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 في مرآة ثورة النيل الدستور المصري

 دراسة في التعديالت العتيدة

 *شبلي مالط

 **عبد الكرًن وجولياف سيمكوؾ ىف، مصط ماريا فاف فاجنربج مع

 

 إطار التغيير: الحلقة األولى 

 الالعنف مطّبقاً في المؤسسات: اللحظة الدستورية 

ثورة زتلتو أنبل ما  ػتطّ والعمل على القانوف األشتى يف البالد  بات انتقاؿ السلطة اضتاصل يف مصر ضتظًة  دستورية ،
االنتقاؿ الدستوري . اللحظة الثورية باتت ضتظة تأسيس دستوري متجّدد. طابعها الالعنفي وىوالنيل ظتصر والعامل، 

نكوف شهوداً عتذه وىو امتياز نادر أف . مستقبل مصر واظتنطقة يف القانوف لًتسيخبعد تنحية الطاغية ىو أبرز مهمة ل
 .اللحظة الفريدة يف تاريخ الشرؽ األوسط عرب الثقة والصداقة اليت تربطنا بأصدقائنا اظتصريُت

 

اظتهتمُت بقوانُت الشرؽ األوسط يف كلية اضتقوؽ جبامعة ىارفرد ، التّفوا ب و غتموعة من الطالتْ ر اظتشروع اضتايل باشَ 
، وطابعها الالعنفي الواعي ، ومركزية مصر وتقاليدىا القانونية يف يف اظتنطقةة يتنامثورة اظتلحوؿ الرسالة التارخيية لمعي 

أمل أف تساىم ىذه الدراسة ، من خالؿ أوسع ن. ، واألمهية البالغة لإلصالحات الدستورية اظتنشودة الفضاء العريب
 ، وحوؿ مستقل البالد الدائرةظتناقشة على اصوهتا القانوين اظتتواضع  إضافةمشاركة علنية ؽتكنة دعماً لثورة النيل، يف 

 .اليت تقودىا صتنة التعديالت الدستورية

 

يف أوقات الشدة ، وأكثر من شخص وغتموعة يتوسل ىذه أو تلك اظتادة  التفسَتات الدستورية مألوؼٌ  تناقضُ 
تور خالؿ األزمنة وإذا كاف التباين واسعاً يف تفسَت الدس. الدستورية لتأييد رأي ودفع مصلحة حوؿ مآؿ األمور
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لممارسة لالعادية، فكيف بالتباين يف البلداف اظتتحررة حديثاً من اضتكم اظتتسلط يف ظل انعداـ السوابق الدديقراطية 
من الفجائي صار إحياؤىا غَت مطبقة ومع ىذه القراءات اظتشوىة على نطاؽ واسع ألحكاـ دستورية . الدستورية

منهجاً قوامو التغيَت الدستوري السياسي  التعامل مع التنظيم الّسلمي لالنتقاؿ ، قد يكوف األفضل يف العميقسباهتا 
الثوري الالعنفي باعتماد قراءة روح بناءة ىادفة للحرّيّة، جتيز للحقوؽ واضتريات أف تزدىر خالؿ الفًتة االنتقالية حبيث 

 الوطنية ايف ثورهت مصرة اليت طغت على يصبح التغيَت شاماًل وبعيداً عن العنف لَتّسخ الفلسفة األىلية السلمي
 .يف تارخيها اظتديد غَت اظتسبوقةالالعنفية 

 

تلبية التطلعات  العمل لدى اصتميعوغاية . البناءة عصب اصتهد اضتاضر يف ىذه الدراسة الدديقراطيةىذه الروح 
ورة النيل ، مبن فيهم قادة النظاـ السابق الفرقاء عنواناً عاماً لث كلّ اظتشروعة للشارع اظتصري الثائر، و الذي يعًتؼ بو  

لكن التشّدؽ بالتطلعات الشعبية اظتشروعة ىباء يف الرّيح من دوف تعديالت . والقوات اظتسلحة واجملتمع الدويل
على فجميع اظتصريُت الصافو النوايا ، وكّل من يدعمهم يف العامل . دستورية جدية خترج  الكلمات الطّنانة من فراغها

اظتشوىة  قراطية اظتهملة ووعود الددي قراطية الوعرة والصعبة ، راغٌب يف حصوؿ تغيَت مؤسسايت حيّوؿ حقيقةً لدديطريق ا
 .لدستوراستعماؿ االستبداد ليف 

 

اظتنافسة للقيادة السياسية ىي طبيعية وصحية يف رتيع اجملتمعات ، و حيّق لكل مواطن أف يتطّلع ألف يكوف جزءاً من 
ة، أو يف اللجنة ستحدثيف وسائل االعالـ التقليدية واظت ي، إف يف الشارع أو يف اظتناقشات الدائرةدديقراطىذا التغيَت ال

مفتاح تعزيز فرص النجاح ىو . اللجنة الدستورية اظتكلفة تعديل الدستورإىل اظتغلقة داخل القوات اظتسلحة، وصوالً 
ن جهة ، وىو من جهة أخرى مسار شفاؼ مبا أمكن للعنف كوسيلة لتحقيق الغايات السياسية م طلقالرفض اظت

 .ية الالعنفية البناءة ىي اآلف يف ضتظتها الدستوريةدديقراطالروح ال. للمناقشات

 

 الدستور المصري على مفترق الطرق

 أين تقف مصر دستورياً إباف ثورة النيل ؟
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والضبابية الدستورية أواًل إرث . تنافسةاظتشهد الدستوري تقاطع لعدة تيارات،  نتيجتو  تشويش طبيعي لشرعيات م
ػتّتم لغياب طويل ضتكم القانوف والنتقائية االستبداد للنص الدستوري ، ومعهود الدكتاتوريات استخدامها للدساتَت 

يبقي اظتستبّد أي مادة دستورية ال يراىا مفيدة الستبداده يف سبات عميق ، حىت يأيت الزلزاؿ . بأسلوب انتهازي حبت
بعد ثالثة . وجودىا، وعندىا يستخدمها الدكتاتور بطريقة أيضاً انتهازية ضماناً للبقاء يف السلطةإىل  لينّبهو الشعيب

، فعُّت اصتنراؿ عمر "أف يعُت نائباً لو"يس اصتمهورية اليت توجب على رئ 139عقود تذكر الرئيس اظتصري فجأة اظتادة 
 اإلجراءوعلى األرجح أف حسٍت مبارؾ اخّتذ ىذا . 2011يناير /كانوف الثاين  29سليماف يف ىذا اظتنصب بتاريخ 

استباقاً طتطوة من رئيس غتلس الشعب الذي سبق أف أعلن أنو بصدد إصدار بياف مهم يف اليـو ذاتو ، وأسوًة 
تنص على اليت  84استالـ زماـ األمور عماًل بأحكاـ اظتادة إىل بالسابقة التونسية ، ىذه اطتطوة اظتستبقة كانت ترمي 

". يف حالة خلّو منصب رئيس اصتمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتوىل  الرئاسة مؤقّتاُ رئيس غتلس الشعب"أنو 
حكم البالد وأف يستلم ىو السلطة يف مرحلة عن فكاف رئيس غتلس الشعب جاىزاً لإلعالف بأف الرئيس بات عاجزاً 

عمالً هبذه  نائب للرئيس أفشل ػتاولة رئيس اجمللس استالـ السلطة ، غَت أف إقداـ حسٍت مبارؾ على تعيُت انتقالية
 .اظتاّدة

 

قرر "فرباير أعلن نائب الرئيس عمر سليماف أف حسٍت مبارؾ  11ففي : و جتاوزت التطورات اظتتسارعة عملية التغيَت 
ورياً يعلن فيو تعليق الدستور وتويّل ويف اليـو ذاتو أصدر اجمللس األعلى للقوات اظتسلحة بياناً دست". التنحي عن الرئاسة

هبذا  ."إدارة شئوف البالد بصفة مؤقتة ظتدة ستة أشهر أو انتهاء انتخابات غتلسي الشعب والشورى ورئيس اصتمهورية"
التدبَت مت قطع الطريق على نائب الرئيس تويّل صالحيات الرئيس، وإف مل يكن واضحاً ىل بات اجمللس األعلى 

وليس واضحاً ىل وضع . رئيسو اظتشَت حسُت طنطاويإىل يعمل بطريقة رتاعية أـ أنو عهد القرار  للقوات اظتسلحة 
 .العلنإىل ، ومثل ىذه النص إذا انوجد مل يَر طريقو "إدارتو شؤوف البالد"اجمللس األعلى قواعد داخلية لفًتة 

 

