﻟﺘﻌﻴﲔ .وﻳﺘﺮك اﻟﻘﺮار ﲤﺎ ًﻣﺎ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ.
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 .IVﺳﻠﻄﺎت اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ]اﻟﺘﻤﺎس[ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻪ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ
اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ،ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ،ﺳﻮاء
ﻛﺎﻧﺖ اﶈﻜﻤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ أو أﺣﺪ أﻃﺮاف اﻟﺪﻋﻮى اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻳﺜﻴﺮ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ،
ذات ﺻﻠﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ اﶈﺪدة.
ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﺳﺘﻌﺮاض ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
• اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺠﺮدة ،وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أو أي
ﻧﺺ دﺳﺘﻮري أو ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻ ﻳﻌﻄﻲ اﳊﻖ ﻷي ﺷﺨﺺ أو ﻛﻴﺎن ﻟﺘﻘﺪﱘ ﻃﻠﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮ
ﻹﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ اﳌﺠﺮد ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻣﻌﲔ.
• اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮأﺳﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت ﺑﲔ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﶈﻠﻴﺔ،
ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺣﻮل اﳊﺪود اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﻛﻴﺎن أو ﻣﺪى
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﶈﻠﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ.
• ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﺼﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﲔ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ،واﻟﺘﻲ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ،ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻛﺎﻣﻞ اﳊﻖ ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺑﲔ
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻛﻴﺎ ًﻧﺎ ﻻ ﻳﻨﻔﺼﻞ
ً
أﻗﺴﺎﻣﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
• إﺟﺮاءات إﻗﺎﻣﺔ دﻋﻮى اﺗﻬﺎم ﻹﻗﺎﻟﺔ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﲔ ،ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮا ﺳﻴﺎﺳﻴﲔ أو
ﻣﺪﻧﻴﲔ ،ﲤﺘﻠﻚ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ،واﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ،أو اﻹدارﻳﺔ ،ﻓﻘﻂ ،اﻟﻮﻻﻳﺔ
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد.
• ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ .ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ أي دور ،وﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ،ﻓﻲ ﻋﺪم
ﺗﺴﺠﻴﻞ أو ﺣﻈﺮ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،واﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.
ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻘﺪﱘ "ﻓﺘﺎوى" ،وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻔﺴﻴﺮ
اﻟﺪﺳﺘﻮر .ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ ﻃﻠﺐ ﺗﻔﺴﻴﺮ /ﻓﺘﻮى ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أي ﻣﻦ:
)أ( وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدرة رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء.
)ب( رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ )اﻟﺒﺮﳌﺎن(.
)ج( اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﳊﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﻔﻠﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر ،ﻓﺈن اﳊﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﻳﻐﻄﻴﻬﺎ
واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق .وأﺷﺎرت اﶈﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﳌﺎﺿﻲ إﻟﻰ:
• اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ واﻷﻋﺮاف اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻮق اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ.
• ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻠﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ،وﺿﺮورة ﺧﻀﻮع ﺟﻤﻴﻊ اﳉﻬﺎت
ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ،واﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء وﺣﺼﺎﻧﺘﻪ ،ﺿﻤﺎﻧﺎن أﺳﺎﺳﻴﺎن
ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت
 اﻟﻤﺎدة  ٦٥ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر• اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ
أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ،وﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ "ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن" و"اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت".
ً

53

 .Vاﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ،
ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ واﻋﺮاف اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻮق اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ
ﺗﻨﺺ اﳌﺎدة  ١٥١ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ أن اﳌﻌﺎﻫﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺪﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺼﺮ "ﻟﻬﺎ
ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﶈﻠﻲ.
ﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن" ،ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ً
ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ رﻗﻢ  ،١٩٨٦ /٤١أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ،
اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺤﻘﻮق ا¨ﻧﺴﺎن ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ا¨ﻋﻼن
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق ا¨ﻧﺴﺎن ،ﻗﻮاﻋﺪ دﺳﺘﻮرﻳﺔ.

وﻛﺎﻧﺖ اﶈﻜﻤﺔ ﻗﺪ اﺳﺘﻨﺪت ﻓﻲ اﺛﻨﲔ ﻣﻦ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ ،ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ  ١٩٩٤و ،١٩٩٥إﻟﻰ أﺳﺎس
أن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ وﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﺸﻌﻮب ﻣﻦ
أﺟﻞ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
وﺗﻨﻌﻜﺲ ﻫﺬﻩ اﳌﺒﺎدئ واﻟﺘﻄﻠﻌﺎت ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﲢﻈﻰ ﺑﺪﻋﻢ واﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق
داﺧﻞ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ .وﻓﻲ اﳌﺎﺿﻲ أﺷﺎرت ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ إﻟﻰ:
• اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰواج ،واﳊﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﺴﻦ اﻟﺰواج ،وﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﻘﻮد
اﻟﺰواج ).(١٩٦٢
• اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي ).(١٩٦٥
• اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﳋﺎص ﺑﺎﳊﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ).(١٩٦٦
• اﻹﻋﻼن اﳋﺎص ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﳌﺮأة ).(١٩٦٧
• اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﳌﺮأة ).(١٩٧٩
• اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
• اﻹﻋﻼن اﳋﺎص ﺑﺤﻘﻮق اﳌﻌﻮﻗﲔ اﳌﻌﻠﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة.
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻋﻜﺴﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺜﺄر واﻻﻧﺘﻘﺎم،
اﺗﺠﻬﺖ اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ´ﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﻘﺎب اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪول
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻟﻀﻤﺎن ﻣﺮاﻋﺎة
ا´ﺻﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﺼﻞ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﻗﺪﺳﻴﺔ اﻟﺤﻴﺎة ،أو اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ
ﻧﻈﺎﻣﺎ
ﺑﻬﺎ أو اﻻﻧﺘﻘﺎص ﻣﻨﻬﺎ .وﻗﺪ أﻟﻬﻤﺖ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ا¨ﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺆﻟﻤﺔ،
ً
ﻣﺘﻜﺎﻣﻼ ً ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ ﺣﻘﻮق ا¨ﻧﺴﺎن واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،
وﻋﺪم اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻓﻲ ﺳﻮء اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻘﺎب.
-ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﺎم ١٩٩٦

ﻗﻀﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ،أن ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ أن
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ وﺗﻨﻔﺬﻫﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ "اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ وﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ".

 .VIﻋﺴﻜﺮة ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ
ﻋﺴﻜﺮة ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ،ﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ  ٢٠٠٧ﻟﻠﻤﺎدة  ١٧٩ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر .وﳝﻨﺢ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳊﻖ ﻓﻲ إﺣﺎﻟﺔ "أي
ﺟﺮﳝﺔ ﻣﻦ ﺟﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎب" ﳉﻬﺎز ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر أو اﻟﻘﺎﻧﻮن .وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﺒﺎﺷﺮة ،ﻗﺎم اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ
اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  ٢٥/١٩٦٦اﳋﺎص ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻟﻴﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن "اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻫﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ]ﲢﺖ[ وزارة
اﻟﺪﻓﺎع" .ﻛﻤﺎ أﻧﺸﺌﺖ "اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ" ،وﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻗﻀﺎة ﻋﺴﻜﺮﻳﲔ ،ﺣﻴﺚ ﺗُﻨﻈﺮ اﻟﻄﻌﻮن ﺿﺪ اﻷﺣﻜﺎم
اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ.
ﺗﻌﺮض اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  ٢٥/١٩٦٦ﻟﻼﻧﺘﻘﺎد اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻟﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ أي ﺟﺮﳝﺔ ارﺗﻜﺒﻬﺎ أﺣﺪ اﳌﺪﻧﻴﲔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺨﺘﺎرﻫﺎ ،ﲟﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ .وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬا ﻣﺨﺎﻃﺮة ﺑﺈﺳﺎءة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻠﻄﺔ وﻳﺤﺮم اﶈﺎﻛﻢ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﳑﺎرﺳﺔ
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﳉﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ.
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 .VIIﺳﻴﻄﺮة اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺴﻒ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ:

 .1اﺳﺘﻔﺘﺎءات ﺣﻮل اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﻲ أدﺧﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ

ﻫﻞ ﺗﻌﻠﻢ أن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،١٩٧٨ﰎ إﻋﻼن ﻗﺎﻧﻮن
ﺗﺸﺮﻳﻌﺎ ﺻﺪر ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﻌﺘﺒﺮ
"ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳉﺒﻬﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،واﻟﺴﻼم
ً
ﻏﻴﺮ
اﺳﺘﻔﺘﺎء،
ﻓﻲ
اﻏﻠﺒﻴﺔ
ﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ" ،اﻟﺬي ﺣﺮم ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت
دﺳﺘﻮري؟
ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻓﺎز ﺑﻐﺎﻟﺒﻴﺔ
ﻋﻈﻤﻰ ﻓﻲ اﺳﺘﻔﺘﺎء ،ﻏﻴﺮ دﺳﺘﻮري .وﻋﻠﻠﺖ اﶈﻜﻤﺔ ﺑﺄن دورﻫﺎ ﻫﻮ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﻟﻘﻮاﻧﲔ
"]اﻟﺘﻲ[ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺎت ،وﻳﺘﻢ إﻗﺮارﻫﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻻ
ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﺟﻮﻫﺮ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ،واﻷﻣﻦ واﳌﺴﺎواة واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﲔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ".
اﻟﻤﺎدة  ١٥٢ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ،واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ
اﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻼد
اﻟﻌﻠﻴﺎ ،ﻫﻲ ﻣﺠﺮد ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻟﻌﺮض اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﺮاﻫﺎ ﻣﻬﻤﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ رأﻳﻬﺎ ﻣﻦ زاوﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻗﺪ
ﻻ ُﻳﺴﺘﺨﺪم اﺳﺘﻔﺘﺎء ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ ﻛﺬرﻳﻌﺔ ﻟﺘﺠﺎﻫﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر أو
اﻟﺘﻌﺎرض ﻣﻌﻪ.
ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﺎم ١٩٧٨اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدئ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﻔﺘﺎء ،ﻻ ﺗﺮﻓﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺒﺎدئ
إﻟﻰ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر.
ﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﺈن اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻻ ﻳﺼﺤﺢ ﻣﻦ ﻋﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ اºﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ.
ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﺎم ١٩٧٨ .2اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ واﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

أﻛﺪت اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻧﲔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
وﺷﺪدت ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻓﻲ ﺿﻤﺎن اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﺘﺴﺎوﻳﺔ واﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﳉﻤﻴﻊ
اﳌﻮاﻃﻨﲔ.
أﻟﻐﺖ اﶈﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،٢٠٠٠اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب
رﻗﻢ  .٧٣/١٩٥٦وﻋﻠﻠﺖ اﶈﻜﻤﺔ ﻗﺮارﻫﺎ ﺑﺄن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻧﺘﻬﻜﺖ اﳌﺎدة  ٨٨ﻣﻦ
اﻟﺪﺳﺘﻮر ،اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن "ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء اﻻﻗﺘﺮاع ﲢﺖ إﺷﺮاف ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ" .وﻳﻨﺺ
اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ إﺷﺮاف اﻟﻘﻀﺎة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ﻟﻀﻤﺎن ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺰوﻳﺮ أو
ﻣﻨﺼﻮﺻﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﳌﺎدة )(٢-٢٤
ﻓﺴﺎد ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت .وﺣﻴﺚ إن ﻫﺬا اﻹﺷﺮاف ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ً
ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) ٢٤واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻪ( ﺑﺸﺄن ﻣﺒﺎﺷﺮة اﳊﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،أﻋﻠﻨﺖ
اﶈﻜﻤﺔ ﻋﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ .وﰎ ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ وأﻋﻴﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ﻓﻲ
ﻇﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ.
ﺑﻌﺪ ﺣﺎدﺛﺔ ﻋﺎم  ،٢٠٠٠ﺳﻌﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،وﻋﻠﻰ
وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺳﻠﻄﺔ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ،وذﻟﻚ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﳌﺎدة  ٨٨ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻣﻦ
ﺧﻼل اﺳﺘﻔﺘﺎء أﺟﺮي ﻓﻲ ﻣﺎرس  .٢٠٠٧واﺳﺘﺒﺪل ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﺎم  ٢٠٠٥اﻹﺷﺮاف اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ
ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎة اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ واﳊﺎﻟﻴﲔ ﻛﺄﻋﻀﺎء.
ﺑـ"اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ" ،اﻟﺘﻲ ﺿﻤﺖ ﻋﺪ ًدا ً
ﻗﻠﻠﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ إﻧﺠﺎزاﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺑﻘﺒﻮل اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ
ﻟﻌﺎم  ٢٠٠٥وإﺻﺪار ﻓﺘﻮى ﺗﻌﻠﻦ أن اﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﺎم  ٢٠٠٧دﺳﺘﻮري ،وﻫﻮ اﻟﺬي ﻋﺰز ﻣﻦ
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ واﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ إﻟﻰ
اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ا¥ﺷﺮاف اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.
 .3اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ

ﻫﻞ ﺗﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﺧﻼل "اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺬﻫﺒﻲ" ،اﻟﻔﺘﺮة  ،٢٠٠١-١٩٧٩ﻟﻢ ﺗﺘﺮدد اﶈﻜﻤﺔ ﻓﻲ أن
ﺗﻌﻠﻦ ﻛﻮن أي ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻏﻴﺮ دﺳﺘﻮرﻳﺎ ،إذا ﻛﺎن ﻳﺆﺛﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮا ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ؟
ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﺴﻨﲔ ،أﺻﺪرت اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٢٠٠ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ
أﺟﺎزت ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ  -ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﺷﻤﻠﺖ إﺟﺮاءات ﺟﺰاﺋﻴﺔ ،وﺣﺎﻻت ﻣﺪﻧﻴﺔ
وﲡﺎرﻳﺔ ،وﻋﻼﻗﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وأﺳﺮﻳﺔ  -ﺑﺎﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر وﺣﻤﺎﻳﺘﻪ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
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 .VIIIاﺣﻜﺎم اﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻋﺎم  ١٩٧٩إﻟﻰ ﻋﺎم  ،٢٠٠١ﻏﻄﺖ اﶈﻜﻤﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﻋﺪﻳﺪة ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺈرﺳﺎء اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ،ﻣﺜﻞ:
 .1اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ:

ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻋﺪﻳﺪة ،اﻋﺘﻤﺪت اﶈﻜﻤﺔ ﻣﺒﺪأ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻛﺄﺳﺎس ﻷﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻟﺘﺆﻛﺪ ﺿﺮورة
اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ ﻓﻲ ﳑﺎرﺳﺔ ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﳊﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻧﺘﺨﺎب ﳑﺜﻠﻴﻪ.
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻣﻦ دون ﺗﻌﺪدﻳﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ ،اºﺳﺎس وﻧﺒﺾ اﻟﻘﻠﺐ
ﻋﻮض اﻟﻤﺮ ،اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ.إرﺗﺒﺎط ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﻤﻊ ،وﻗﺪ أﻛﺪت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ
اﻟﻌﻠﻴﺎ أن ﺗﺒﺎدل وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻠﻨﻬﻮض
ﺑﺤﻴﺎة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ذات ﻣﻐﺰى ،وأﻧﻪ ﺷﺮط أﺳﺎﺳﻲ ﻟﺒﻨﺎء ﻧﻈﺎم دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ.
أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ أن اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ،وﻻ أن ﺗﺸﻜﻞ
اﻧﺘﻬﺎ ًﻛﺎ ﻟﻤﺒﺪأ ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص واﻟﻤﺴﺎواة ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ
اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ  ٨و ٤٠ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر.
 .2ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ

أﻋﻠﻨﺖ اﶈﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،٢٠٠١ﻋﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻴﻮد اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺮﻛﺎت
اﻟﺒﻮرﺻﺔ ،اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم ،وأن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ إﺻﺪار
اﻟﺼﺤﻒ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء.
أﻋﻠﻨﺖ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  ١٩٧٧ﻋﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﳌﺎدة ) (٧-٤٠ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ
 ،١٩٧٧/٤٠اﻟﺬي ﻳﺨﻮل ﻟﻠﺠﻨﺔ ،اﳊﻖ ﻓﻲ رﻓﺾ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻹﻧﺸﺎء ﺣﺰب ﺳﻴﺎﺳﻲ إذا
ﻛﺎن أي ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﲔ ﻟﻠﺤﺰب اﳌﻘﺘﺮح أو زﻋﻤﺎﺋﻪ ﻗﺪ دﻋﺎ ،أو ﺣﺮض أو ﺷﺠﻊ ،أو ﻃﻮر ﻣﺒﺎدئ
ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻫﺪة اﻟﺴﻼم ﺑﲔ ﻣﺼﺮ وإﺳﺮاﺋﻴﻞ.
اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻮاﺟﺐ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻤﻨﺢ إﻟﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ أن ﺑﻘﺎء ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ
ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺬي ﺗﺘﻨﻔﺲ ﻓﻴﻪ ،وأن اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻟﺠﻮﻫﺮﻫﺎ ﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﻬﺘﺰ أو ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻬﺎ ،ﺣﺘﻰ ﻣﻊ اﻛﺘﺸﺎف أن اËراء
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻴﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ.
 ﻋﻮض اﻟﻤﺮ ،اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ. .3اﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

ﻓﻲ ﻋﺎم  ،١٩٧٧أﻋﻠﻨﺖ اﶈﻜﻤﺔ ،ﻋﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﳌﺎدة اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺄت اﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ اﳌﻔﺘﺮﺿﺔ
ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ رؤﺳﺎء ﲢﺮﻳﺮ ورؤﺳﺎء ﺻﺤﻒ اﻷﺣﺰاب ،ﻋﻦ ﻧﺸﺮ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﺎﻃﺌﺔ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ
ﺗﺸﻬﻴﺮ .وأﺷﺎرت اﶈﻜﻤﺔ إﻟﻰ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﲢﻤﻲ اﳊﻖ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ وﻣﺒﺪأ
اﻓﺘﺮاض اﻟﺒﺮاءة ،وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أﺷﺎرت إﻟﻰ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي
ﻳﺘﻄﻠﺐ أن أي اﺗﻬﺎم ﺟﻨﺎﺋﻲ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﺪد ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻬﻤﺔ وﻳﻘﺪم أدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ.
ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﻳﺘﻢ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ،أو ﻳﺤﺒﺲ ،أو ﺗﻘﻴﺪ ﺣﺮﻳﺘﻪ ،ﻳﺠﺐ أن ﻳﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻛﺮاﻣﺘﻪ ،وﻻ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ أي ﺿﺮر ﻣﺎدي أو ﻣﻌﻨﻮي .ﻛﻤﺎ ﻻ
ﻳﺠﻮز ﺣﺠﺰه أو ﺣﺒﺴﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اºﻣﺎﻛﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﺠﻮن.
وإذا ﺛﺒﺖ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺮاف ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﺗﺤﺖ أي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اºﺷﻜﺎل
اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ﻣﻦ ا¥ﻛﺮاه أو اﻟﻘﺴﺮ ،ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬا اﻻﻋﺘﺮاف ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ وﻏﻴﺮ
ذي ﻓﺎﺋﺪة.
 -اﻟﻤﺎدة  ٤٢ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر
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وسيلة جلماعات املجتمع املدني واألحزاب السياسية
والزعماء الدينيني ،ونقابات العمال ،وعامة الناس
للمشاركة في مداوالت ذات مغزى .غير أن تنظيم مثل
هذه العملية التداولية ،وبخاصة في حلظة التحول
السياسي ،يستغرق وقتا طويال ويصعب القيام به
على أقل تقدير .لكن معظم اجلهود الرامية إلى كتابة
الدستور خالل ربع القرن املاضي قد ركزت كثي ًرا
على اإلجراءات مثلما على احملتوى ،وهذا مرده
حلقيقة بسيطة مفادها أن الشرعية اإلجرائية هي

 63مادة ،كدستور مؤقت حتى يتم صياغة دستور
جديد متاما.
مثلت مقدمة اإلعالن الدستورى تطورا مفاجئا،
فقد أدرجت الوثيقة املؤقتة معظم ما صيغ في
التعديالت الدستورية ،لكنها حلت محل دستور 1971
متاما .وكان املجلس األعلى للقوات املسلحة قد غ ّير
القواعد التي حتكم املرحلة االنتقالية في مصر بعد
عشرة أيام فقط من إجراء استفتاء وطني ،فأعاد
اإلعالن فتح النقاش حول تسلسل االنتخابات ووضع

حزب احلرية والعدالة يتحمل امل�سئولية الكربى ل�ضمان �أن تكون اجلمعية
الت�أ�سي�سية املكلفة بو�ضع الد�ستور ،ممثلة للقاعدة العري�ضة من املجتمع
امل�صري ،فينبغي �أن ت�ضم �أقباطا ،وعددًا مت�ساويًا تقريبًا من الن�ساء
والرجال ،ومتثل مختلف االجتاهات ال�سيا�سية املتنوعة يف م�صر .وعلى
الرغم من �أن حزب احلرية والعدالة �سيدعو بال �شك لال�ستفادة من فوزه
يف االنتخابات ،ف�إنه ينبغي عليه �أن ينظر �إلى �أن �شرعية الد�ستور اجلديد
�ستعتمد يف جزء كبري منها على ت�شكيل اجلمعية الت�أ�سي�سية
التي تشكل التصورات للشرعية املوضوعية للمنتج
النهائي.
ومع وضع «أفضل املمارسات» هذه في االعتبار،
فإن التحول املصري آخذ في التشكل ليكون دراسة
حالة في عدم البدء في إجراءات كتابة الدستور ،ولو
أرادت مصر اخلروج من حتولها بنظام دستوري
مستقر يحمي احلقوق األساسية ،فلن يأتي هذا
الدستور إال مبا ميليه املجلس األعلى للقوات املسلحة
احلاكم للبالد ،وذلك على الرغم من سوء إدارة عملية
التحول.
أوجه القصور اإلجرائية في
عملية التحول في مصر:
انتهاء العمل بدستور 1971
قام املجلس األعلى للقوات املسلحة لدى تسلمه
السلطة في البالد بتعيني جلنة تضم خبراء قانونيني
لصياغة تعديالت لبعض مواد دستور  .1971ولم
تكن هذه عملية علنية وقائمة على املشاركة ،حيث
استبعد املجلس األعلى للقوات املسلحة متثيل جميع
األحزاب واالجتاهات السياسية باستثناء عضو
واحد من جماعة اإلخوان املسلمني ،وهو صبحي
صالح .وفى غياب للشفافية واملساءلة العامة،
ُأغلقت املداوالت .كانت هذه العملية أحادية اجلانب
وال تتسم بالشفافية ،األمر الذي جعلها على طرفي
النقيض متاما مع املداوالت العلنية والعامة التي
عادة ما يوصي بها خبراء الدساتير لتحقيق إجماع
وطني واسع قدر اإلمكان.
ومع ذلك أعلنت جلنة اإلصالح الدستوري
مجموعة من تسعة تعديالت على دستور عام 1971
بعد عشرة أيام من اجللسات املغلقة .وأجري استفتاء
وطني بعد أسبوعني فقط .في الواقع اقتصر دور
العامة ،حتى األحزاب السياسية الفاعلة منهم على
املشاركة في التصويت بالرفض أو القبول على حزمة
التعديالت.
اإلعالن الدستوري
على الرغم من أن االستفتاء كان معن ًيا
بالتعديالت التي ُأدخلت على دستور  ،1971إال
أن املجلس األعلى للقوات املسلحة قد غ ّير املسار،
وأصدر «اإلعالن الدستورى املؤقت» في  30مارس
 ،2011وهو يعمل حاليا بهذه الوثيقة ،التى تتألف من

دستور جديد ،وهي املناقشة التي رسمت مرة أخرى
انقسامات سياسية بني اإلخوان املسلمني وغيرها
من اجلماعات اإلسالمية التي ترغب في إجراء
االنتخابات أو ًال ،واليساريني والليبراليني الراغبني
جديا في كتابة الدستور اجلديد قبل االنتخابات.
تسلسل االنتخابات وصياغة الدستور
ُ
وف ًقا للتعديالت الدستورية التي أجري عليها
االستفتاء الوطني في مارس ،2011فسيوضع
دستور جديد من ق َبل جمعية تأسيسية مكونة من
 100عضو يختارهم مجلسا البرملان ،بناء على دعوة
من رئيس اجلمهورية .وهذا يعني أن االنتخابات
البرملانية والرئاسية يجب أن تُعقد قبل صياغة
الدستور اجلديد .ومع ذلك ،فقد غيرت املادة  60من
اإلعالن الدستوري من الصيغة الواردة في االستفتاء
بوضع «املجلس األعلى للقوات املسلحة» .موضع
«رئيس اجلمهورية» فلم يناقض تغيير الصيغة ما
وافق عليه املقترعون في االستفتاء الوطني فحسب،
بل بدى أيضا أنه يس ّرع عملية صياغة الدستور،
فوزير الشئون البرملانية املصري ،محمد عطية ،قد
أعلن أن االنتخابات الرئاسية لن جترى إال بعد
أن تتم صياغة الدستور اجلديد واملوافقة عليه في
استفتاء وطني ،على الرغم من تقدمي االنتخابات إلى
يونيو .2012
قدم هذا السيناريو نافذة قصيرة ج ًدا لصياغة
الدستور اجلديد  -رمبا أقل من شهرين -ووضع
املجلس األعلى للقوات املسلحة في موقف أقوى
ملمارسة الضغط الرسمي وغير الرسمي على
الدستور اجلديد .فاحتمال وجود جدول زمني يزيد
التوتر بني حزب احلرية والعدالة التابع لإلخوان
املسلمني ومعظم القوى السياسية األخرى .فقد
رأى اإلخوان فرصة ذهبية لصياغة دستور جديد،
وأصروا على عدم قبول أي انحراف عن صياغة
اإلعالن الدستوري ،مما أقنع الليبراليني واليسياريني
باحتمال وجود صفقة وراء الكواليس بني املجلس
األعلى للقوات املسلحة وحزب احلرية والعدالة .تشير
التطورات األخيرة إلى أن عملية صياغة الدستور
ستستمر بالتزامن مع االنتخابات الرئاسية ،وستوفر
للجمعية التأسيسية املزيد من الوقت للتداول .ولكن
يبقى االلتباس العالق حول اجلدول الزمني عب ًئا على
االنتقال املصري حتى الوقت الراهن.
وباختصار ،فإن االنتقال السياسي في مصر لم