على تنفيذ انقالب عسكري يف تدبَت غَت الصرؼ، لقد أقدـ اجمللس األعلى للقوات اظتسلحة  ّيةناحية الشكلالمن 
أف الدستور ال ذكر فيو للمجلس األعلى للقوات اظتسلحة، وىكذا ال يكوف عتذا اجمللس إىل دستوري، وينبغي التنويو 

وجود غتلس الدفاع الوطٍت خيضع لسلطة الرئيس، والصالحيات الواسعة إىل تشَت  182فاظتادة : أي سلطة دستورية
الصالحيات الدستورية اظترتبطة مبجلس الدفاع إىل لس األعلى للقوات اظتسلحة لنفسو ال دتّت بصلة  اليت منحها اجمل

 .الوطٍت
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ّوعتا لنفسو ، فهي خويعٍت ىذا الضعف يف اظتشروعية أنو مهما كانت سلطات اجمللس األعلى للقوات اظتسلحة اليت 
، أف يلتـز بالالعنف  ، نتيجتو على اجمللس األعلى ؽتا يرّتب  التأينتبقى نسبية ػتدودة يف الزمن واظتوضوع ، 

 .األساسية على امتداد فًتة إدارتو لشؤوف البالد الدديقراطيةوباظتبادئ ، والشفافية

 

أف يستمر اصتيش يف رفض استعماؿ القوة ضد اظتتظاىرين العّزؿ من أجل إزالة الغيـو يعٍت  الالعنف وسائلوااللتزاـ ب
التظاىر السلمي واإلضرابات ىي من اضتقوؽ األساسية اليت انتهجتها . سياسية وماضيها التسلطياليت حتيط بقيادتو ال

الشوارع غَت دستورية وغَت  وإخالءالنداءات اظتتكررة للقوات اظتسلحة من أجل إهناء اإلعتصامات  وثورة النيل، 
 .تتم بأسلوب سلميال جيوز ألي كاف أف يتعامل مع مظاىرات الشارع بالقوة ما دامت . واقعية

 

وأف يعزز النداءات يف الصدارة اظترحلية ومن ناحية الشفافية، إذا كاف على اجمللس األعلى للقوات اظتسلحة أف يبقى 
 البالغ رقم واحد اظتشؤـو الذكر الذياالبتعاد عن إصدار بيانات عسكرية بأسلوب مستنسخ من عليو اليت يطلقها، ف

من قبل صتنة التعديالت  اإلعالفات فور الغالبمثل ىذه ينبغي أف تتوقف . 1952يوليو  23يف  أسالفو هأصدر 
 .اظتنوي اعتمادىا لالنتقاؿ السلمي للسلطة جراءات االنتقاليةاإلالدستورية عن 

 

ساسية، فنف اصتيش دائماً خيضع للحكم اظتدين يف البلداف الدديقراطية، حىت يف وقت الشدة ، األومن ناحية اظتبادئ 
بغياب قيادة مدنية منتخبة جيب على اصتيش أف ينأى بنفسو . الدفاع عن الوطن من األخطار اطتارجيةينحصر بودوره 

أعلن اجمللس األعلى للقوات اظتسلحة يف . عملية االنتقاؿ خالؿاظتدنيُت عن أي دور سياسي وأال يتخّطى اظتسؤولُت 
قاؿ السلمي للسلطة يف إطار النظاـ الدديقراطي اضتر، التطلع إيل االنت" 2011فرباير  4الصادر يف  4البياف رقم 

 بواء قتضمّت اال زاـ نبيل مىتتلإىذا  ،"الذي يسمح بتويل سلطة مدنية منتخبة ضتكم البالد لبناء الدولة الدديقراطية اضترة
 .فعالً 
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 يةاالنتقال العملية

حزاب أف ؽتنوعاً على األكاف ة التنفيذية،  مارستو السلط مّتصلخضعت مصر خالؿ ثالثُت عاماً لقانوف طوارئ أُ  لئن
حىت يف . مهيمناً على اضتياة السياسية اضتزب اضتاكم ء تلك اليت كانت مفيدة الستمرارر، باستثناتنمو وتتطوّ 

ف أل ستحيالً ، كاف التطور اظتؤسسايت الطبيعي م2011االنتخابات الرئاسية اليت كاف مزمعاً إجراؤىا يف سبتمرب 
ؿ استعميعتمد عليو يف احسٍت مبارؾ  ، سببو ما كافتنظيميةاليكلية اعتمن يتمتعوف بشيء مُت وحدىم اظتسل اإلخواف

ياً ليشكل هتديداً جدّ  فعالً  رطوّ تدوف أف ي، من الدوؿ الغربية إىل اعة دائمة بالنسبة ليكوف فزّ  على ىواهىذا التنظيم 
 .ونظامل

 

أشتاء معارضة معروفة يف مصر مرتبطة ب عنيفة، نذكر منها ثالثةالقضاء على قيادات وتنظيمات أخرى بطريقة  تمّ ف
أ على السؤاؿ عن بطش مبارؾ جترّ كاف أّوؿ من اظترموؽ الذي   األستاذ، إبراىيمالدكتور سعد الدين :  باظتاضي القريب

 هممركز ابن خلدوف الذي أسسو وتوقيف أعضاءسنتُت ودتت مطاردة ألكثر من  2000وفساد عائلتو، سجن سنة 
من الدستور اظتصري بعدما شهد  76جرب مبارؾ على تعديل اظتادة أُ  2005يف مارس و . القضاء على باب رزقهمو 

أجاز ىذا التعديل ظتتنافسُت آخرين  وقد .طلباً للتعيَت اظتظاىرات يف مصر تناميإىل  تقود زقوة الشعب يف ثورة األر 
أكثر من ثالث داـ سجن على الرئاسة ب" تطاولو"عوقب على ، فعلى الرئاسة أف يًتشحوا، وىذا ما فعلو أدين نور

طلق، حكم اظتتأمُت بديل للإىل وبعد جهود ػتمد الربادعي اعتادفة . يًتأسوكاف حزب الغد الذي  بتدمَت سنوات ، و 
ى عل رّ اضطتضاعفت ضغوط مبارؾ ومل يعد يقوى الربادعي على االستجابة ظتطالبات الشارع النامية بقيادة بديلة، ف

 .اظتنفى دربسلوؾ 

 

 لإلخوافي أتاحو نظاـ مبارؾ ذالدى ؿ عملية االنتقاؿ، مبا فيها اظتخال ضروريالقراطي ديدالعمق الإذاً، ىنالك مسألة 
 .حركة كفايةأشّدىا اندفاعاً وجرأًة علمانية ومن أكثر ضد قيادات أخرى وبعض األحزاب اظتعارضة الواىية اظتسلمُت 

حىت يف أحسن . اً أساسياً لنجاح اظترحلة االنتقاليةبالتوازف مطل لمجاؿ السياسي جيعل من إعادةىذا التضييق اظتنّظم ل
 .للسلطة متوازفنتقاؿ عادؿ وشفاؼ و دوف اظتستوى اظتطلوب الاالنتخابات الرئاسية يف سبتمرب  تبدواالحتماالت، 
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 فقدافإىل يف العملية قد يؤدي  واإلسراع، تأخَت االستحقاؽ يؤجل اختيار الشعب يف مصر لقيادتو . اظتعضلة واضحة
إىل تؤدي العملية قاؿ ىو إذاً أساسي لاالنت نوع .التوازف يف البلد، ويرجح كفة فريق على آخر بصور غَت عادلة

 .انتخابات حرة ونزيهة

 

لدى  التخويف قراطية وتصدّ االنتخابية وتشجع اظتمارسة الدديينبغي إنشاء ىيئة مستقلة تدير العملية  وىذا يعٍت أن
اظتطلوب من القضاة ورجاؿ القانوف عامة . وؽتارسة الًتىيب يف اجملتمع العنفالدعوة إىل وتعاقب  اجملموعات اظتتطرّفة

ية يف أكثر األياـ حرجاً ما بعد زمن دديقراطؽتن عندىم اطتربة والتجرد أف يكونوا أعضاء يف ىذه اعتيئة الضرورية لل
 .مبارؾ

 

بو  ويتعاطجيدر ال  ادائرة الضوء السياسي، واصتيش ليس مهيئاً ظتإىل يش اظتصري بطريقة متزايدة لقد مت استدراج اصت
مع انقالب ما شتي بالضباط األحرار ، وقد استمرت مع غتلس القيادة  1952بدأت مأساة مصر سنة . أساساً 