ُي َدر بشكل جيد ،فبينما كان املجتمع املصري يشهد
والدة سياسية جديدة نابضة باحلياة بعد عقود من
الركود ،قام املجلس األعلى للقوات املسلحة بتعيني
جلنة غير متثيلية وغير خاضعة للمساءلة لوضع
التعديالت الدستورية في جلسات مغلقة ،ثم ُدعي
الشعب فيما بعد لتأييدها في استفتاء على الطراز
الناصري ،وواصل املجلس األعلى للقوات املسلحة
تغيير قواعد االنتقال السياسي عدة مرات بحيث
يتناسب مع مصاحله املتطورة .وفي وقت كتابة هذا
التقرير ،ال يزال هناك قدر كبير من الريبة ،وهو ما
أدى إلى تفاقم االنقسامات بني التيارات السياسية
وأثار تكهنات حول مصالح وحسابات املجلس األعلى
للقوات املسلحة.
لطاملا اتسمت االنتقاالت السياسية الكبرى بعدم
النزاهة ،لكن املجلس األعلى للقوات املسلحة لم يفعل
شيئا يذكر إليجاد عملية شفافة وشاملة ،وقائمة على
املشاركة ومن شأنها أن تساعد على تقليل االختالف
السياسي وتقود الطريق إلى نظام دميقراطي مستقر.
وهذه العيوب اإلجرائية تهدد اآلن بتقليل املوضوعية
في النص الدستوري اجلديد نفسه .فأيا ما كان
النص الوارد ،فإن شرعيته من احملتمل أن تتعرض
للطعن -على األقل في البداية -بحكم أوجه القصور
اإلجرائية في اعتماده .فالوقت املخصص للمداوالت
املثمرة داخل اجلمعية التأسيسية قليل ،بل ويكاد أن
ال توجد فرصة للمشاركة اجلماهيرية املثمرة.
وبصفته احلزب األكثر متثيال في البرملان القادم،
فإن حزب احلرية والعدالة املنبثق عن جماعة اإلخوان
املسلمني يتحمل املسئولية الكبرى لضمان أن تكون
اجلمعية التأسيسية املكونة من  100عضو واملكلفة
بوضع الدستور ،ممثلة للقاعدة العريضة من املجتمع
املصري ،فينبغي أن تضم أقباطا ،وعد ًدا متساو ًيا
تقري ًبا من النساء والرجال ،ومتثل مختلف االجتاهات
السياسية املتنوعة في مصر .وعلى الرغم من أن
حزب احلرية والعدالة سيدعو بال شك لالستفادة من
فوزه في االنتخابات ،فإنه ينبغي عليه أن ينظر إلى
أن شرعية الدستور اجلديد ستعتمد في جزء كبير
منها على تشكيل اجلمعية التأسيسية ،كما يجب
على اجلمعية التأسيسية نفسها العمل على تعزيز
الشرعية اإلجرائية للنص الدستوري ،في اإلطار
الزمني الضيق الذي وضعه املجلس األعلى للقوات
املسلحة.
توصيات موضوعية للدستور الجديد
نظ ًرا لهذه احلقائق السياسية وأوجه القصور
اإلجرائية املفصلة في النصف األول من هذا البحث،
فما هي أهم القضايا اجلوهرية التي ينبغي معاجلتها
في الدستور اجلديد؟
الشريعة اإلسالمية والحقوق الليبرالية
من أكثر األسئلة االستقطابية احملتملة في
عملية كتابة الدستور هو إلى أى مدى سوف يعتد
مببادئ الشريعة اإلسالمية كمصدر لقانون الدولة.
وفي الواقع ،فقد بدأ اخلالف حول هذه املسألة فور
تعليق املجلس األعلى للقوات املسلحة لدستور عام
 .1971وكما مت التنويه سابقا ،فقد أثارت التعديالت
الدستورية التى أجريت في مارس  2011مناقشات
ساخنة ،ويرجع ذلك جزئيا إلى أنها ُفهمت من ق َبل
الكثيرين كاستفتاء حول ما إذا كان سيتم اإلبقاء
على مادة الشريعة اإلسالمية أم ال.
تنص املادة الثانية من الدستور السابق على أن
«اإلسالم دين الدولة . . .ومبادئ الشريعة اإلسالمية
املصدر الرئيسي للتشريع» (مبادئ الشريعة

اإلسالمية املصدر الرئيسي للتشريع) .وقد نُقلت هذه
الصيغة الدقيقة في اإلعالن الدستوري املؤقت .وعلى
الرغم من سيطرة األحزاب اإلسالمية اآلن على أكثر
من  % 70من مقاعد مجلس الشعب اجلديد ،فإنه
من غير احملتمل أن يتم تغيير هذه الصيغة في نص
الدستور اجلديد.
ً
وبصفته احلزب األكثر متثيال في مجلس الشعب،
فإن حزب احلرية والعدالة املنبثق عن جماعة اإلخوان
املسلمني سيلعب دو ًرا رائ ًدا في صياغة الدستور
اجلديد .ولكن كما أشار العديد من احملللني ،فإن
احلزب من صاحله أن ُيطمئن املصريني واملجتمع
الدولي بأنه ال يرغب في إحداث حتول جذري عن
الوضع الراهن .واملادة الثانية تتيح للحزب فرصة
إلثبات هذا االلتزام بشكل ملموس .ويدرك احلزب،
أنه بالقدر الذي يرغبون به في دفع جدول أعمال
محافظ اجتماعيا ،فإن التغييرات في القوانني
املوضوعية سيكون لها تأثير مباشر أكبر من املبادئ
الدستورية الغامضة.
وقد يصر أعضاء حزب النور السلفي على عبارات
أقوى ،مثل استعمال «أحكام» بد ًال من «مبادئ» أو
أن تكون الشريعة اإلسالمية هي «املصدر الوحيد»
بد ًال من «املصدر الرئيسي للتشريع» .رمبا احتدم
اخلطاب في بعض األحيان بني األحزاب اإلسالمية
على وجه اخلصوص حيث إن الفروع املختلفة داخل
احلركة اإلسالمية تعبرعن رؤى متنافسة للدولة
املصرية واملجتمع املصري  .ومع ذلك ،فإن حزب
احلرية والعدالة ،وحزب الو سط ،واملؤسسات الدينية
البارزة مثل األزهر ،ستعمل على اإلبقاء على الوضع
الراهن في النص الدستوري اجلديد.
كما متيل الغالبية العظمى من اليساريني
والليبراليني لقبول الوضع الراهن فيما يتعلق باملادة
الثانية .ويرى الكثيرون منهم املادة الثانية باعتبارها
عالمة مشروعة لهوية الدولة .ولكن حتى أولئك الذين
يعترضون على هذه املادة من حيث املبدأ سيوافقون

و�ضع مواد باحلقوق بطريقة �أكرث
تف�صيال هو بالت�أكيد �أكرث فائدة من
�صياغة الد�ستور ال�سابق حيث كانت
احلقوق ُتع ّرف بالكامل تقريبًا بن�صو�ص
تقع خارج الد�ستور نف�سه
على إدراجها في الدستور اجلديد ،وذلك لسبب عملي
هو أن الطعن في مكانة الشريعة اإلسالمية سيكون
بالتأكيد معركة خاسرة .وبوضع هذا في االعتبار،
فقد ركز الليبراليون واليساريون بالفعل على أولويات
أخرى ،مثل وضع قيود على السلطة التنفيذية وتعزيز
احلقوق االقتصادية للفئات احملرومة .فالليبراليون
واليساريون يعرفون أنه لم يكن للمادة الثانية تأثير
كبير على النظام السياسي املصري في العقود
األربعة املاضية.
وكان هذا نتيجة لبيئة قانونية ومؤسسية معينة
عندما كانت املادة الثانية نافذة املفعول .ومهمة
التفسير منوطة باحملكمة الدستورية العليا التي
حتظى بالسلطة املطلقة ملراجعة دستورية التشريعات.
وباستعراض تشريعات احملكمة الدستورية العليا نرى
أن احملكمة ،في معظم احلاالت ،قد وفقت بني املادة
الثانية وأحكام الدستور الليبرالية في دستور.1971
وقد قدم قضاة احملكمة الدستورية العليا قراءة
تقدمية للشريعة اإلسالمية وقلصوا دورها في النظام
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القانوني املصري.
وفي املستقبل ،فإن التأثير العملي للمادة
الثانية سيعتمد بالكامل تقريبا على من سيتم
تعيينهم في هذه الهيئة القضائية الهامة والسياق
السياسي الذي ستقوم فيه احملكمة الدستورية
العليا مبمارسة املراجعة القضائية .وقد حتمل
املادة الثانية التي أعيدت إلى مكانها ،والتي تنص
على أن الشريعة اإلسالمية املصدر الرئيسي
للتشريع ،آثا ًرا سلبية على احلقوق األساسية في
النظام القانوني املصري اجلديد اعتما ًدا على قوة
القوى السياسية املختلفة ،والتفسيرات املعينة
للشريعة اإلسالمية التي تدرج في قانون الدولة،
وقدرة احملاكم واستعدادها على املواءمة بني
الشريعة اإلسالمية واحلقوق الليبرالية املصونة
في الدستور املصري.
وفي ظل هذه احلقائق السياسية ،ينبغي على
الليبراليني أن يضغطوا للحصول على الضمانات
الدستورية للمساواة في املواطنة ،فضال عن احلقوق
األساسية األخرى .وباملثل ،فإن العلمانيني عليهم
أن يضغطوا باللغة التي تع ّرف مصر بأنها» دولة
مدنية« وفي سبيل تعزيز هذه املبادئ ،ينبغي على
الليبراليني الضغط على حزب احلرية والعدالة لكي
يطبقوا برنامجهم االنتخابي اخلاص ،الذي ينص
على أن حزب احلرية والعدالة يدعو إلى دولة «تقوم
على مبد أ املواطنة حيث يتمتع جميع املواطنني فيها
بحقوق وواجبات متساوية يكفلها القانون وفق مبدأي
املساواة وتكافؤ الفرص دون متييز بسبب دين أو
عرق».
ومن املهم بالقدر نفسه بالنسبة لليبراليني أال
يوافقوا على اللغة الدستورية التي تضمن »حقوق
خاصة «لألقلية القبطية »على الوجه احملدد في
القواعد والقوانني اخلاصة بهم في مجاالت
الشئون األسرية والدينية« .ففي حني تبدو هذه
اللغة معتدلة إلى حد ما ،إال أن هذه املادة من
شأنها أن تعزز قبضة املؤسسات الدينية على
حساب احلقوق الفردية ،وذلك ألن قانون األسرة
سيعرف وف ًقا للمذاهب الدينية بدال من مبادئ
املواطنة املتساوية .وسوف تتعر ض حقوق املرأة
على وجه اخلصو ص لضرر بالغ من هذه املادة،
كما أن ترسيخ مثل هذه اللغة في الدستور

سيجعل من الصعب تغييرها.
مؤسسات الحكم
تتمثل املهمة الرئيسية ملعظم الدساتير في
حتديد املؤسسات األساسية للحكم وتوزيع السلطة
فيما بينها .وتشمل اخليارات املؤسسية األساسية
النظام الرئاسي في مقابل النظام البرملاني للحكم،
والسلطة التشريعية املكونة من مجلس تشريعي
واحد في مقابل املجلسني ،وهيكل وحدوي في مقابل
االحتادي.
على الرغم من أن املؤسسات السياسية السلطوية
قد أوجدت سلطة تنفيذية قوية ج ًدا على مدار أكثر
من نصف قرن ،فإنه من املستبعد أن تتحول مصر
إلى نظام حكم برملاني ،فمعظم األحزاب واالجتاهات
السياسية ترغب في مواصلة العمل بالنظام الرئاسي،
وإن كان بسلطات أقل بكثير ،ومنحها للسلطة
التنفيذية .حتى إن حزب احلرية والعدالة املنبثق عن

العليا ومجلس الوزراء ،مما يجعل
هذه التعيينات تخضع ملوافقة
السلطة التشريعية أو يجعل
السلطة التشريعية نفسها مسئولة
عن تعيينات معينة ،كما ينبغي
على اجلمعية التأسيسية أن تنظر
في تقييد فترة رئاسة اجلمهورية
ملدة أربع سنوات ،قابلة للتجديد
مرة واحدة ،كما هو منصوص
عليه في الدستور املؤقت.
يبدو أن هناك اهتماما
ضعيفا بوجود سلطة تشريعية
من مجلسني ،ولكن نظ ًرا للسرعة
الكبيرة التي سيكتب بها الدستور
اجلديد ،فقد يظل مجلس الشورى
على سبيل اجلمود املؤسسي .وإذا
أعيد تنظيم وضع مجلس الشورى
في الدستور اجلديد ،فإنه يوصى
بإجراء تغييرات أساسية ،مثل
إلغاء سلطة الرئيس في تعيني ثلث
أعضاء مجلس الشورى.
وفي اخلتام ،فإنه على الرغم
من صعوبة تخيل مصر تنتقل
بعي ًدا عن منوذج الدولة الوحدوية،
فإنه ينبغي على اجلمعية
التأسيسية النظر في نقل صالحيات االختيار إلى
وحدات دون وطنية ،وجعل منصب احملافظ وظيفة
منتخبة بدال من تعيني شخص ما من ق َبل رئيس
اجلمهورية.
الحقوق األساسية
ومن الوظائف األساسية األخرى ملعظم
النصوص الدستورية حتديد احلقوق األساسية.
وبالتأكيد ،فإنه من األهمية مبكان أن تسرد هذه
احلقوق في الدستور املصري اجلديد ،ولكن من املهم
أن نتذكر أن الدستور السابق كان بالفعل وثيقة قوية
إلى حد ما في هذا الصدد.
فقد تضمن دستور  1971مواد تنص على حماية
حرية التعبير (املادة  ،)47وحرية الصحافة (املادة
 ،)48وحرية التجمع (املادة  ،)54وحرية تكوين