لن حيصل أي . ة الثٍت عشر بلداً يف اظتنطقةالذي ما تزاؿ آثاره التسلطية ظاىرة يف أنظمة عربي اضتزين الذكر ، والثوري 
جاء إىل مبارؾ نفسو، كما السادات وعبد الناصر، . معٌت إذا ما دّتت اإلجازة للعسكر بأف ينشغلوا بالسياسة لوتغيَت 

ط ى نائباً للرئيس من كاف على رأس األجهزة األمنية اليت ارتبسمّ أف يُ  مباشرًة، وحقاً صادـٌ  اصتيش الرئاسة من صفوؼ
 .د يف مناصب رئيسية يف اضتكومةسافالوجوه  أف تبقىو مدى عشرين عاماً بنشر التعذيب،  صيتها على

 

الثورة بفعل عدـ إطالؽ النار على  أىل ، ولكنو حافظ على احًتامو منأ دياػتاصتيش يف مصر  تاريخ يكوف قد ال
أي إىل السعي  وامتناعهم منرب منع الضباط الكبار جيب زتاية صورتو خالؿ عملية االنتقاؿ ع. اظتساظتة الثائرة اضتشود

 .يف الصدارة دستوريمنصب 

 

تفويض دستوري  عتمغتموعة ػتًتمة من األشخاص إىل أف يُعهد  عندنافضل األإذاً َمن ىو القادر على قيادة االنتقاؿ؟ 
جبدية من اظتمارسات  فققو حتلتوازف يف اللعبة الدديقراطية فيا فعلى الفًتة االنتقالية يضمنو  لإلشراؼ طبيعي

، يدرأوهنا قبل أف حتصل اظتسلموف، ولبقايا النظاـ اضتاقد اإلخواف، ومنهم اإلسالميةاالستبدادية لبعض اجملموعات 
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للسلطة بعد ستُت عاماً من الدكتاتورية، تكوف كمية التفاصيل  انتقاؿ يف .ويعاقبوف من يشرؼ عليها مىت حصلت
ئة متماسكة تضم خرباء يف الدستور واالنتخابات تشرؼ على االجراءات اظتعقدة ىيإىل اضتاجة ملحة و مذىلة، 
ية اظتطلوبة واالستقاللية عن السلطتُت التنفيذية دديقراطالوحيدة اليت تلتقي فيها اطتربة ال اجملموعة ديثلالقضاء . اظتطلوبة

 .بداىةً والتشريعية 

 

اظترحـو الرئيس السابق للمحكمة الدستورية العليا ه يل مراراً عربّ يف وجو ما القضاء يف مصر عريق يف استقالليتو، 
رغم تدخل اضتكومة و ". ىي السلطة التنفيذية"،  ، كاف قاضي القضاة يرّددىا" مشكلتنا الرئيسية: "الدكتور عوض اظترّ 

بروح  اجملتمع اظتصري قضائية يفالتقاليد الدولية حتمل أفضل وطنية و دتكنت احملكمة الدستورية العليا من أف تبٍت شتعة 
الذي عاملو عبد الناصر ، وىو الفقيو الفّذ عبد الرزاؽ السنهوري الدكتور العرب يف القرف العشرين،  القانوفأىل عميد 

 . 1954يف اعتداء مشهود على القوس يف وضح هنار التاسع والعشرين من مارس عاـ   معاملة وحشية

 

منتزعاً منهما احًتاـ احملكمة الدستورية كراراً بوجو السادات مث بوجو مبارؾ، مراراً وتواقف اظتصري  مذ ذاؾ والقضاء
إىل  1954العليا و فارضاً عليهما مسافًة حقيقية من القضاء العادي ، ؽتذأ يفّسر صتوء حّكاـ مصر اظتتتالُت منذ عاـ 

باالمتناع عن مراقبة االنتخابات ىّدد القضاة  2005ويف أيار . احملاكم اطتاصة والعسكرية للتخّلص من معارضيهم 
منذ أقّل من تعّسف السلطة التنفيذيّة حدثت  القضاء ضدّ  آخر ثوراتالرئاسية الفتقار العملية لالستقالؿ الكايف ، و 

 .سنتُت

 

كن الدور الطبيعي يف اظتراقبة الذي ديإىل قيادة االنتقاؿ اظتنظم يف الدستور؟ باالضافة إليو ديكن أف تناط يف القضاء من 
جانب فصل خاص ؼتصص للمحكمة الدستورية العليا كضامنة للنظاـ إىل أف نعثر عليو يف فصل كامل عن القضاء، 

بعد ذكر حق رئيس غتلس الشعب إلعالف خلو : الدستوري  تغيَتللمفيداً  مدخالً  84الدستوري، تشكل اظتادة 
شرط أال برئيس احملكمة الدستورية العليا ػتّلو  كاف اجمللس منحاًل حلّ "يف حاؿ  ومنصب الرئاسة، تضيف اظتادة  أن

ومبا أف االنتخابات الربظتانية اليت حصلت العاـ الفائت ىي ". لرئاسةل( من رئيس اجمللس ورئيس احملكمة) همارشح أيي
ف غتلس الشعب ىو ا، و مبا أأف تعيد النظر غتدداً هبػتكمة النقض من ب لباعًتاؼ مبارؾ نفسو الذي ط معيوبة

روح نف احملكمة الدستورية العليا وغتلس القضاء األعلى مها  عمالً ب، فحبكم القانوف، وقد مّت حّلو مؤخراً  الغِ لياً عم
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ما داـ أنو  ػتظور على رئيس احملكمة الدستورية العليا أف يسّمي نفسو عتذا " الرئاسة تسّلمب" األجدر 84اظتادة 
 إشراؼور اليت أنشأىا اجمللس األعلى للقوات اظتسلحة على تأكيد تشجيع صتنة تعديل الدست إذاً  ينبغي. اظتنصب
بالنمط الذي يراه األفضل إىل بّر األماف  إجراء انتخابات حرة ونزيهةنتقاؿ إىل الدديقراطية و اإلعملية  علىالقضاء 

 .الدستوري
 
 
 

 الخيارات الدستورية
 

 .ياراتتتعّدد اطت ديالت الدستوريةالعمل على التعيف 
 

اظترحلة إىل كافية على األقّل بالنسبة الالتعديالت إجراء إىل ، أو  ملبالكادستور ال استبداؿيف اضتاجة إىل ار األوؿ اطتي
األكثر أمهية، أو إذا ما كاف  أياطتيار الثاين ىو ما إذا كاف ينبغي حصر التعديالت بعدد ػتدد من اظتواد، . االنتقالية

 .أوسع من اظتوادّ يف عدد  اإلصالحإىل الدستور حباجة 
 

للقياـ  ضرورياً رتعية دستورية إنشاء كوف يكتابة دستور جديد يتطلب اظتزيد من الوقت واظتزيد من النقاشات، وقد 
يف ذلك، إف الدستور اظتصري كما العديد من الدساتَت اطتاضعة للدكتاتوريات، ىو تسلطي إىل إضافة . هبذا اصتهد

 .إما ألهنا فضفاضة أو ألهنا حصرية دديقراطياً  ػتدودة يتعذر تفسَتىا موادّ ط يف فقية دديقراطظتعايَت األساسية للا
 

ورشتياً منذ ) 1981واظتثاؿ على اضتالة األوىل ىو استخداـ صالحيات قانوف الطوارئ بشكل غَت منقطع منذ 
للسلطة  افيةإضيات الفعلية دتنح يف بعض الظروؼ االستثنائية صالحيات دديقراطالدساتَت يف الف(.  1967

الدستور اظتصري اضتايل ال يتخلف عن ذلك، غَت أف التالعب . التنفيذية، ولكنها تكوف ػتصورة بالوقت وباظتوضوع
الطوارئ أصبحت القاعدة : النظاـ رأساً على عقب  لبقإىل الكبَت يف ؽتارسة الرئيس لصالحيات الطوارئ أدى 

 .واضتياة الدستورية ىي االستثناء
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صياغة حرية الًتشح ألعلى . لتشويو الدستور اليت استعملها االستبداد ظتفرط للطوارئ ىو أحد الوسائلاالستخداـ ا
إىل اليت حشدت الشروط واألنظمة اليت هتدؼ  76وىذا ما يفسر طوؿ اظتادة  ،اظتناصب ىو مثاؿ آخر على التشويو

 .اضتد من حق الًتشح للرئاسة باستثناء شخص واحد
 

ىي اظتساعدة على منع حالة االستثناء اليت تدور حوؿ  يف جهدنا اظتتواضعاليت تلي  ت اظتقًتحةالغاية من التعديال
 .شخص واحد

 
 

 التعديالت مقترحة:  الثانيةالحلقة 

 تمهيد
، حّل اجمللس األعلى للقوات اظتسلحة يف مصر غتلس 2011فرباير  11بعد استالمو السلطة من حسٍت مبارؾ يف 

الدستوري اظتنحدر من دستور الدستور، وعُّت صتنة لتعديل الدستور مهمتها إصالح النظاـ الشعب، وعّلق أحكاـ 
تعدؿ الدستور هبدؼ تسهيل إجراء االنتخابات سلحة اللجنة عشرة أياـ لمنح اجمللس األعلى للقوات اظتو . 1971

، كما تعديل 179دراسة إلغاء اظتادة فت اللجنة حتديداً بل  وكُ . القادمة اليت التـز اصتيش بنجرائها خالؿ الستة أشهر
اليت عتا عالقة بشكل رئيسي باالنتخابات؛ وأنيط باللجنة صالحيات واسعة من  189و 93و 88و 77و 76اظتواد 
 (1)".تعديل رتيع اظتواد اليت تراىا مناسبة لضماف دديوقراطية ونزاىة االنتخابات الرئاسية والنيابية"أجل 

 

اظتستوى األوؿ يتعلق باإلجراءات اليت حتكم االنتخابات يف مصر مع . ستويُت من التوصياتتتناوؿ الدراسة التالية م
أما اظتستوى الثاين . ظتواد اظتعددة أماـ اللجنة، فتعديل ىذه اظتواد على رأس جدوؿ أعماؿ اللجنةباعناية خاصة 

ات لتوازف أفضل بُت السلطات فيصّوب الضعف البنيوي يف الدستور يف ما خيّص توزيع الصالحيات، ويقًتح آلي
 .التنفيذية والتشريعية والقضائية

 

باستبدالو بالكامل، يطالبوف من غَت اظتناسب تعديل الدستور، وىم  أنوالعديد من الناشطُت وأعضاء اظتعارضة يرى 
أف افًة بإض مطلبهم يربروفو  (2)".أداة قمعية"وحجتهم يف ذلك أف النص اضتايل معيوب بكاملو وىو بات رمزاً لػ

بعضهم، ويعتقد . ُتالياستبداؿ النظاـ القدًن وال دتنع بشكل مناسب التمديد للقادة اضت عيقأحكاـ الدستور اضتايل ت
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غتمل  ومنهم نائب رئيس احملكمة الدستورية العليا الدكتور عدؿ عمر شريف أف ثورة النيل أزالت ، وأقّلو نسخت
لدستور مل يكن قائماً عندما مّت تعليقو من قبل اجمللس األعلى للقوات ويف ىذه النظرة أّف ا( 3).1971 عاـ دستور

وإذا ألغي الدستور فعاًل فالسؤاؿ اظتالـز ىو شرعّية اجمللس .  يف ثورة الشعب أصالً ألغي كاف قد نّو  ألاظتسلحة ، 
  . الّدستور وإنشاء صتنة لتعديلو أصالً " تعليق"األعلى ومدى حّقو يف 

 

أف اللغة اضتالية للدستور تقدمية  إىلاظتعلقوف يشَت ىؤالء . الك مواداً قليلة فقط حباجة اىل تعديلأف ىنيرى البعض و 
اـ فشلت يف أف تلك األحك تهموحج اإلستبداد،اضتريات ومنع بالذود عن ل يبشكل حاـز كف وقيطبأّف تو نسبياً 

 .ـ التطبيق وليس ألي عيب جوىري يف النصالنظاـ السابق بسبب عد
 

طريقاً وسطياً مع اصدار اصتيش تعديالت دستورية مؤقتة جتري على أساسها الدورة األوىل قوف آخروف وجد معلّ  وقد
لناخبُت امنبثقة من إرادة جديدة  إما غتموعة وكن أف حتققلالنتخابات، على أف يليها وضع مشروع أكثر عمقاً، ودي

ى للقوات اظتسلحة قد اعتمد ىذا الطريق الوسطي، وىو ويبدو أف اجمللس األعل. أو ىيئة إصالحية دستورية مستقلة
وإذا كاف األمر  .جراء انتخابات انتقالية ويًتؾ أمر التعديالت اصتوىرية للمستقبلإيرمي اىل تعديل الدستور هبدؼ 

 .واضح غَت التصّور الّدقيق إلصالحات أكثر جذريّةيبقى  على ىذا التفسَت ،
 

وىي أهنا تقّصر فًتة اضتكم العسكري وتضمن إعادة العمل بديهية ،، ميزة  األمدالعتماد تعديالت دستورية قصَتة 
 يةبنيو لعديد من اظتسائل الال يف تصويب التعديالت القصَتة األمد قد تفشغَت أف . بالدستور بأقصى سرعة ؽتكنة

التعديل أكثر  يصبح، قد العمل بالدستور إعادةومع . ، وقد ال حتوؿ دوف قياـ دكتاتورية أخرىالشائكة يف الدستور
منذ اصتولة أساسياً أف تؤكد اللجنة وعليو يكوف . لعملية التعديل الدستورية اظتعموؿ هبا اإلجراءاتصعوبة يف ظل 

 . يف آلية واضحة اظتعامل األوىل للتعديل على إمكانية إجراء إصالحات دستورية تلي االنتخابات

 

للعديد . 2007و 2005و 1980، وعّدؿ يف 1971جب استفتاء سنة اعتمد الدستور اظتصري اضتايل اظتعّلق مبو 
. من التعديالت مفعوؿ توطيد صالحيات السلطة التنفيذية وتقييد السلطات األخرى واألحزاب السياسية اظتعارضة

كة مشار د اضتصر على حزاب ، غَت أنو يف اظتمارسة شدّ بتعددية األ، عّدؿ الدستور ظاىرياً للسماح 2005يف العاـ و 
النساف باسم حقوؽ ا ألهنا أزالت زتاية 2007يالت سنة ووجهت االنتقادات اىل تعد. حزاب يف االنتخاباتاأل
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التعديالت ظاىراً هبدؼ أدخلت  ويف حُت. عارضةاظتموعات اجملحبق عبثية  إجراءاتأجازت اختاذ األمن القومي و 
ّد أياً من ، غَت أهنا مل حت"اظتواطنية" بواستبداعتا لدستور يف ا" االشًتاكية"توسيع صالحيات غتلس الشعب وحتديد 

 .لسلطة التنفيذيةلالصالحيات الفعلية 

 

اظتتعلقة باالنتخابات قد عّدلت أكثر من مرة لكي يكوف االقًتاع أكثر صعوبة بالنسبة لألحزاب اظتعارضة  األحكاـ
صالحات ، ال بل ينبغي أف تًتافق مع إيالتجيب قلب ىذه التعد. جب الرقابة القضائية عن االنتخاباتولكي حتُ 

 . عضوية للعملية االنتخابية
 

. األمور اعتيكلية األكثر عمقاً يف الدستور لن يصّححن العملية االنتخابية ور عأف رفع اصت إىلمن اظتهم أف نشَت 
يتمّتع ظتعّلق ، فرئيس اصتمهورية يف الدستور ا السلطاتبُت التوازف  إلعادة ضروري اإلصالحاتمستوى ثاٍف من 

اضتّر  بانتخ، واإلحالة الطوارئ اظتعلنة عمل منفرداً يف ظلّ وتسمح لو بالتجاوز السلطات األخرى تواسعة سلطات ب
وعليو، ينبغي اظتباشرة . على باقي السلطات ةسيطر لدينعو من استغالؿ السلطة اظتعطاة لو دستورياً ل والنزيو للرئيس ال

( 2)، منفرداً إمكانية الرئيس يف اصدار ونشر القوانُت  تقليص( 1: )يف اجملاالت التاليةما سيّ  ، ال بنيويّة بنصالحات
منح غتلس ( 3)اليت يستطيع الرئيس خالعتا أف يتفرد يف ؽتارسة صالحيات غَت خاضعة ألية رقابة،  االتضتّد من اضتا

تعزيز نظاـ تعددية و ( 5)فافة، و انتخابات نزيهة وشتأمُت( 4)الشعب سلطة أوسع للطعن بالقرارات الرئاسية، 
 .  األحزاب

 .اظتستوياف مها موضوع حبثنا فىذا

 
   االنتخابات بتنظيم المتعلقة التعديل الملّح لألحكام: األّول المستوى

 
. 93،و 88 ، 77 ، 76 اظتواد اً وحتديد ، باالنتخابات اظتتعلقة األحكاـ اظترحلة اضتالية على تعديل يفتركز اللجنة 