“

ينبغي على اجلمعية الت�أ�سي�سية �أن ت�سرد الآليات تف�صيليًا يف الد�ستور فيما
يتعلق بالتعيينات الق�ضائية ،والإدارة ،واالن�ضباط ،وامليزانيات بدال من تركها بال
حتديد حتى َ�سن الت�شريع .كما يجب �أن يحظر الد�ستور اجلديد �صراحة املحاكم
اال�ستثنائية ،مثل محاكم �أمن الدولة ،التي كانت ت�ستخدم من قبل النظام ال�سابق
لتجاوز ال�سلطة الق�ضائية العادية

جماعة اإلخوان املسلمني قد أعاد النظر في دعوته
املطالبة منذ فترة طويلة بنظام برملاني صرف ،وذلك
على األرجح ألسباب استراتيجية .فمن خالل اإلبقاء
على رئاسة ضعيفة يشغلها مرشح غير منتم حلزب
احلرية والعدالة ،ميكن جلماعة اإلخوان إدارة توقعات
اجلماهير ألدائها بشكل أفضل ،وميكن أن يوجه
حزب احلرية والعدالة اللوم بسهولة أكثر في حالة أي
إخفاقات ملحوظة على سياسة احلكومة إذا شاركت
في حتمل أعباء احلكم.
على افتراض اإلبقاء على منصب رئيس
ضوحا للجمعية
اجلمهورية ،فإن املهمة األكثر و
ً
التأسيسية ستكون هي احلد من سلطاته لتفادي
ظهور سلطة تنفيذية أخرى غير مقيدة .ويحق للجمعية
التأسيسية إعادة النظر في السلطة احلصرية للرئيس
في تعيني املناصب احلساسة مثل احملكمة الدستورية

“

اجلمعيات (املادة  ،)55وغير ذلك من األمور األخرى
الكثيرة .إال أن القوانني القمعية التي تدير عملية
االنتخابات ،ونشاط األحزاب السياسية ،ووسائل
اإلعالم ،والنقابات العمالية ،والنقابات املهنية،
وغيرها من مجاالت احلياة السياسية واالجتماعية
الزالت حتى اآلن تف ّرغ هذه النصوص الدستورية
من معانيها.
وكان هذا االنفصام بني ضمانات احلقوق
املنصوص عليها في الدستور والقوانني املتخلفة في
الكتب نتيجة لسيطرة السلطة التنفيذية على السلطة
التشريعية الشكلية .ولكن هذه املشكلة قد تفاقمت
عبر تقييد مواد احلقوق األساسية بعبارات مثل «وفقا
للقانون» و»كما هو منصوص عليه في القانون» .فعلى
سبيل املثال ،تنص املادة اخلامسة من دستور 1971
«للمواطنني احلق في تكوين األحزاب السياسية وذلك

على الوجه املبني في القانون» .وفي هذه األثناء،
كانت التشريعات املوضوعية التي تدير االنتخابات،
قانون األحزاب السياسية  ،1977/44تتيح للنظام
إحكام السيطرة على امللعب السياسي .وإشارات
كتلك احلقوق املقيدة بشكل مستمر وتصعيب األمر
بشكل أكبر بالنسبة للمواطنني تطعن في دستورية
التشريعات املتخلفة.
صحيحا أن معظم احلقوق ليست
وإن كان
ً
مطلقة وأنه البد من تشريعات موضوعية لتنظيم
بعض األنشطة مثل املشاركة السياسية ،فينبغي في
الدستور املصري القادم أال تقيد احلقوق األساسية
باإلحالة إلى قوانني موضوعية بهذه الطريقة ،بل
ينبغي أن تنص ضمانات احلقوق الواردة في
الدستور على الشروط واإلرشادات احملددة التي
ميكن مبوجبها تقييد احلقوق األساسية .على سبيل
املثال ،بعد تقدمي قائمة مفصلة باحلقوق األساسية،
ينص دستور جنوب إفريقيا على أنه «ال يجوز تقييد
احلقوق املنصوص عليها في وثيقة احلقوق إال.....
بحيث يكون التقييد معقوال ومبررا في مجتمع منفتح
ودميقراطي قائم على كرامة اإلنسان واملساواة
واحلرية ،مع األخذ في االعتبار جميع العوامل ذات
الصلة ،مبا في ذلك(:أ) طبيعة احلق( ،ب) أهمية
الغرض من التقييد( ،ج) طبيعة ومدى التقييد( ،د)
العالقة بني التقييد والغرض منه( ،هـ) وسيلة أقل
تقيي ًدا لتحقيق الغرض« ....
فوجود مثل هذه املقاطع ال ميكنها ،في حد
ذاتها ،احلفاظ على احلقوق األساسية ،ولكن وضع
مواد باحلقوق بطريقة أكثر تفصيال هو بالتأكيد
أكثر فائدة من صياغة الدستور السابق حيث كانت
احلقوق تُع ّرف بالكامل تقري ًبا بنصوص تقع خارج
الدستور نفسه.
حالة الطوارئ
حالة الطوارئ ،املعمول بها تقريبا منذ منتصف
القرن املاضي ،قد أتاحت للسلطات املصرية القدرة
على االلتفاف على العديد من الضمانات القانونية
املنصوص عليها في الدستور .وكان يتم جتديد
العمل بقانون الطوارئ دور ًيا ،كالساعة ،كل عامني
حتت اسم مواجهة اإلرهاب ،مما يسمح للحكومة
بنقل احلاالت من القضاء العادي إلى محاكم أمن
الدولة.
فيجب في الدستور املصري اجلديد أن يتم
حتديد أفضل الشروط التي ميكن في ظلها إعالن
حالة الطوارئ ،كما في حالة احلرب مثال ،والعصيان
املسلح ،أو الكوارث الطبيعية .كما يجب أن يحدد
الدستور املدة القصوى حلالة الطوارئ ويحدد
تطبيقها فقط على األجزاء املتأثرة في البالد .وفي
اخلتام ،يجب أن تكون هناك متابعات إلعالن حالة
الطوارئ من قبل السلطة التشريعية ،وسلطة قضائية
مستقلة و/أو من خالل استفتاء وطني للتجديد  -إن
كانت هنالك ضرورة للتجديد .وينبغي أن تتماشى
هذه اإلجراءات مع املعايير الدولية ،وترضي الدعوات
الصادرة من جماعات حقوق اإلنسان املصرية.
وتلك املواد الدستورية املفصلة للمرة الثانية
عالجا سحر ًيا ،ولكن وجود مزيد من التفصيل
ليست ً
ً
ملحوظا باملقارنة مع الدستور
سيمثل حتسنًا
السابق.
االستقالل القضائي
حتظى اآلليات القانونية الفعالة إلنفاذ احلقوق
األساسية بنفس القدر من األهمية .فقد كانت
السلطة القضائية إحدى اجلهات القليلة في النظام
السياسي السابق التي كانت تتمتع بقدر من
االستقالل عن هيمنة السلطة التنفيذية على مدى
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العقود الستة املاضية في مصر .ولقد كان الدستور
السابق ينص على استقالل السلطة القضائية
(املادتني  65و ،)165واستقالل القضاة (املادة
 ، )166ولكن مت تفعيلها مرة أخرى بإضافة «وفق ًا
ً
منوطا بالفصل في
للقانون» .وفي ظل كون القضاء
قواعد اللعبة السياسية وحماية احلقوق األساسية،
فمن األهمية مبكان أن يحدد الد ستور اجلديد
بالشكل الكافي ضمانات محددة للحفاظ على
استقالل القضاء.
استقالل القضاء هو مفهوم بالغ الصعوبة من
حيث املناداة به من الناحية النظرية ،واألصعب
وضعه في حيز التنفيذ .ولكن ينبغي على اجلمعية
التأسيسية أن تسرد اآلليات تفصيل ًيا في الدستور
فيما يتعلق بالتعيينات القضائية ،واإلدارة،
واالنضباط ،وامليزانيات بدال من تركها بال حتديد
حتى َسن التشريع .كما يجب أن يحظر الدستور
اجلديد صراحة احملاكم االستثنائية ،مثل محاكم
أمن الدولة ،التي كانت تستخدم من قبل النظام
السابق لتجاوز السلطة القضائية العادية .وقد صاغ
فقهاء القانون املصري بالفعل مقترحات للحفاظ على
استقالل القضاء وتعزيز سيادة القانون .وينبغي
دراسة هذه املقترحات بعناية ومناقشتها من قبل
أعضاء اجلمعية التأ سيسية والشعب بصفة عامة.
الوضع المباشر لجماعات حقوق اإلنسان
يسعى مركز القاهرة حلقوق اإلنسان ،و 26مجموعة
من مجموعات حقوق اإلنسان األخرى لضمان مادة
دستورية تكفل ملنظمات حقوق اإلنسان وضعا
مباشرا لدى احملكمة الدستورية العليا .وهذا من
شأنه أن يسهل على املجموعات احلقوقية الطعن في
دستورية القوانني .واآلليات القانونية املماثلة مصونة
في الدساتير األخرى ،وذلك هو اخليار الذي ينبغي
أن يؤخذ على محمل اجلد في الدستور املصري
اجلديد.
القانون الدولي
ومن الطرق األخرى لتعزيز التزامات حقوق
اإلنسان ،االعتراف صراحة بالتزامات الدولة جتاه
القانون الدولي في الدستور اجلديد .وتسعى مبادرة
مركز القاهرة حلقوق اإلنسان إلى «تكريس التسلسل
الهرمي لالتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان على
التشريعات املصرية ،مما يجعلها معرضة خلطر
اإللغاء أو التعديل أو التعليق من قبل أي قانون
الحق» .ومن املستبعد ج ًدا إدراج مثل هذه املادة
الدستورية في السياق السياسي احلالي .ولكن
إذا كانت اجلمعية التأسيسية ترغب في النظر في
هذا اخليار ،فهناك العديد من النماذج الناجحة
لدراستها .فدستور جنوب إفريقيا ،على سبيل املثال،
ينص بوضوح على أن أي محكمة يجب أن تراعي
القانون الدولي عند تفسير وثيقة احلقوق اخلاصة
بهم.
لجنة حقوق اإلنسان
واالحتمال اآلخر هو تكوين جلنة مستقلة حلقوق
اإلنسان في الدستور اجلديد .وفي حني أن هذه
املواد نادرة نسبيا ،فإن املمارسة أصبحت شائعة
على نحو متزايد .وهناك اثنا عشر دستو ًرا في جميع
أنحاء العالم اآلن متنح سلطات التحقيق املستقلة إلى
جلان حقوق اإلنسان .وهناك عدد قليل ،مثل دستور
الفلبني ،يضيف تكليف أدوار معينة مثل مراقبة
أوضاع السجون ومراكز االحتجاز ،والتحقق من
امتثال الدولة بالتزامات املعاهدات الدولية.
وهذه السلطات ستميز جلنة جديدة للحقوق عن

املجلس القومي حلقوق اإلنسان ( )NCHRالذي
ُأسس مبوجب القانون 2003/94في ظل نظام
مبارك .فعلى الرغم من أن املجلس القومي حلقوق
اإلنسان يضم ناشطني في مجال حقوق اإلنسان
يتمتعون بنزاهة كبيرة ،لكنه لم يكن مفع ًال نظ ًرا ألنه
كان يعمل كهيئة استشارية بحتة ،وليس لديه سلطة
محددة ،وكان يفتقر إلى إجراء تعيني مستقل وذي
مصداقية.
في حني أن البعض قد يرى أدوار جلنة احلقوق
أكثر مالءمة للسلطة القضائية ،ال ينبغي فهم حماية
حقوق اإلنسان على أنها لعبة محصلتها صفر.
كان نظام مبارك قد أوجد آليات قانونية زائدة عن
احلاجة للسيطرة على احلياة االجتماعية والسياسية،
ومؤسسات قانونية «زائدة عن احلاجة» كان ينبغي
أن توضع للمساعدة في الدفاع عن حقوق اإلنسان،
ودعمها .وإذا مت متكني هذه اللجنة في الدستور
املصري اجلديد ،فينبغي حتديد واليتها وإجراءات
التعيني فيها بوضوح وعدم تركها للتشريعات العادية.
دور الجيش
رمبا تعد املواد املتعلقة باجليش هي أكثر
القضايا الشائكة .كما أشرنا في النصف األول من
هذه املقالة ،أثبت املجلس األعلى للقوات املسلحة
اهتمامه الوا ضح بتشكيل جوانب الدستور اجلديد.
وأشارت وثيقة السلمي إلى أن املجلس األعلى
للقوات املسلحة يرغب في حماية اجليش من الرقابة
املدنية مليزانيته ،ورمبا احلصول على دور دستوري
لنفسه في مجال احلكم احمللي.
وتعد الرقابة املدنية على امليزانية العسكرية
في نهاية املطاف قضية سياسية ستسوى بني
املجلس األعلى للقوات املسلحة واحلكومة القادمة.
وفي حني أنه من األفضل بشكل واضح للحكومة
املدنية أن تتمتع برقابة مالية كاملة ،إال أنه كثيرا
ما تصحب االنتقاالت السياسية مبواثيق حتمي
مصالح معينة للنظام السابق من أجل تسهيل عملية
االنتقال إلى نظام سياسي جديد .وفي الواقع ،يبدو
أن هذا النوع من التفاوض يجري بالفعل على قدم
وساق ،حيث أعلن حزب احلرية والعدالة أنه قد مينح
اجليش حصانة من املالحقة القضائية على أثر وفاة
العشرات من احملتجني الذين ُقتلوا منذ تولي املجلس
األعلى للقوات املسلحة للسلطة في فبراير ، 2011
لكن بتنحية االتفاقات السياسية جان ًبا ،فينبغي أن
يحدد الدستور اجلديد أن واجب اجليش الوحيد هو
الدفاع عن البالد من املعتدين اخلارجيني ،وينبغي أن
صريحا صنع السياسات
يحظر على اجليش حظ ًرا
ً
الداخلية والقيام بدور الشرطة ،فهذه البنود هي
بنود غير قابلة للتفاوض في النظام الدميقراطي،
والدستور يجب أن ينص عليها صراحة.
قضايا جوهرية أخرى
القضايا املطروحة هنا ليست شاملة .فهذه
هي بعض البنود الهامة التي ينبغي أن تراعيها
اجلمعية التأسيسية في مداوالتها .وهناك قضايا
إضافية للنظر فيها ومن ذلك إمكانية تخصيص
حصة دنيا لتمثيل املرأة في املجالس التشريعية،
وإلغاء احلصة التي عفا عليها الزمن للعمال
 /الفالحني في االنتخابات ،التي لم تكن
إال أداة سياسية للنظام السابق ،وإمكانية
وجود مادة دستورية تنص على وجود جلنة
مستقلة لالنتخابات .وبصورة مختصرة،
فإن هناك مجموعة كبيرة من العناصر
التي ينبغي النظر فيها ،ليس فقط من قبل اجلمعية
التأسيسية ،ولكن أيضا من قبل الشعب املصري