 بعض تعيُتل الشعب سببو الصالحيات الواسعة اليت دتنحها  لرئيس اصتمهورية وغتلس ػتّط قلق خاصّ  ذه اظتواددتثل ى
   .االنتخابات وتنظيم البعض األىّم اظترشحُت وإقصاء 
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 الواحد للشخص الصوت" قواُمهاقاعدًة دديقراطية مطلقة  الناخبُت ويعترب ضماف اظتشاركة الشعبية اظتباشرة من
 القيود و ال تقّل أمهيًة إزالة .تنظيم اظتساءلة السياسية للحكومة والسياسي اإلصالح لتحقيق أساساً حاشتاً و "حدالوا

 مدى على مصر يف لالستبداد اظتميزة السمة كاف العليا ، وتقليصهااضتكومية  للمناصب حّق الًتّشح على اظتفروضة
  .اظتاضية الثالثة العقود
 

تُػَقد ـ ل االنتخابات أكثر دديقراطية ، و صتع الدستور تعديل خالعتا من ديكن اليت الطرؽ مناقشة أدناه تتناوؿ التوصيات
عدداً من اإلجراءات لتحصينها من الضغوط السياسية ، وإحياء الثقة يف العملية السياسية ، و إعادة التوازف للراغبُت 

  :التالية اإلصالحاتو تشتمل ىذه اطتطوات على . يف الًتّشح
انتخابات دتهيدية، أو الًتشح من  إجراءتعزيز اظتشاركة الشعبية يف عملية اختيار اظترشحُت، سواء من خالؿ  -ّوالً أ

خالؿ عريضة جتمع من خالعتا التوقيعات، أو عن طريق ختفيض اضتد األدىن الالـز اضتصوؿ عليو من أعضاء الربظتاف 
 . لتسمية اظترشح

 . ب السياسية لتسمية اظترشحُت واإلشًتاؾ يف العملية االنتخابيةإلغاء القيود على األحزا -ثانياً 
 . إلغاء الرقابة السياسية على العملية االنتخابية والعودة إىل اإلشراؼ القضائي الشامل -ثالثاً 
من  إنشاء نظاـ االنتخاب على مرحلتُت إلبراز اظترشحُت األكثر جّديّة وحظّاً والختيار اظترشحُت اظتدعومُت -رابعاً 

  ،األكثرية
 .حتديد زمٍت للوالية الرئاسية ومنع الًتّشح ألكثر من واليتُت متتاليتُت -خامساً و 
  

   :بعض ىذه اإلصالحات اظتطروحة التوضيحتستلـز 
لدستور ل فوفقاً . اآلفاجملالس التشريعية حىت م بو تحكّ تيتعلق اإلقًتاح األوؿ بتسمية اظترشحُت، وىو ما  -

الشعب والشورى واجملالس احمللية ،يصل تعدادىم  غتلسيعلى تأييد نسبة من أعضاء  ؿاضتصو ، يلـز اضتايل
ومن خالؿ ىذا السقف اظترتفع، . ، حىت يتمكن اظترشح من خوض االنتخابات الرئاسيةعضواً  250إىل 
 لصعوبة اضتصوؿ على اً مبارؾ نظر حسٍت ح من اظتعارضة على منافسة مرشّ  أي إستحالةىذا النظاـ  نَ مَ ضَ 

وعلى النقيض، فنف تسمية اظترشحُت بواسطة الشعب تكفل لعدد أكرب من اظترشحُت أف . التأييد اظتطلوب
من خالؿ  الشعيب اظتعقوؿىذا ديكن حتقيقو من خالؿ اضتصوؿ على التأييد . ة االنتخابيظهروا على بطاق

النفقات اإلدارية، ولكن  يف اً وتكفل الطريقة األوىل اقتصاد. دتهيدية إنتخابات إجراءعريضة، أو من خالؿ 
جراء أّما إ. ذوى اظتقدرة التنظيمية العاليةمن مصلحة اظترشحُت  يف يصعب ضبطها ، إضافة إىل أهنا تصبّ 

، لكنها أكثر صعوبة من احملتملُتبُت اظترشحُت حبرية من يسمح للناخبُت االختيار ، فانتخابات دتهيدية 
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تتبعها من اظتستحسن أف تها، عتناقيتم ا اليتكانت الطريقة   وأياً . فيذىانالزمن الالـز لت يفالناحية اإلدارية و 
 .كمٍّ كبَت من اظتتنافسُت احملتملُتنطاؽ االختيار بُت   ذيبعلى هت مبا يساعد مرحلتُت علىعملية انتخابية 

 
ذلك . االنتخابية، فهو ال يسلم من النقدعلى العملية  القضائي اإلشراؼ، اظتتعلق بزيادة الثالثأما االقًتاح   -

أف بعض اظتراقبُت يقولوف بضرورة الفصل التاـ بُت السلطة القضائية والعملية السياسية، وأف الرقابة على 
لالنتخابات تتمتع بصالحيات مكّرسة االنتخابات ديكن حتقيقها بصورة أفضل من خالؿ صتنة غَت قضائية 

عادؿ عمر الدكتور فعلى سبيل اظتثاؿ، يرى . عملية انتخابية نزيهة وشفافة كنها من ضماف، ؽتا ديتنفيذية 
ر دورىم على الرقابة على القوانُت اصتقاعلى العملية االنتخابية و  اإلشراؼالقضاة عن  إبعادالشريف ضرورة 

  (4).واللوائح اظتتصلة بالعملية االنتخابية
 

للمرشحُت وبعملية انتخابية على خطوتُت، حبيث تكوف  مقًتحات تتعلق بالتسمية الشعبية ناحتليل يقّدـ  -
وإذا  . احملصلة عملية انتخابية من ثالث مراحل تبدأ بانتخابات دتهيدية تتبعها جولتاف من االنتخابات العامة

إدارتو، إال أنو يضمن يف تكلفة الإىل بعض التأخَت إضافة إىل ارتفاع  أف يؤديكاف من شأف ىذا النظاـ 
عدد كبَت من السماح لالعريضة إىل فعلى سبيل اظتثاؿ، يؤدي اعتماد . حة العامة يف غتاالت ىاّمةتقدًن اظتصل
، تاحة الفرصة لألحزاب السياسية لتنظيم صفوفهالوائح االنتخاب، خصوصاً قبل إعلى أف يدَرجوا اظترشحُت 

عقوؿ من اظترشحُت عدد م إىلمرحلتُت تضييق نطاؽ االختيار يف تضمن العملية االنتخابية  يف وقت
اختيار ويسمح . ديثلوف تنافساً حقيقياً إىل مرشحُت أف تذىب صوات الناخبُت أل فتسمحالرئاسيُت، 
 ىل لروافد متعّددة لدى الناخبُت أف يتقّدـ على مرّشحي الفئات رشح األاظتؽ تفوّ  ةطريقذه الاظترشحُت هب

 الذيح من اظترشّ  اظتفضل بدالً  اظترشحاختيار  ّبذ إضافًة يف درجتُت حي أسلوب األغلبية تبٍّت  و. اضتزبية الصغَتة
 .         "أىوف الضررين"ديثل 

  
  76 للمادةفي  الرئيسية التوصيات. 1
 

اإلصالح الضروري يف آلية الًتّشح يبدأ برفع القيود على الشروط  .مساهمة مباشرة للناخب في تعيين المرّشح  •
اظتقًتحات . استبداعتا مبا يسمح للناخبُت التحّكم بعملّية الًتشيحو  76ظتادة يف االسياسية اظتفروضة على اظترشحُت 

الصوت الواحد للمواطن "اظتقّدمة ىنا تبّسط اآللية قدر اإلمكاف ، لكّنو ديكن تنقية القنوات اإلنتخابية لًتسيخ مبدأ 
إضافًة إىل . اضتاملة لعدد من التواقيعمن خالؿ عدد من الطرؽ ، منها انتخابات أولية مباشرة أو العريضة " الواحد
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يف اجملالس التشريعية لزيادة عدد األحزاب  (عضواً  250) اضتاليةنسبة المثل ىكذا ترتيبات من اظتفيد أف ختّفف 
ومن حسنات ختفيض ىذه النسبة رتعها بنظاـ يعّزز حتّكماً مزدوجاً من . جيوز عتا التقّدـ مبرشحيهاالسياسية اليت 

 :وديكن إختصار ىذه اطتيارات كالتايل. الناخبُت على آلية الًتشيحاظتشّرعُت و 
 
 

 يكل التوقيعات من معُت عدد حيصل اظترشح على أف جيب : العرائض خالل من مباشرة الناخبين مشاركة . أ 1
  .نتخابيةاإل حةئالال على اشتو يوضع
 

يتم  أولية عملية خالؿ من اظترشحُت ختيارا يتم : تمهيديةإنتخابات  خالل من مباشرة الناخبين مشاركة. ب1 
خيوض اظترشحوف  ، إذا دّتت على اظتستوى الوطٍت. الوطٍتاظتستوى  على أو السياسية األحزاب طريق عن إما إجراؤىا

 (.مرحلتُت علىإجراؤىا  تمّ ي قد واليت) العامة االنتخابات األولية األصوات من معينة اضتاصلوف على نسبة
 

مع االحتفاظ بدور  حيث ديكن اصتمع بُت أحد اطتيارين اظتذكورين آنفاً  :والشعبية التشريعية لرقابةا بين الجمع. 2
د ىذا مث تأكي ،اطتيارين   خالؿ أحد من البداية يف اظترشحُت اختيار ديكن ، اظتثاؿ سبيل علىف . مجلس التشريعيلل

  .عُتاظتشرّ   منمعُّت  عدد من خالؿ دعم اطتيار
 

دعم   على اضتصوؿ اصتمهورية ح لرئاسةللًتشّ  حالياً  يتطّلب الدستور :الالزم يد األدنى التشريعتخفيض الح . 3
ىذا اضتد األدىن لعدد أكرب  ضيختفيتيح . األخرى احمللية واجملالس ، الشعب والشورى يغتلس نواب من انائبً  250

 . االنتخابات يف دية اضتزبيةقدر أكرب من التعد يشّجع على مشاركة و خوض االنتخابات، اظترشحُت من
 

إذا اقتضى  5واظتادة ) 76األحكاـ اظتدرجة يف اظتاّدة  حسبالقيود على اظتعارضة تلغى  .تنظيم األحزاب السياسية• 
 .اليت تفرض عقبات على العمل اضتزيبو القيود ( األمر

 
للتأّكد بأف . لجنة اإلنتخابية الرئاسيةتعييناً سياسياً ألعضاء ال 76تسمح اظتادة  .إشراف قضائي على اإلنتخابات •

 .تبقى حرّة من الضغط السياسي عليها أف تكوف مؤلّفة من أعضاء السلطة القضائية سوؼة ئمثل ىذه اعتي
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إذا كاف للعملية االنتحابية أف تتمّتع باظتزايا اظتعروضة أعاله، أي التعّدديّة يف  :مرحلتين على انتخابية عملية ءجراإ •
يف   : ، عليها أف تتّم على مرحلتُتالسياسية و جّديّة اظترّشحُت وؾتاح اظترّشح اضتاصل على غالبية األصوات اظتشاركة 

على الصعيد اإلقًتاع  تمّ ياظترحلة الثانية يف و  ، األصوات من معينة نسبة على اظترحلة األوىل جيب أف حيصل اظترشحوف
 سبيل علىو . ثانيهما بُت الفائزين بأعلى نسبة يف اصتولة األوىلتكوف  تُتجول بعدمن خالؿ جولة واحدة أو  الوطٍت
 اصتولة انتخابات يف األصوات  من ٪ 5 من أكثر انالو  الذين ابات اصتولة الثانية اظترشحوفيف انتخيتنافس ،  اظتثاؿ

الغلبة  علىف ويف اصتولة الثانية يتنافس اظترّشحو (. األصوات عدد من أعلى على اضتاصالف اظترشحاف أو)األوىل 
يف حالة اظتنافسة بُت اظترّشَحُت اضتاصَلُت على أكرب عدد من األصوات  ما وأ . يف ىذه اضتاؿ حدىمالعدديّة اظتطلقة أل

 .الذي حيصل على أكرب عدد من األصواتالرئاسي ، كما يف النّص اضتايل ، يفوز اظترّشح 
 

 بالنظر إىل  :التمهيدية االنتخابات من األولى جولةال تسبق التي االنتخابية للحمالت أطول السماح بفترة •
 لن يستطيع سوى عدد ػتدود من األحزاب السياسية ، مصر يف اظتعارضة صتماعات طويلة عقود منذ اظتستمر القمع

 أطوؿ السماح بفًتةلذا ضروري  . متعوف بقدر عاؿ من التنافسيةتي،  فعالة زتالت قادرين على تنظيم تقدًن مرشحُت
 اظتشرفة  اللجنة ترغب ىذا ومن احملتمل أف  .والتنظيم للتشكل فرصة السياسية األحزاب االنتخابية إلعطاء التللحم

 من دائمة جموعةمب الحق وقت يف استبداعتا لالنتخابات اظتقبلة على أف يتم اظتؤقتة اإلجراءات من غتموعة إصدار يف
  .األحكاـ

 
 التمهيدية االنتخابات عقد خالؿ من ؽتكن  األقليات دتثيل ضماف.  تمهيدية على الصعيد الوطني إنتخابات •

 صتغرافية دوائر إىلتقسيم البالد  أف حُت ففي  .اظتناطقي اإلقليمي اظتستوى عقدىا على من بدالً  الوطٍت الصعيد على
لضماف  يلة فعالةوس الوطٍتنتحابات التمهيدية على الصعيد إجراء اإليشكل  ، التمهيدية االنتخابات لتنظيم كنؽت

 .إقليمياً ، فضالً عن ختفيف التكلفة اإلداريّة  غَت القادرة على فرض نفسها  دتثيل األقليات
 

 : 76ة داتعديل الم
 
 الًتشيح لقبوؿ ويلـز . " اظتباشر العاـ يالسرّ  االقًتاع بطريق من الشعب اصتمهورية رئيس ينتخب   : أ76 مادة

 الشعب جمللسى اظتنتخبُت األعضاء من األقل على عضوا وستسوف مائتاف للًتشيح قدـاظتت يؤيد أف اصتمهورية لرئاسة
 غتلس أعضاء من وستُت ستسة عن اظتؤيدين عدد يقل أال على ، للمحافظات احمللية الشعبية واجملالس والشورى
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 أربع من للمحافظة ػتلى شعىب غتلس كل من أعضاء وعشرة ، الشورى غتلس أعضاء من وعشرين وستسة الشعب
 أعضاء ومن والشورى الشعب غتلسى من كل أعضاء من للًتشيح اظتؤيدين عدد ويزداد . األقل على ػتافظة عشرة

يف  و  . اجملالس ىذه من أى أعضاء عدد على زيادة من يطرأ ما نسبة يعادؿ مبا للمحافظات احمللية الشعبية اجملالس
  .كلو بذلك اطتاصة اإلجراءات القانوف وينظم ، مرشح من ألكثر التأييد يكوف أف جيوز ال األحواؿ رتيع
 

 باب فتح إعالف قبل األقل علي متصلة أعواـ ستسة تأسيسها علي مضي اليت السياسية األحزاب من حزب ولكل
 علي (%3)نسبة علي انتخابات آخر يف أعضائها حصوؿ مع نشاطها ؽتارسة يف اظتدة ىذه طواؿ واستمرت الًتشيح،

 لرئاسة يرشح أف اجمللسُت، أحديف   لك يساوي ما أو والشوري، الشعب غتلسي يف اظتنتخبُت مقاعد وعغتم من األقل
 علي متصلة سنة اعتيئة ىذه يف عضويتو علي مضت ميت األساسي لنظامو وفقا العليا ىيئتو أعضاء أحد اصتمهورية

  األقل،
 

 أعضاؤىا حصل اليت إليها، اظتشار السياسية األحزاب من حزب لكل جيوز ، السابقة الفقرة حكم من واستثناء
 جتري رئاسية انتخابات أي يف يرشح أف انتخابات، آخر يف اجمللسُت من أي يف األقل على مقعد على باالنتخاب

 على مضت مىت األساسي لنظامو وفقا العليا ىيئتو أعضاء أحد ، ٧ٓٓ٢ وماي أوؿ من اعتبارا سنوات عشر خالؿ
  .األقل على متصلة سنة ةاعتيئ ىذه يف عضويتو

 
 األصوات لعدد اظتطلقة األغلبية على اظترشح حبصوؿ اصتمهورية رئيس انتخاب  االنتخابات الوطنية صتنة علنت

 بُت األقل على أياـ سبعة بعد االنتخاب أعيد األغلبية ىذه على اظترشحُت من يأ حيصل مل فنذا ، الصحيحة
 الصحيحة األصوات يف  عػدد غَته ثانيهما مػع تساوى فنذا ، األصوات من عدد أكرب على حصال الذين اظترشحُت

 .الصحيحة األصوات من عدد أكرب على حيصل من فوز يعلن اضتالة ويف  ىذه ، اإلعادة يف  انتخابات اشًتؾ
 