بشكل عام.
التوصيات المتعلقة بالسياسات للمجتمع
الدولي
يعد مشروع كتابة الدستور املصري شأنا
داخليا عميق املنحى ،كما ينبغي أن يكون .فمصر
حتظى بتاريخ دستوري طويل ميكنها االستفادة منه.
وفي هذا الصدد ،فإن أكثر القضايا اخلالفية التي
ينبغي التعامل معها ،مثل حتديد موضع اإلسالم في
النظام القانوني ،يجب أن تنبع من الداخل ،وال ميكن
فرضها من اخلارج.
ففي ظل سيطرة األحزاب اإلسالمية مجتمعة
على  % 70من مجلس الشعب ،فقد يكون من صالح
الواليات املتحدة و االحتاد األوروبي دعم املجلس
األعلى للقوات املسلحة في فرض ما يسمى بـ
«النموذج التركي» ،حيث يتم تقييد املؤسسات األغلبية
مثل البرملان من ق َبل مكاتب غير منتخبة .لكن هذه
اآلليات الدستورية غير الليبرالية قد تكون قصيرة
النظر على أقل تقدير ،حتى إن الليبراليني األكثر
التزا ًما ،على الرغم من قلقهم من اآلثار املترتبة على
هيمنة حزب احلرية والعدالة على احلكومة ،مقتنعون
بأن مصر يجب أن تعمل فيما يخص أي توترات
بني اإلسالم السياسي والليبرالية في إطار مفتوح
في
ودميقراطي إذا كان البلد في نهاية املطاف
سبيله إلى تعزيز نظام حكم ليبرالي
دميقراطي.
أهم دور للواليات املتحدة واالحتاد
األوروبي في هذه املرحلة هو التعبير
عن التوقعات الواضحة ،سواء
في العلن أو من خالل القنوات
اخللفية ،فيجب أن ال يسعى
املجلس األعلى للقوات املسلحة
لترسيخ دور لنفسه في مجال
احلكم احمللي ،أو ملمارسة
ضغط على عملية كتابة
بالطرق
الدستور،
املتوخاة في وثيقة
احلالية
السلمي
سيئة السمعة التي
سبق وأن نوقشت
من قبل في
هذا البحث.
و ا لو ال يا ت
ا ملتحد ة
بشكل
خا ص
لد يها
نفو ذ

كبير ميكنها أن متارسه ،وقد يتم ذلك في صورة
مساعدات عسكرية وعالقة العمل الوثيقة مع أعضاء
املجلس األعلى للقوات املسلحة.
على النقيض من ذلك ،فإن مصر قد افتقرت لوجود
توافق إجرائي ،وتفاقمت حدة التوتر نتيجة إلدارة املجلس
األعلى للقوات املسلحة للسلطة بشكل خاطئ ومن جانب
واحد .وإذا خرجت مصر من الفترة االنتقالية بنظام
دستوري مستقر يكفل احلقوق األساسية ،فسيكون ذلك
على الرغم من العملية التي لم تتم حتى اآلن .ومع أن
صياغة الدستور لم تبدأ بعد في ليبيا واحتمال مزيد من
التحوالت في سوريا واليمن وأماكن أخرى في املنطقة،
فإنه يتعني على صناع القرار أن يدرسوا احلالة املصرية
بوصفها جرس إنذار من جراء عدم الشروع في عملية
كتابة الدستور.
_________
تامر مصطفى أستاذ و باحث في مجاالت
القانون املقارن واحملاكم ،والدين والسياسة،
والعالقات بني الدولة واجملتمع ،للمزيد عن
الكاتب أنظر صفحة 3
هذه املقالة نسخة مختصرة من ورقة سياسات
نشرها «مركز بروكنجز الدوحة  -مشروع
ستانفورد في التحوالت العربية.
www.brooking.edu

ميدان مصر

58

أبريل  /مايو 2012

الجيش والدستور

عموما بثقافة �سلطوية ،غري دميقراطية ،تقوم على
بحكم الثقافة الع�سكرية ،تت�سم اجليو�ش
ً
الت�سل�سل الهرمي .ﻠذلك ،ينبغي �أن تو�ضع جمموعة من املبادئ الوا�ضحة ويتم التعامل مع القوات
امل�سلحة بقدر كبري من احليطة فيما يتعلق بالد�ستور ،كما هو احلال يف ت�شيلي والربازيل و�أوروبا ال�رشقية.

دراسة حالة :املكسيك

التاريخ و السياق

1810
لطاملا خضعت املكسيك حلكم األوتوقراط العسكريني
منذ استقاللها عن أسبانيا في عام .1810
من أشهر احلكام الديكتاتوريني في تاريخ املكسيك
أنطونيو لوبيز دي سانتا آنا (نابليون الغرب)،
الذي حكم البالد عدة مرات بوصفه «كوديلو»
سا إحدى
« ( »Caudilloأي قائد عسكري) ورئي ً
عشرة مرة غير متعاقبة على مدى  22سنة.
ثمة ديكتاتور آخر ،بورفيريو دياز ،حكم على نحو
متواصل تقري ًبا في الفترة من  1876إلى 1911
قبل احلرب األهلية املكسيكية.

1917
ينص دستور  1917على أن املكسيك جمهورية احتادية تعمل بنظام
فصل السلطات.
ُكتب دستور  1917في منتصف الثورة /احلرب األهلية املكسيكية
( )1929 -1910خل ًفا لدستور .1857
تفجرت «الكريستادا» ،وهي انتفاضة مضادة للثورة ( ،)1929-1926بسبب
اضطهاد الروم الكاثوليك وخاصة عبر التطبيق الصارم لألحكام املناهضة
لرجال الدين املتضمنة في الدستور املكسيكي لسنة  1917وزيادة التوسع
في فرض القوانني املناهضة لرجال الدين.
مت وضع القوانني املناهضة لرجال الدين في األساس بسبب دعم الكنيسة
الكاثوليكية لألوتوقراطي السابق ،فيكتوريانو ويرتا (الرئيس من -1913
 )1914وجماعته في أثناء احلرب األهلية.

1940
ليس للقوات املسلحة املكسيكية دور دستوري ،ومنذ
أربعينيات القرن العشرين ظلت بعيدة بدرجة كبيرة عن
السياسة.

تعمل القوات املسلحة املكسيكية بوصفها مجموعة مصالح
وعنص ًرا فاعال بيروقراط ًيا وهي بذلك ال تختلف عن القوات
ﻳكمل دور
املسلحة األمريكية ،ولكن تدخلهم اجلديد ،الذي ِ ّ
الشرطة ويضيف إليه أحيانًا ،في احلرب ضد اجلرمية
واملخدرات ،قد يؤدي إلى تزايد مشاركتها السياسية.

املواد الدستورية املتعلقة بالقوات املسلحة

§13

ال جتوز محاكمة أي أحد بناء على قوانني
خاصة أو في محاكم خاصة .وتسري
سلطة االختصاص العسكرية على األشخاص الذين يحا َكمون
بتهمة انتهاك النظام العسكري وارتكاب جرائم ضده ،ولكن ليس
للمحاكم العسكرية أي سلطة اختصاص على أي شخص من
خارج اجليش .ومتى ا ُتّهم مدني بجرمية عسكرية أو بانتهاك
قانون عسكري ،تتعامل السلطة املدنية املختصة مع القضية.

§15

ال جتوز محاكمة أي أحد بناء على قوانني
خاصة أو في محاكم خاصة .وتسري
سلطة االختصاص العسكرية على األشخاص الذين يحا َكمون
بتهمة انتهاك النظام العسكري وارتكاب جرائم ضده ،ولكن ليس
للمحاكم العسكرية أي سلطة اختصاص على أي شخص من
خارج اجليش .ومتى ا ُتّهم مدني بجرمية عسكرية أو بانتهاك
قانون عسكري ،تتعامل السلطة املدنية املختصة مع القضية.

§22

ف ْرض عقوبة اإلعدام على مرتكبي اجلرائم
السياسية ممنوع أيضً ا؛ وفيما يتعلق
باجلرائم األخرى ،ال ميكن فرض عقوبة اإلعدام إال في حال
ارتكاب ...جرائم عسكرية خطيرة.

§26

ا يجوز ألي عضو من أعضاء
اجليش في وقت ال ّ ِ
سلم أن يقيم
في مسكن خاص دون موافقة املالك ،وال يجوز له أن
يفرض أي التزام من أي نوع .وفي وقت احلرب ،يجوز
للقوات املسلحة أن تطلب مساكن ،ومعدات ،ومؤنًا،
ومساعدات أخرى ،بالطريقة املنصوص عليها في
القانون العرفي املختص.

§31

التزامات املكسيكيني (في كل
األوقات) هي أن:
§ يحرصوا على إحلاق أطفالهم واألطفال املوضوعني
حتت وصايتهم ،ممن تقل أعمارهم عن خمس عشرة
سنة ،باملدارس العامة أو اخلاصة ليحصلوا على
التعليم االبتدائي والعسكري خالل األوقات املنصوص
عليها في «قانون التعليم العام» لكل والية.
§ يحضروا في األيام واألوقات التي يحددها مجلس
البلدية باملكان الذي يسكنون فيه ،ليتلقوا تدريبات
مدنية وعسكرية تؤهلهم ملمارسة حقوقهم كمواطنني،
وتكسبهم مهارة التعامل مع األسلحة ،وتع ِّرفهم بالنظام
العسكري.
§ يلتحقوا باحلرس الوطني ويخدموا فيه ،وف ًقا للنظام
األساسي..

§55

تنص على أال يكون أعضاء البرملان
في اخلدمة العسكرية في اجليش
االحتادي ،وال في أي منصب قيادي في البوليس أو
احلرس الوطني في املناطق الريفية ،حيث تتم االنتخابات
لتسعني يو ًما قبلها على األقل.

§82

لكي يترشح الفرد للرئاسة ،ينبغي:
§ أال يكون في اخلدمة  -إذا كان من أعضاء اجليش -
ويجب أن يكون قد ترك اخلدمة قبل يوم االنتخابات بستة
أشهر.
§ إذا كان ال يزال في اخلدمة ،ال يعوق ذلك ترشحه
ملنصب نائب أو سيناتور ،شريطة أال تكون هذه اخلدمة
هي قيادة القوات في املقاطعة االنتخابية ذات الصلة.

§ 123

يخضع أفراد القوات املسلحة

والقوات البحرية ،وقوات األمن العام،
وأعضاء السلك الدبلوماسي للقوانني اخلاصة بهم.

§129

ا يجوز ألي سلطة عسكرية ،في وقت
ال ّ ِ
سلم ،أن تؤدي أي وظائف غير تلك

املتصلة بشكل مباشر بالشئون العسكرية.
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دراسة حالة :تركيا

التاريخ و السياق

متت صياغة الدستور احلالي للجمهورية التركية في عام  ،1982ومت تعديله سبع عشرة مرة،
كان آخرها في  29مارس  .2011وقد غ َّير البرملان  113مادة من الدستور في  17خطوة.
واجلمهورية التركية هي دولة دميقراطية علمانية حتكمها سيادة القانون .وتقوم اجلمهورية التركية في جوهرها على مبدأ
فصل السلطات.
فاملجلس الوطني التركي األعلى منوط به السلطة التشريعية نيابة عن الشعب ،ورئيس اجلمهورية ومجلس الوزراء يتوليان
شئون السلطة التنفيذية.
فيما متارس احملاكم املستقلة السلطة القضائية.
وميثل نظام فصل السلطات هذا جوهر األيديولوجية العلمانية التركية التي متيز بها معظم
تاريخ تركيا احلديث.

1971
1980

ولطاملا كان «حامي» هذه األيديولوجية تقليد ًيا هو اجليش ،الذي أطاح بثالث حكومات منتخبة دميقراط ًيا بانقالبات
عسكرية في األعوام  ،1960و ،1971و1980
وقد تولت صياغة الدستور جمعية تأسيسية عي َنّها قادة التدخل العسكري الذي حدث في 12
سبتمبر  1980وأشرفوا عليها ،ومت إقرار الدستور عبر استفتاء وطني .وبحلول عام  ،1983انتقدت
كل األحزاب السياسية تقري ًبا الدستور ،وع َّدله «املجلس الوطني التركي األعلى» في أعوام ،1987
و ،1993و ،1995و( 1999مرتني) ،و ،2001و ،2002و .2011

1960

1982

ويترأس رئيس الوزراء احلكومة ،فيما يترأس رئيس اجلمهورية الدولة.

املواد الدستورية املتعلقة بالقوات املسلحة
حدا لقب�ضة القوات امل�سلحة على
يف عام � ،2010ضغطت حكومة �أردوغان باجتاه �إقرار جمموعة من التعديالت لت�ضع ً
ن�سبيا
مزيدا من ال�رشعية لل�سلطتني التنفيذية والت�رشيعية يف تركيا .و�شملت التعديالت تدابري غري خالفية
الدولة ،وتعطي ً
ً
حول حقوق املر�أة ،والطفل ،والعمال ،واملوظفني احلكوميني .ومع ذلك ،جعلت هذه التعديالت القوات امل�سلحة م�سئولة �أمام
املحاكم املدنية ،مما رفع احل�صانة عن مقا�ضاة قادة انقالب عام  .1980ومت �إقرار التعديالت بن�سبة  %58من الأ�صوات.

هذه هي املادة التي اعتُبر أنها متنح القوات املسلحة سلطات
خاصة للتدخل في شئون الدولة من أجل حماية «استقاللها»
عبر مجلس األمن القومي.

الأ�صلية

املعدلة
َّ

الأ�صلية

(بعد ا�ستفتاء :) 2010
تنص املادة املع َّدلة على أنه يسمح للجنود الذين يتم
إعفاؤهم من مناصبهم بقرار من املجلس األعلى للقوات
املسلحة باستئناف هذه القرارات.
لدى احملاكم العسكرية سلطة اختصاص تخولها إقامة
العدالة العسكرية على من ينتمون إلى القوات املسلحة
ومن ال ينتمون إليها فيما يخص اجلرائم العسكرية.

,

يتكون مجلس األمن القومي «من رئيس الوزراء ،ورئيس هيئة
األركان العامة ،ونواب رئيس الوزراء ،ووزير العدل ،ووزير
الدفاع ،ووزير اخلارجية ،ووزير الداخلية ،وقادة اجليش والقوات
البحرية واجلوية ،والقائد العام للدرك ،ويترأس جلساته رئيس
اجلمهورية .ويعني الرئيس أيضً ا أعضاء محكمة االستئناف
العسكرية العليا ،وأعضاء احملكمة اإلدارية العسكرية العليا.
ويقرر مجلس األمن القومي «التدابير التي يراها مناسبة
للحفاظ على وجود الدولة واستقاللها».

125
125
145
157 156 145
,

104
118

من واجب الرئيس «أن ميثل القيادة العليا العسكرية للقوات
املسلحة التركية نيابة عن املجلس الوطني التركي األعلى ،وأن
يقرر تعبئة القوات املسلحة التركية».

قرارات املجلس األعلى للقوات املسلحة خارج نطاق املراجعة
القضائية.

املعدلة
َّ
(بعد ا�ستفتاء :) 2010
ال يحا َكم أفراد القوات املسلحة أمام محاكم عسكرية ،بل أمام محاكم مدنية.
وال يحا َكم املدنيون أمام محاكم عسكرية.

ميدان مصر

60

أبريل  /مايو 2012

الجيش والدستور
دراسة حالة :أملانيا

التاريخ و السياق

دور البوندﺴﭬير األملاني (قوات الدفاع االحتادية) دفاعي بحت،
وكان في السابق يقتصر على السيطرة على الكوارث ،وتقدمي
املساعدة وقت الكوارث الطبيعية التي حتدث في أملانيا وخارجها.
ُفرضت القيود على البوندﺴﭬير بعد احلرب العاملية الثانية لضمان
عدم تكرار التجربة النازية السابقة مطل ًقا .وقد أصبحت أملانيا منذ
ذلك احلني جز ًءا من حلف الناتو وهي تستضيف بعضً ا من قواعده
العسكرية على أراضيها.
في عام  ،1994ع َّرف حكم صادر عن احملكمة الدستورية االحتادية مصطلح
«الدفاع» بوصفه يشمل حماية احلدود األملانية باإلضافة إلى االستجابة لألزمات
ومنع النزاعات خارج احلدود األملانية – «بوصفه يحمي أمن أملانيا في أي مكان
بالعالم» .يتطلب ذلك من البوندﺴﭬير أن يشارك في عمليات خارج حدود أملانيا،
بوصفها جز ًءا من عمليات الناتو أو االحتاد األوروبي وبتفويض من األمم املتحدة.

احلدود املفروضة على البوندﺴﭬير موضحة في املادة ( -87أ)
من القانون األساسي جلمهورية أملانيا االحتادية.

املواد الدستورية املتعلقة بالقوات املسلحة

87

القوات امل�سلحة

[ أ]

 .1ينشئ االحتاد قوات مسلحة ألغراض
دفاعية .وينبغي أن تتضمن املوازنة قوتها العددية

وهيكلها التنظيمي العام.
 .2وبصرف النظر عن املهام الدفاعية ،ال يجوز االستعانة بالقوات املسلحة
إال بالقدر املسموح به صراحة في هذا القانون األساسي.
 .3في أثناء حالة الدفاع أو حالة التوتر ،يكون لدى القوات املسلحة سلطة
حماية ممتلكات املدنيني والقيام مبهام تنظيم حركة املرور بالقدر الالزم
لتحقيق مهمتها الدفاعية .وعالوة على ذلك ،في أثناء حالة الدفاع أو التوتر،
يجوز أيضً ا تفويض القوات املسلحة بدعم التدابير التي تتخذها الشرطة
حلماية ممتلكات املدنيني؛ وفي هذه احلالة ،تتعاون القوات املسلحة مع
السلطات املختصة.
 .4لتجنب وقوع خطر وشيك يهدد وجود االحتاد أو البالد أو النظام
األساسي الدميقراطي احلر ،يجوز للحكومة االحتادية ،إذا ثبت أن الظروف
املشار إليها في الفقرة ( )2من املادة ( )91أصبحت سائدة (انظر الوصف)
وقوات الشرطة وشرطة احلدود االحتادية غير مالئمة للتعامل معها ،أن
تستعني بالقوات املسلحة لتدعم قوات الشرطة وشرطة احلدود االحتادية من
أجل حماية ممتلكات املدنيني ومحاربة املتمردين املسلحني املنظمني .وتنتهي
االستعانة بالقوات املسلحة إذا طلب البوندستاج (البرملان) أو البوندسرات
(مجلس االحتادي) ذلك.

4

الإميان والديانة وال�ضمري والعقيدة

ال يجوز إجبار أي أحد ،خال ًفا ملا ميليه عليه ضميره،
أن يؤدي خدمة حربية تتطلب استخدام السالح .وينظم
التفاصيل قانون احتادي.

91

الطوارئ الداخلية

§ إذا كانت الوالية ،حيث احتمال وقوع اخلطر
وشيك ،غير راغبة أو قادرة على محاربة
اخلطر ،يجوز للحكومة أن تضع الشرطة في تلك الوالية وقوات الشرطة في
الواليات األخرى حتت إمرتها وتستخدم وحدات حرس احلدود االحتادي.

[ ]2

§ ينبغي إنهاء هذا الوضع بعد زوال اخلطر أو في أي وقت يطلب فيه مجلس
الشيوخ ذلك.
§ إذا امتد اخلطر إلى منطقة أكبر من الوالية ،يجوز للحكومة ،بقدر ما يكون
ذلك ضرور ًيا حملاربة اخلطر بفعالية ،أن تصدر أوامر حلكومات الواليات.
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دراسة حالة :البرازيل
التاريخ و السياق

1974 - 1969

1985 - 1964

على الرغم من خضوع البرازيل للحكم العسكري من
 1964إلى  ،1985فقد حافظت على مؤسسات مهمة
تعتبر من السمات النموذجية للدميقراطية الليبرالية
في ستينيات القرن العشرين .وعلى الرغم من القمع
الذي مارسه احلكم العسكري ،حافظت األحزاب،
والكوجنرس ،واالنتخابات  -إلى حد ما  -والدستور
على وجودها .وقد أثبت استمرار وجود املؤسسات
الدميقراطية أهميته خالل عملية التحول.

وفي عام  ،1965سمحت احلكومة بإنشاء أحزاب
معارضة .وعلى الرغم من أنه لم ُيسمح للمعارضة سوى
بدور محدود ج ًدا من  1969إلى  ،1974فقد تزايد
استقاللها بعد عام  1974عندما سمحت القوات املسلحة
بإقامة انتخابات تنافسية أم ًال في ترسيخ شرعيتها.

1983 - 1974

وكانت هناك صراعات دائمة بني املعارضة والقوات املسلحة
في الفترة من  1974إلى  ،1983عندما كانت املعارضة
تضغط باجتاه الدميقراطية فيما كان النظام يضغط باجتاه
السيطرة على النزعات التحررية .وقد استغرق التحول إلى
الدميقراطية – الذي بدأ خالل الفترة من  1974إلى – 1985
نحو عشرين سنة قبل أن يصل إلى مرحلة االستقرار.

1988

وحل الدستور البرازيلي لسنة  1988محل الدستور السابق
الذي ُكتب إبان احلكم العسكري في سنة  .1969وقد استغرقت
العملية الدستورية كاملة باجلمعية التأسيسية  19شه ًرا .وفي
العموم ،متيزت هذه العملية بدرجة عالية من الشرعية واملشاركة
الشعبية.
وقد تبني أن الدساتير التي سبقت دستور  1988كانت
تعطي القوات املسلحة دو ًرا في احلياة العامة أكبر مما يريده
املواطنون .ومع ذلك ،استمر دستور  1988في حماية حق
القوات املسلحة في التدخل بشئون األمن الوطني وحمى
مصاحلها:
• ُمنح عفو عام عن جميع األفعال التي ارتُكبت ألسباب
سياسية في الفترة ما بني عامي  1946و.1988
• توقف إصدار أوامر املثول أمام احملكمة Habeas Corpus
في حاالت خرق القواعد العسكرية ،ولم يشمل الضمان
الدستوري بعدم االعتقال بدون مذكرة توقيف للجرائم
العسكرية.

املواد الدستورية املتعلقة بالقوات املسلحة

14

«إذا كان باستطاعة عضو القوات
( ) املسلحة الذي ما زال باخلدمة أن
يسجل نفسه ناخ ًبا ،يصبح مؤه ًال
(للترشح ملنصب عام) وف ًقا للشروط التالية:
 .1إذا خدم أقل من عشر سنوات ،يعتبر في إجازة
من املهام العسكرية.
 .2إذا خدم أكثر من عشر سنوات ،يعفيه رؤساؤه من
الواجبات العسكرية ،وإذا مت انتخابه ،يحال تلقائ ًيا إلى
التقاعد عند تقلد املنصب.

8

22

يجوز لالحتاد (الدولة) وحده أن
يصدر تشريعات بشأن «مصادرة
املمتلكات املدنية والعسكرية ،في
حالة وجود خطر وشيك أو في أوقات احلرب»؛ وكذلك
«القواعد التنظيمية العامة ،والقوات ،واملعدات احلربية،
والضمانات ،والتجنيد ،وتعبئة قوات الشرطة العسكرية،
وفرق اإلطفاء العسكرية».

42

«أعضاء القوات املسلحة هم جنود
عسكريون فيدراليون ،وأعضاء قوات
الشرطة بالواليات وفرق اإلطفاء
العسكرية هم جنود عسكريون في الواليات ،واألقاليم،
واملقاطعات الفيدرالية التابعني لها.
مينح رئيس اجلمهورية رتب ضباط القوات املسلحة ،فيما
مينح احلاكم رتب ضباط شرطة الواليات وفرق اإلطفاء
العسكرية في الواليات ،واألقاليم ،واملقاطعات الفيدرالية
التابعني لها.
ُينقل عضو القوات املسلحة الذي ال يزال باخلدمة إلى
االحتياطي إذا قبل منص ًبا عا ًما مدن ًيا بشكل دائم.
عضو القوات املسلحة الذي ال يزال باخلدمة ويقبل
منص ًبا ،أو عم ًال ،أو وظيفة عمومية مؤقتة ،ليست
باالنتخاب ،حتى إن كان ذلك في اإلدارة غير املباشرة،
يعتبر في إجازة ،ما ظل في هذا الوضع ،وال جتوز ترقيته
إال باألقدمية ،وال تحُ سب فترة خدمته إال من أجل تلك
الترقية والنقل إلى االحتياطي ،وبعد مرور عامني بعي ًدا
عن اخلدمة ،سواء كانت متصلة أم ال ،يحال إلى التقاعد.

يحظر على العسكريني االنضمام إلى االحتادات العمالية
واإلضرابات.
في أثناء وجود العسكري باخلدمة ،ال يجوز له أن ينضم إلى
أحزاب سياسية.
ال يفقد ضابط القوات املسلحة وظيفته ورتبته إال إذا صدر
ً
ضابطا أو إذا تعارض سلوكه
حكم بأنه غير جدير بأن يكون
مع كرامة الضابط ،من محكمة عسكرية دائمة في أوقات
ال ّ ِ
سلم ،أو من محكمة عسكرية خاصة في أوقات احلرب.
• إذا صدر ضد ضابط عسكري حكم نهائي غير قابل
لالستئناف من محكمة عادية أو عسكرية يقضي بحبسه مدة
تزيد على سنتني ،يق َّدم ﻫذا الضابط إلى احملاكمة على النحو
املبني في الفقرة السابقة.