 باقى تنازؿ بسبب سواه يبق مل أو ، واحد مرشح للًتشيح تقدـ ولو حىت اصتمهورية رئيس النتخاب االقًتاع ويتم

 ، مكانة خال من غَت أحد ترشيح لعدـ أو اظترشحُت
 القانوف وينظم . الصحيحة بأصواهتم أدلوا من لعدد اظتطلقة األغلبية على اضتاصل اظترشح فوز يعلن اضتالة ويف  ىذه 

 .األغلبية ىذه على اظترشح حصوؿ عدـ يف  حالة يتبع ما
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 ب76 مادة
  ، باالستقالؿ تتمتع" الرئاسية  الوطنيةاالنتخابات  صتنة" تسمى صتنة إىل الًتشيح طلبات تقدـو 
 
 

 رئيس نواب وأقدـ ، القاىرة استئناؼ ػتكمة رئيس من كل وعضوية رئيسا، العليا الدستورية احملكمة رئيس من تشكل
 صياتشخ وستسة ، الدولة غتلس رئيس نواب وأقدـ ، النقض ػتكمة رئيس نواب وأقدـ ، العليا الدستورية احملكمة

يتوىل  الشورى غتلس اآلخرين االثنُت وخيتار الشعب غتلس منهم ثالثة خيتار ،واإلنصاؼ باضتياد عتا مشهود عامة
سنوات غَت  ستس ظتدة وذلك اجمللسُت من كل مكتب اقًتاح على بناء وذلك ،اللجنة السابق ذكرىم أعضاءُ  مىاختيارَ 

  . لديو مانع وجود حالةيف   أعضائها من أى أو للجنةا رئيس ػتل حيل من القانوف وحيدد قابلة للتجديد،
، كما ال سياسيحزب  أي يفاللجنة و عضويتهم  يفمن أعضاء صتنة االنتخابات اصتمع بُت عضويتهم  أليوال جيوز 

لجنة أية انتخابات ػتلية، أو برظتانية، أو رئاسية خالؿ ثالث سنوات من تاريخ انتهاء عضويتهم بال يفح جيوز عتم الًتشّ 
 . إلستقالة منهاأو تقدمهم با

 : يلي مبا غَتىا دوف اللجنة ىذه وختتص
  .للمرشحُت النهائية القائمة وإعالف إجراءاتو على واإلشراؼ الًتشيح باب فتح إعالف. 1
 .والفرز االقًتاح إجراءات على العاـ اإلشراؼ .2
 .االنتخاب نتيجة إعالف .3
 .االختصاص تنازع ذلك يف مبا باختصاصها اظتتعلقة اظتسائل رتيعيف  و  والطعوف التظلمات كافة يف الفصل .4
 .اختصاصاهتا ؽتارسة وكيفية عملها أسلوب لتنظيم الئحة وضع. 5

 
 غَت ، بذاهتا ونافذة هنائية قراراهتا وتكوف ،  بأغلبية أعضائها األقل على أعضائها من سبعة بأغلبية قراراهتا وتصدر

 وحيدد . التنفيذ بوقف أو بالتأويل لقراراهتا التعرض جيوز ال كما ، جهة أية وأماـ طريق بأي عليها للطعن قابلة
 من لًتشيح اظتنظمة القواعد القانوف حيدد كما . للجنة األخرى االختصاصات الرئاسية لالنتخابات اظتنظم القانوف

 الًتشيح بدء بُت الفًتةيف   لًتشيحا عن التنازؿ غَت سبب ألياظترشحُت  حاؿ خلو مكاف أحديف و  من مكانو خيلو
 .لجنةالشراؼ إيتم شغل مكانو من خالؿ انتخابات جترى خالؿ مدة معقولة حتت  ، االقًتاع انتهاء وقبل
 العملية مراحل تتوىلاليت  الفرعية  اللجاف الرئاسية الوطنية االنتخابات صتنة وتشكل واحد يـويف   االقًتاع يوجير 
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 وذلك . القضائية اعتيئات أعضاء من اللجنة تشكلها عامة صتاف عليها باإلشراؼ تقـو أف لىع ، والفرز االنتخابية
 . اللجنة حتددىااليت  واإلجراءات للقواعد وفقا كلو
 

 غتلس من إقراره بعد العليا الدستورية احملكمة على الرئاسية لالنتخابات اظتنظم القانوف مشروع اصتمهورية رئيس ويعرض
 يوما عشر ستسة خالؿ الشأف ىذايف   قرارىا احملكمة وتصدر . للدستور مطابقتو مدى لتقرير دارهإص وقبل الشعب

 رئيس رده اظتشروع نصوص من أكثر أو نص دستورية عدـ احملكمة قررت فنذا . عليها األمر عرض تاريخ من
 وصتميع للكافة ملزما احملكمة رارق يكوف األحواؿ رتيعيف  و  . القرار ىذا مقتضى إلعماؿ الشعب غتلس إىل اصتمهورية
  .صدوره تاريخ من أياـ ثالثة خالؿ الرشتية اصتريدةيف   وينشر ، الدولة سلطات

 
 

 (: 77)المادة تعديل . 2
 

حد أقصى ظتدة الرئاسة كما يتم تقليص  يرّتب إصالح أحكاـ ىذه اظتاّدة بوضع  :الحّد األقصى للوالية الرئاسية •
ع سنوات حبيث ديكن للمرشح الواحد شغل منصب رئيس اصتمهورية لفًتتُت فقط مدة كل منها مدة الرئاسة إىل أرب

إخضاع الرئيس إىل إعادة االنتخاب تنافسياً يرفع درجة اظتساءلة ألعمالو يف الوالية األوىل ويرىف . أربع سنوات
 . استجابتو للمتطلبات الشعبية

 
مبجلس الوالية اصتمهورية مع  يسرئ واليةأف تتداخل  اظتستحسنمن  :الواليات الرئاسية والتشريعية بين تداخلال •

اظتعرّب )الشعبية الرقابة مثل ىذا الًتتيب يسّهل . تنتهي الوالية التشريعية يف منتصف الوالية الرئاسيةحبيث زمنياً الشعب 
 .على الرئيس خالؿ الفًتة الرئاسية األوىل (عنها يف السلطة التشريعية اظتنتخبة

     
 وجيوز ،نتخاباتاإل الستفتاءا نتيجة إعالف تاريخ من تبدأ ميالدية سنوات أربع ست الرئاسة مدة: معّدلة   (77)مادة
 . فقط ظتدة أخرىأخرى   ظتدد اصتمهورية رئيس انتخاب إعادة
 
  (:88)المادة تعديل . 3
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 .على االنتخابات -اؼ اظتستقّل وعموماً اإلشر  –ضماف اإلشراؼ القضائي الكامل مهّم : اإلشراف القضائي •
 .و بالشكل الكايفال تضمن أهنا، إال القضائي اإلشراؼاظتادة بصياغتها اضتالية  تسمح بقدر من  أفّ فعلى الرغم من 

 
من فوائد إدراج بند خاّص عن ضرورة إجراء انتخابات حرّة ونزيهة دتكُت القضاء  :الحّرة والنزيهة بند االنتخابات •

 .تورية القوانُت اليت قد تعًتض مع اظتبدأ اظتكّرس دستورياً يف مراجعة دس
 
 غتلس أعضاء يف توافرىا الواجب الشروط القانوف حيدد،  نزيهةً و  حرةً أف تكوف االنتخابات  على    :(88)مادة

 ،نيةصتنة االنتخابات الوط إشراؼحتت واحد  يـو يف االقًتاع وجيري واالستفتاء، االنتخاب أحكاـ ويبُت الشعب،
 وطريقة اللجنة اختصاصات القانوف ويبُت القانوف ينظمو الذي النحو على  االنتخابات على اإلشراؼ  اللجنة تتوىلو 

 وتشكل وسابقُت، حاليُت قضائية ىيئات من أعضاء أعضائها بُت من يكوف أف علي أعضائها وضمانات تشكيلها
،  الفرز وصتاف االقًتاع إجراءات تباشر اليت واللجاف نتخابيةاال الدوائر مستوىى عل هاعلي تشرؼ اليت العامة اللجاف

 إشراؼ حتت الفرز يتم وأف حاليُت وسابقُت، قضائية ىيئات من أعضاء من العامة اللجاف رتيع ىذه تشكل أف ىعل
   . القانوف حيددىا اليت واإلجراءات للقواعد وفقا كلو ولك ، العامة اللجاف الوطنية اللجنة