48

يتولى الكوجنرس ،بناء على موافقة رئيس
اجلمهورية ،التي ال تكون مطلوبة في
احلاالت احملددة في املواد ( ،)49و(،)51
و( ،)52حتديد جميع األمور املندرجة ضمن نطاق سلطة
اجلمهورية ،وال سيما فيما يتعلق بتحديد عدد أفراد القوات
املسلحة وتعديله.

49

«يفوض الكوجنرس وحده رئيس اجلمهورية
في إعالن احلرب؛ أو صنع السالم؛ أو
السماح لقوات أجنبية باملرور عبر األراضي
الوطنية أو البقاء فيها لفترة مؤقتة ،باستثناء احلاالت املبينة
في قانون تكميلي.

61
84

يقدم رئيس اجلمهورية وحده اقتراحات
بقوانني حتدد عدد أفراد القوات املسلحة
أو تعدلها.
ميارس رئيس اجلمهورية وحده القيادة العليا
للقوات املسلحة ،ويرقي لواءاتها ،ويعينهم في
مناصب ال يشغلها أحد غيرهم.

91

تشكيل هيئة استشارية على النحو
التالي« :مجلس الدفاع القومي هو الهيئة
االستشارية لرئيس اجلمهورية حول األمور
املتعلقة بالسيادة الوطنية والدفاع عن الدولة الدميقراطية»،
وهو يشمل الرئيس ،ونائب الرئيس ،ووزير الدفاع ،ووزير
اخلارجية من بني آخرين؛ والغرض منه هو التأكيد على
موقف املجلس من أمور مثل إعالن احلرب وصنع السالم،
واإلعالن عن حالة الدفاع واحلصار ،واقتراح معايير وشروط
استخدام األماكن التي تعتبر ال غنى عنها ألمن الدولة،
ومراقبة التدابير املتخذة للمحافظة على استقالل الدولة
والدفاع عنها ضمن احلدود الدستورية.

142

القوات املسلحة ،املكونة من القوات
البحرية واجليش والقوات اجلوية،
هي مؤسسات وطنية دائمة ونظامية،
قائمة على التسلسل الهرمي واالنضباط ،حتت السلطة العليا
لرئيس اجلمهورية .والغرض من القوات املسلحة هو الدفاع
عن األمة ،وضمان الفروع الدستورية و -بناء على مبادرة
من هذه الفروع  -تطبيق القانون والنظام .ال تسري أوامر
املثول أمام احملكمة على العقوبات العسكرية التأديبية.

143

اخلدمة العسكرية إلزامية وف ًقا للقانون.
القوات املسلحة ملزمة ،بحكم القانون،
بأن تسند خدمة بديلة ملن يزعمون ،بعد
جتنيدهم في أوقات ال ّ ِ
سر
سلم ،أن لديهم أسبا ًبا ضميرية – تف ّ َ
بأنها أسباب تتعلق بالعقيدة الدينية واملعتقدات الفلسفية أو
السياسية  -تعفيهم من املهام العسكرية األساسية.
ُيعفى النساء ورجال الدين من اخلدمة العسكرية اإللزامية في
أوقات ال ّ ِ
سلم ولكن قد يسند إليهم القانون واجبات أخرى.

ألغى دستور  1988املَجمع االنتخابي الذي وضعه النظام
العسكري وسمح للبرازيليني بالتصويت للرئيس بشكل مباشر.
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ﺣﻜﻤﺎ ﺑﺎداﻧﺔ
ً
ﺳﻨﺔ

٢٠٠٨

م�سابقة التعليق على الر�سم الكاريكاتريي
في كل عدد سوف نقوم بنشر رسم كاريكاتوري بدون تعليق مصاحب له .و ندعو القراء أن يقوموا بإرسال ما يرونه من تعليق
مناسب لهذا الرسم على البريد اإللكتروني التال ي  .captions@midanmasr.comميكنكم إرسال تعليقاتكم باللغة العربية أو
اإلجنليزية ،وسوف نقوم بنشر التعليق الفائز في العدد القادم .اإلبداع وروح الدعابة سوف يكونان من أولويات معايير االختيار.

يف �إنتظار تعليقاتكم على الر�سم الكاريكاتوري املال�صق.
حظ �سعيد للجميع !!

الفائز مبسابقة التعليق الشهر املاضـى هو رامي ر�ضا ال�سوي�سي!
وتعليقه الفائز عن الرسم املوجود أدناه كان:

«هوا دا بقى الرئي�س التوافقي �إللي بيقولوا عليه؟»
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و�صيتي لبالدي

وصية الدكتور إبراهيم شحاتة لبالده حول ضرورة تغيير الدستور .املقتطفات التالية من كتاب د .إبرهيم شحاتة
«وصيتى لبالدى» تقدم ملخص لتحليله لدستور مصر سنة  ،1971واقتراحاته للتعديالت الدستورية املطلوبة ،ورغم أن
تعليقاته مكتوبة منذ  12عام ًا إال أنها ما زالت سارية ،وتنبه إلى ما يجب جتنبه وما يستحسن أن يتضمنه الدستور فى هذا
الوقت احلرج الذى تشرع مصر فى كتابة دستورها اجلديد .الدكتور إبراهيم شحاتة ( )1937-2001هو مفكر مصرى
واقتصادى بارز ذاع صيته عاملي ًا ،وآخر منصب دولى له كان نائب لرئيس البنك الدولى ورئيس املركز الدولى لفض النزاعات
اخلاصة باإلستثمار ،ولقبته عدة جامعات ومؤسسات دولية بأنه أحد أبرز رجال القانون فى العالم« .وصيتى لبالدى»
الصادر فى  ،1999يقدم حتلي ًال للتحديات التى تواجهها مصر ،وحلو ًال جريئة للتقدم لألمام.
عن عورات دستور  1971واألسباب التى تدعو
لتغييره ومن ثم النقاط التى يجب أخذها فى
اإلعتبار عند صياغة دستور جديد لمصر.
أو ًال  -دستور  1971يخضع كثيرًا من الحريات
والحقوق المدنية والسياسية الواردة فيه لقيود
غير محددة قد يأتى بها التشريع ،مما يفقدها
قيمتها الدستورية.
ليس من الطبيعى أن يقرر الدستور حق ًا معين ًا
أو حرية عامة معينة ثم يقيد ممارسة هذا احلق أو
احلرية بقيود غير محددة سلف ًا وإمنا يترك حتديدها
بصورة مطلقة للقانون دون أى قيد أو شرط ،ألن ذلك
معناه إعطاء املشرع رخصة وضع أى قيود يراها
على احلق الدستورى مبا يحرم املواطن عملي ًا من كل
أو بعض مزايا هذا احلق .نقول :إن ذلك ليس طبيعي ًا
ألن معناه أن القانون الذى يفترض أنه أدنى من
الدستور قد يصبح أعلى منه فى الواقع ،مبا يأتى به
من قيود كثيرة تفقد احلق الدستورى قيمته احلقيقية
كحق يتعني على جميع السلطات احترامه ،مبا فى
ذلك السلطة التشريعية.
ومن األمثلة الواضحة على إمكانية التقييد غير
املشروط للحقوق الدستورية ما جاءت به املادة 47
من الدستور بشأن حرية الرأى والتعبير ،فهى مكفولة
«فى حدود القانون» ،التى ميكن نظري ًا أن تذهب
إلى مدى يريده املشرع .وكذلك األمر بشأن حرية
الصحافة والطباعة والنشر ووسائل اإلعالم فهى
مكفولة بحكم املادة  48التى حتظر الرقابة على
الصحف وإنذارها أو وقفها أو إلغاءها بالطريق
اإلدارى وال تبيح أي ًا من ذلك إال استثنا ًء فى حالة
إعالن الطوارئ أو زمن احلرب ،غير أنها جتعل ذلك
كله «وفق ًا للقانون» ،وال يجوز طبق ًا للمادة  50تقييد
حرية املواطن فى التنقل أو اإلقامة فى مكان معني
«إال فى األحوال املبينة فى القانون» ،مما يعطى
املشرع سلطة تقييد هذا احلق األساسى ولو لم يأت
ذلك كعقوبة على جرمية معينة ومعروفة سلف ًا ،كذلك
تعطى املادة  52للمشرع سلطة تنظيم حق املواطن
فى مغادرة البالد دون قيد محدد على املشرع فى
هذا الشأن ،كما تنص املادة  54على إمكانية تقييد
حق التجمع ،حتى فى غير حالة الطوارئ ،حيث جتعل
«االجتماعات العامة واملواكب والتجمعات مباحة فى
حدود القانون» دون قيد على هذه احلدود.
وتنص املادة  55على حق املواطنني فى تكوين
اجلمعيات «على الوجه املبني في القانون» ،مما
م ّكن الدولة من اإلبقاء على التشريع الصادر عام
 ،1964والذي يفرض قيو ًدا عديدة على إنشاء
وعمل اجلمعيات األهلية ،دون تفرقة بني اجلمعيات
اإلرهابية التي تستهدف في احلقيقة قلب نظام
احلكم ،والتي قصد القانون محاربتها ،وغيرها من
اجلمعيات اخليرية والثقافية واالجتماعية التي متثل
القاعدة العامة.
وتثير النصوص الدستورية املذكورة مع ما فيها
من إمكانية احلد من احلقوق واحلريات األساسية عن

طريق التشريع دون قيد أو شرط أسئلة مهمة حول
فائدتها احلقيقية كنصوص دستورية يفترض أنها
تعلو على التشريع ،كما تثير أسئلة أخرى حول مدى
اتفاقها مع املعاهدات الدولية امللزمة ملصر التى وردت
فيها نصوص بشأن هذه احلقوق دون أن تلحقها
مثل هذه القيود غير احملددة ،بل إن بعضها يثير
أسئلة حول مدى اتفاقها مع أحكام القانون الدولى
العرفى بشأن حقوق اإلنسان التى يعتبرها كثيرون
من فقهاء القانون الدولى املعاصرين من األحكام
امللزمة للجميع التى ال يجوز اخلروج عليها بنصوص
فى معاهدات دولية أو قوانني داخلية ،ويعتبر قضاء
احملكمة الدستورية العليا فى مصر فى السنوات
األخيرة مؤيد ًا للنصوص الدستورية رغم ما فيها من
إحالة إلى القوانني التى حتد منها ،لكن بالطبع إنه
من األنسب أن تصاغ النصوص الدستورية نفسها
مبا يحافظ على قيمتها بسهولة وبدون قيود.
ثانيًا  -دستور  1971يتضمن أحكامًا مهمة
تعتبر من قبيل الشعارات التى لم تطبق
عمليًا.
ً
يتضمن الدستور أحكاما فى غاية األهمية
حلماية احلريات العامة ،وتفيد تقارير عديدة مع ذلك
بأنه لم يتم احترامها دائم ًا فى التطبيق العملى ،ويثير
ذلك تساؤالت مهمة حول غيبة الضمانات الفعلية التى
تكفل هذه احلريات ،من ذلك مث ًال ما جاء فى املادة 42
من الدستور بأن «كل مواطن يقبض عليه أو يحبس
أو تقيد حريته بأى قيد جتب معاملته مبا يحفظ عليه
كرامة اإلنسان وال يجوز إيذاؤه بدني ًا أو معنوي ًا كما
ال يجوز حجزه أو حبسه فى غير األماكن اخلاضعة
للقوانني الصادرة بتنظيم السجون»« .ونص املادة 44
بأن للمساكن حرمة فال يجوز دخولها وال تفتيشها إال
بأمر قضائى مسبب وفق ًا ألحكام القانون « ونص

املادة  45بأن «حلياة املواطنني اخلاصة حرمة الضرورة القصوى .لكن األمر كان واليزال مختلف ًا
يحميها القانون» ،و»للمراسالت البريدية والبرقية فى الدساتير املصرية املتعاقبة مبا فيها الدستور
واحملادثات التليفونية وغيرها من وسائل االتصال احلالى.
وقد أتى الدستور احلالى بأحكام تسمح فى
حرمة وسريتها مكفولة وال جتوز مصادرتها أو
االطالع عليها أو رقابتها إال بأمر قضائى مسبب حاالت استثنائية بسلطات غير عادية لرئيس الدولة
وملدة محددة وفق ًا ألحكام القانون» .بل و نص املادة جتاوز ما هو مسموح به فى الدستور كقاعدة عامة.
 46التى تكفل حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر فمن ناحية تنص املادة  74على حق رئيس اجلمهورية
الدينية دون قيد أو شرط .ونص املادة  57التى جتعل «إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سالمة الوطن
أو يعوق مؤسسات
«كل اعتداء على
لي�س من الطبيعى �أن يقرر الد�ستور الدولة عن أداء
احلرية الشخصية
دورها الدستورى «
أو حرمة احلياة حق ًا معين ً
يقيد
ثم
معينة
عامة
حرية
أو
�
ا
أن يتخذ اإلجراءات
اخلاصة للمواطنني
ملواجهة
وغيرها من احلقوق ممار�سة هذا احلق �أو احلرية بقيود غري السريعة
هذا اخلطر ويوجه
العامة
واحلريات
حمددة �سلف ًا و�إمنا يرتك حتديدها
بيان ًا إلى الشعب،
التى يكفلها الدستور
ب�صورة مطلقة للقانون دون �أى قيد �أو
ويجرى االستفتاء
جرمية ال تسقط
امل�شرع
إعطاء
�
معناه
ذلك
أن
ل
�شرط،
على ما اتخذه من
الدعوى اجلنائية وال
رخ�صة و�ضع �أى قيود يراها على احلق إجراءات خالل ستني
املدنية الناشئة عنها
ً
وتكفل الد�ستورى مبا يحرم املواطن عملي ًا من كل يوما من اتخاذها».
بالتقادم،
ويالحظ هنا أن حق
تعويض ًا
الدولة
احلق.
هذا
مزايا
بع�ض
أو
�
رئيس اجلمهورية
عاد ًال ملن وقع عليه
فى اتخاذه هذه
االعتداء».
اإلجراءات االستثنائية غير محدد مبوافقة مجلس
ثالثًا  -دستور  1971يتوسع فى الحاالت التى الشعب ،حتى إن كان املجلس قائم ًا فى دور انعقاده،
تعطى لرئيس الدولة سلطات استثنائية تسمح وبهذا يترك تقدير األخطار املذكورة فى النص لرئيس
بتعطيل العمل بالدستور أو بالقوانين العادية .الدولة وحده كما يالحظ أن الضمانة الوحيدة لعدم
تشمل معظم الدساتير نصوص ًا استثنائية إساءة استخدام هذا احلق اخلطير هى إجراء
تسمح فى ظروف خاصة جد ًا ومحددة بدقة بأن يوقف االستفتاء عليه خالل ستني يوم ًا ،مع ما هو معروف
العمل مؤقت ًا ببعض أحكامها ،مع تقييد هذه الظروف من سهولة التأثير على نتائج االستفتاءات العامة فى
بحاالت الضرورة التى ال ميكن جتنبها وتوفير أكبر الدول التى تنتشر فيها األمية وحتتكر فيها احلكومة
قدر من الضمانات املوضوعية واإلجرائية التى حتول وسائل اإلعالم املسموعة واملرئية.
ومن ناحية ثانية ،تخول املادة  108من الدستور
دون اللجوء إلى هذه السلطة االستثنائية إال عند
«لرئيس اجلمهورية عند الضرورة وفى األحوال
االستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب
بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة
القانون» .وقد أتت هذه املادة ،على عكس املادة 74
السابق ذكرها ،بعدد من الضمانات أهمها اشتراط
أن يكون التفويض فى التشريع بأغلبية ثلثى أعضاء
املجلس ،وإن كانت هذه الضمانة تفقد جزء ًا كبير ًا
من أهميتها إذا كان للحزب احلاكم أغلبية جتاوز
الثلثني فى مجلس الشعب ،كما هو احلال فى الوقت
احلاضر .كما تشمل املادة  108ضمانات أخرى
منها أن يكون التفويض ملدة محدودة ،وأن تبني
فيه موضوعات القرارات التى ميكن أن تصدر بها
القوانني واألسس التى تقوم عليها ،وضرورة عرض
هذه القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد
انتهاء التفويض ،وزوال ما كان لها من قوة القانون
إذا لم تعرض على املجلس كما هو مطلوب ،أو إذا
عرضت ولم يوافق عليها املجلس .غير أن تفويض
رئيس اجلمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون
بالرغم من انعقاد مجلس الشعب وقدرته على املوافقة
على مشروعات القوانني يعتبر أمر ًا خطير ًا من حيث
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املبدأ ،ال جند له مثي ًال فى كثير من دساتير الدول
الدميقراطية.
وإلى جانب اإلجراءات االستثنائية التى ترخص
بها املادة  ،74والتفويض فى التشريع الذى تسمح به
املادة  ،108تفصل املادتان  147و 148من الدستور
حاالت أخرى يصبح فيها لرئيس اجلمهورية حق
التشريع أو حق تعطيل أحكام القوانني املعمول بها:
إذ تنص املادة  147على أنه «إذا حدث فى
غيبة مجلس الشعب ما يوجب اإلسراع فى اتخاذ
تدابير ال حتتمل التأخير جاز لرئيس اجلمهورية أن
يصدر فى شأنها قرارات تكون لها قوة القانون.
ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب
خالل خمسة عشر يوم ًا من تاريخ صدورها إذا كان

“

�أن تفوي�ض رئي�س اجلمهورية
ب�إ�صدار قرارات لها قوة القانون
بالرغم من انعقاد جمل�س ال�شعب
وقدرته على املوافقة على
م�شروعات القوانني يعترب �أمراً
خطرياً من حيث املبد�أ ،ال جند له
ً
مثيال فى كثري من د�ساتري
الدول الدميق

“

املجلس قائم ًا وتعرض فى أول اجتماع له فى حالة
احلل أو وقف جلساته» ،وتوضح املادة بعد ذلك أنه
إذا لم تعرض هذه القرارات على مجلس الشعب أو
عرضت ولم يوافق عليها ،زال بأثر رجعى ما كان لها
من قوة القانون «إال إذا رأى املجلس اعتماد نفاذها
فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها
بوجه آخر».
أما املادة  148فتعطى رئيس اجلمهورية
احلق فى إعالن حالة الطوارئ «على الوجه املبني
فى القانون» دون وضع أي شروط أو ضمانات
دستورية ملمارسة هذا احلق اخلطير إال النص على
وجوب عرض هذااإلعالن على مجلس الشعب خالل
اخلمسة عشر يوم ًا التالية لصدوره إذا كان املجلس
قائم ًا ،وإذا كان املجلس منح ًال ،يعرض األمر على
املجلس اجلديد فى أول اجتماع له ،والنص على أن
يكون إعالن حالة الطوارئ ملدة محدودة ال يجوز
مدها إال مبوافقة مجلس الشعب .ومعروف أن قانون
الطوارئ املعمول به يعطى للحاكم العسكرى سلطات
واسعة جد ًا تشمل عدم مراعاة الضمانات الواردة
فى القوانني األخرى بشأن احلقوق املدنية املختلفة.
كما أن الدستور نفسه ينص فى املادة  48على جواز
فرض الرقابة على الصحف واملطبوعات ووسائل
اإلعالم فى حالة الطوارئ وذلك «فى األمور التى
تتصل بالسالمة العامة أو أغراض األمن القومى».
رابعًا  -دستور  1971يتضمن عددًا من
المسائل المهمة األخرى التى تحتاج إلى
إعادة البحث والدراسة فى ظل تقدم مصر على
الطريق الديمقراطى.
• عدد أعضاء مجلس الشعب وتشكيله:
تنص املادة  87من الدستور على أن عدد أعضاء
مجلس الشعب املنتخبني ال يقل عن ثالثمائة وخمسني
عضو ًا نصفهم على األقل من العمال والفالحني .وقد
وصل عدد األعضاء املنتخبني اآلن إلى  444عضو ًا،
يضاف إليهم عشرة أعضاء يعينهم رئيس اجلمهورية
طبق ًا للرخصة التى تعطيها له املادة املذكورة ،ومن املفيد

أن يدرس ما إذا كان هذا العدد الكبير من شأنه متكني
املجلس من إجراء املناقشات املوضوعية املتعمقة التى
يفترض ضرورتها فى مجلس من اختصاصه وضع
تشريعات الدولة وإقرار خططها العامة ،كما أن من
املفيد أن يدرس ما إذا كان األفضل أن يترك للشعب
سلطة اختيار ممثليه دون حتديدهم مسبق ًا بصفات
بعينها من «فئات» أو «عمال وفالحني» ،خاصة وقد
أثبتت التجربة العملية أن أقدر النواب على الدفاع عن
مصالح العمال والفالحني لم يكونوا بالضرورة عما ًال
أو فالحني ،كما أتى الواقع العملى بتوسع كبير فى
تعريف العامل والفالح بحيث أصبح رؤساء شركات
القطاع العام يرشحون أحيان ًا حتت وصف «عمال»،
وبعض أصحاب األراضى الزراعية الذين ال يزرعون
األرض بأنفسهم يرشحون حتت وصف «فالحني» ،لقد
قال املدافعون عن اشتراط نسبة اخلمسني فى املائة
عند وضعها إنها الضمان الوحيد أو األساسى حلماية
مصالح العمال والفالحني ،وقال املنتقدون لهذا الشرط
إن الغرض احلقيقى منه هو ضمان التأييد املستمر
للنظام القائم ،وأي ًا كان األمر فإن املسألة على قدر
كبير من األهمية وحتتاج إلى بحث متعمق ،بعيد ًا عن
الشعارات الرخيصة ،حتى نتبني ما إذا كانت املصلحة
العامة ،مبا فيها مصلحة العمال والفالحني ،تتطلب
اإلبقاء على هذا الشرط فى املستقبل.
• جواز الجمع بين عضوية مجلس الشعب
والوظائف فى الحكومة والقطاع العام:
تقضى املادة  89من الدستور بجواز أن يرشح
العاملون فى احلكومة والقطاع العام أنفسهم لعضوية
مجلس الشعب ،كما تقضى بتفرغ عضو مجلس
الشعب لعضوية املجلس «مع احتفاظه بوظيفته أو
عمله « فيما عدا احلاالت التى يحددها القانون ،لكن
التجربة قد أثبتت أن هذا التفرغ ال يحدث فى معظم
احلاالت ،بل استساغ احلزب احلاكم ترشيح بعض الدساتير أن حماية البيئة ضمانة أساسية للتنمية
أصحاب املناصب الكبيرة ورؤساء الشركات التى املستمرة واملتواصلة ،واحترا ًما حلقوق األجيال
ً
يعمل فيها أعداد ضخمة والذين كثيرا ما يحصلون املستقبلية ،بل من هذه الدساتير ما ينص صراحة
على أصوات العاملني
فى شركاتهم ،وبقى
ً
د�ستور  1971رغم �إ�سهابه ،ال يت�ضمن �أحكاما مهمة
هؤالء بعد انتخابهم فى
تن�ص عليها الد�ساتري احلديثة مثل:
مناصبهم ،وهذا وضع
 �شئون حماية البيئةال يخلو من الغرابة وال
يجد مقابلاً له في معظم
 حقوق امل�صريني املقيمني فى اخلارجدساتير الدول األخرى
 حماية الآثار التى خلفتها احل�ضارات امل�صرية(إال من حيث جواز
عرب التاريخ
اجلمع بني منصب
الوزير وعضوية البرملان
 ال يعالج الد�ستور ب�صورة كافية دور املجتمع املدنىفي الدول التي تأخذ
 ال يتكلم الد�ستور عن م�س�ؤولية البنك املركزى عن«البرملاني»
بالنظام
ال�سيا�سة النقدية وال يكفل ا�ستقالله
حيث ُيختار فيها
الوزراء عادة من بني
يحتاج
الوضع
هذا
فإن
ذلك
أعضاء البرملان) ،وعلى
على تقييد حق امللكية باعتبارات حماية البيئة.
أيضً ا إلى الدراسة وإعادة النظر في دستور مصر،
خاصة وأنه يأخذ بالنظام «الرئاسي».
■ ليس فى الدستور نصوص تتعلق بحقوق

“

“

خامسًا  -دستور  1971رغم إسهابه ،ال
يتضمن أحكامًا مهمة تنص عليها الدساتير
الحديثة
ومن أمثلة ذلك ما يلى:
■ ليس في الدستور مادة واحدة بشأن حماية
البيئة ،في حني أن عد ًدا متزاي ًدا من الدساتير احلديثة
ال يكتفي فقط بالنص على أحكام تتعلق بهذا األمر،
بل يقرر للمواطنني ح ًّقا دستور ًّيا في االستمتاع
ببيئة نظيفة وخالية من التلوث .وذلك تقدي ًرا من هذه

املصريني املقيمني فى اخلارج خاصة فيما يتعلق
مبشاركتهم فى احلياة السياسية فى مصر ،رغم
أن هؤالء ميثلون قطاع ًا مهم ًا من قطاعات الشعب
املصرى وتتوافر بينهم طاقات وكفاءات هائلة ،كما
أن حتويالتهم متثل إحدى مصادر دخل الدولة
الرئيسية من العمالت األجنبية.

■ ليس فى الدستور نصوص تتعلق بحماية
اآلثار التى خلفتها احلضارات املصرية عبر التاريخ
وبحماية التراث الثقافى ملصر الذى مييزها عن معظم
دول العالم األخرى ،هذا بالرغم مما تتعرض له هذه

اآلثار العظيمة ،والتى تعتبر تراث ًا لإلنسانية كلها ،من
اعتداءات مستمرة.
ونعتقد أن حماية اآلثار املصرية املتعددة
مبا فيها اآلثار املصرية القدمية واآلثار اليونانية
والرومانية والقبطية واإلسالمية فى حاجة إلى نص
دستورى مفصل يكفل لها أكثر قدر من احلماية
ويجعل من واجب الدولة واملواطنني احملافظة عليها
لألجيال املقبلة.
■ ال يعالج الدستور بصورة كافية دور املجتمع
املدنى مبا فى ذلك املساحة الواسعة بني الفرد والدولة
التى تشغلها اجلمعيات األهلية وغيرها من املنظمات
غير احلكومية التى تعتبر أنشطتها دليل احليوية فى
املجتمع وركيزة مهمة للمشاركة الشعبية فى حكم
املجتمع لنفسه.
■ ال يتكلم الدستور عن مسؤولية البنك املركزى
عن السياسة النقدية وال يكفل استقالله فى حتديد
هذه السياسة ،بينما يتجه عدد من الدساتير احلديثة
إلى التأكيد على هذه املسألة بعد أن أثبتت التجربة
أن متتع البنك املركزى بسلطة كافية حتول دون
التدخل السياسى فى عمله يضمن إلى حد كبير
جناحه فى توفير استقرار العملة وسالمة السياسة
النقدية بصفة عامة.
_________
إبراهيم شحاتة باحث قانوني ،ومحامي وخبير
في التنمية الدولية ،توفي شحاتة في ،2001
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