 
  (:93)المادة تعديل . 4
 

صحة عضوية أعضاء غتلس يف  سناد مسئولية الفصل إأف يتم  من األفضل: على االنتخابات اإلشراف القضائي •
القضاء يشّجع على التحوير السياسي للعملية  اتتصديق اجمللس على قرار ف. الشعب للقضاء وليس للمجلس ذاتو

 . اإلنتخابية
  

اعتيئة القضائية اليت تنظر يف صّحة انتخاب مطعوف بو ال حتتاج إىل عرض :  باتإلغاء المراجعة السياسية لالنتخا •
 .، بل تتمتع قراراهتا بقوة ملزمة مستقّلة عن اجمللسحتقيقاهتا وقراراهتا إىل اجمللس ليصّدؽ عليها 

 
 : معّدلة  (93)مادة
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أعضاء غتلس الشعب عند التنازع انونية انتخاب أحد ق  أعضائو  عضوية صحةيف   القضاء بالفصل اجمللس خيتص
 وجيب رئيسو من إليها إحالتها بعد اجمللس إىل اظتقدمة الطعوف صحةيف   بالتحقيق النقض ػتكمة وختتص  عليها
 خالؿ التحقيق من االنتهاء وجيب بو، اجمللس علم تاريخ من يوماً  عشر ستسة خالؿ النقض ػتكمة إىل الطعن إحالة

 .النقض ػتكمة إىل وإحالت تاريخ من تسعُت يوما
 

 من يوما ستُت خالؿ الطعن صحةيف   للفصل اجمللس على احملكمة إليو انتهت الذى والرأى التحقيق نتيجة وتعرض
 .اجمللس على التحقيق نتيجة عرض تاريخ
 

  .اجمللس أعضاء ثلثى بأغلبية يصدر بقرار إال باطلة العضوية تعترب وال
 

حالتو من تاريخ الذي مت إ يوماً   ستُتتسعُت يف غضوف  صحة الطعن وتصدر قراراً وتقـو ػتكمة النقض بالتحقيق يف 
وينبغي أف تقدـ التحقيق والقرار الذي توصلت إليو احملكمة إىل صتنة االنتخابات الوطنية للموافقة عليو  .احملكمة إىل

 ". يوما فنذا وافقت عليو اللجنة  يتم تنفيذه على الفور 15خالؿ 
 

 
 : الدستورفي   خلل البنيويال -طويلة األمدالاإلصالحات : يالمستوى الثان

 
مع  شياً او دت. أفضل للسلطات فصلهبدؼ الوصوؿ إىل  الدستور اضتايل يف بنيويال اطتللىناؾ حاجة إىل إعادة تقييم 

من  ضاعفتاآلليات اليت تبالسلطة التنفيذية و بمن ىذه االقًتاحات  الكثَتيتعلق واردة يف اظتستوى األوؿ، التوصيات ال
ات اعتادفة إىل تأكيد من الضمان كما تتطلب إعادة صياغة الدستور مزيداً . الرئاسة بشكل غَت مناسب سلطة خالعتا 

اظتستوى من اإلصالحات فنف أىداؼ ىذا  عتذه الغاية وحتقيقاً . السيطرة اظتدنية على اصتيش و تأكيد استقالؿ القضاء
حتديد الظروؼ اليت جيوز للرئيس فيها أف ينفرد ( 2)اضتد من قدرة الرئيس على إصدار القوانُت، ( 1):تتمثل يف 

إلغاء ( 4)ي القرارات الرئاسية، الشعب سلطة أكرب لتحدّ  غتلس ختويل( 3)الرقابة، السلطة دوف وجود أي نوع من ب
( 5) البند الذي جييز للرئيس تعيُت أعضاء يف غتلس الشعب ، ورتيع البنود اآليلة إىل دتثيل خاص للعّماؿ والفاّلحُت

 .تعزيز نظاـ التعددية اضتزبية( 6)ضماف إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، و 
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 إنشاء وحيظر القانوف،يف   اظتبُت الوجو على اصتمعيات تكوين حق للمواطنُت :تكوين الجمعّيات -(55)لمادة ا
  .عسكرى طابع ذا أو سرياً  أو معتاجمل لنظاـ معاديا نشاطها يكوف رتعيات

 
التمييز على على العنف أو  رتعيات حتضّ  وحيظر إنشاء. اصتمعيات تكوين حق للمواطنُت: معّدلة  (55)المادة 

 .اللغة أو الدين أو العقيدة أساس اصتنس أو األصل أو
 

 أعضاء وعدد الدولة إليها تنقسماليت  االنتخابية الدوائر القانوف حيدد: تعيين الرئيس للمشترعين -(87)المادة 
 الحُت،والف العماؿ من األقل على نصفهم ، عضوا وستسُت ثلثمائة عن يقل الأ على اظتنتخبُت، الشعب غتلس

 .العاـ السرى اظتباشر االنتخاب طريق عن إنتخاهبم ويكوف
 
 .والفالح العامل تعريف القانوف ويبُت

 
 .غتلس الشعب عددا من األعضاء ال يزيد على عشرةيف  أف يعُت  وجيوز لرئيس اصتمهورية

 
 اظتنتخبُت، الشعب غتلس أعضاء ددوع الدولة إليها تنقسماليت  االنتخابية الدوائر القانوف حيدد: معّدلة( 87)المادة 

انتخابية وأال يزيد عن أربعمائة ، على أف توزّع اظتقاعد مبا يوّفر صورًة  ، عضوا وستسُت ذتائةثال عن يقل الأ على
  . صادقة للمجتمع

 
 ناءوب االستثنائية األحواؿيف  و  الضرورة عند اصتمهورية لرئيس: حّق الرئيس في إصدار القوانين -(108)المادة 

 ظتدة التفويض يكوف أف وجيب القانوف قوة عتا قرارات يصدر أف أعضائو ثلثي بأغلبية الشعب غتلس من تفويض على
 غتلس على القرارات ىذه عرض وجيب عليها، تقـواليت    واألسس القرارات ىذه موضوعات فيو تبُت وأف ػتدودة
 عتا كاف ما زاؿ عليها اجمللس يوافق ومل عرضت أو رضتع مل فنذا التفويض، مدة انتهاء بعد جلسة أوؿيف   الشعب

  .القانوف قوة من
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 القانوف، وجيب قوة عتا قرارات يصدر أفحالة اطتطر اضتاؿ واصتسيم يف  لرئيس اصتمهورية  : معّدلة( 108)المادة 
 يوافق ومل رضتع أو تعرض مل فنذا الشعب خالؿ ستُت يوما من تاريخ اختاذىا، ، غتلس على القرارات ىذه عرض
 .القانوف قوة من عتا كاف ما زاؿ عليها اجمللس

 
 غتلسيف   أعضاء يكونوا أنو ونواهبم الوزراء غتلس لرئيس جيوز :الجمع بين الوزارة والنيابة -(134)المادة 

 .وصتانو الشعب غتلس جلسات حضور منهم األعضاء لغَت جيوز كما الشعب،
 

الشعب، ولكن جيوز عتم  غتلسيف   أعضاء يكونوا أنو ونوابو الوزراء غتلس يسلرئ  جيوزال: معّدلة( 108)المادة 
 . وصتانو الشعب غتلس جلسات حضور

 
 عند إال الشعب غتلس حبل قرار إصدار اصتمهورية لرئيس جيوز ال  :حّق الرئيس في حّل المجلس -(136)المادة 
 دعوة علي القرار يشتمل أف وجيب األمر، لذات داصتدي اجمللس حل جيوز فال أمر يف اجمللس حل وإذا. ةالضرور 

 .اضتل قرار صدور تاريخ من يوما ستُت جياوز ال ميعاد يف الشعب جمللس جديدة انتخابات إلجراء الناخبُت
 

 .الشعب غتلس حبل قرار إصدار اصتمهورية لرئيس جيوز ال: معّدلة( 136)المادة 
 

 يوجب ما الشعب غتلس غيبةيف   حدث إذا  :ها قّوة القانونإصدار قرارات لحّق الرئيس في  -(147)المادة 
 .القانوف قوة هبا تكوف قرارات شأهنايف   يصدر أف اصتمهورية لرئيس جاز التأخَت حتتمل ال تدابَت اختاذيف   اإلسراع

 
 ،قائما اجمللس كاف إذا صدورىا تاريخ من يوما عشر ستسة خالؿ الشعب غتلس على القرارات ىذه عرض وجيب

 القانوف قوة من عتا كاف ما رجعى بأثر زاؿ تعرض مل فنذا جلساتو وقف أو اضتل حالةيف   لو اجتماع أوؿيف   وتعرض
 إذا إال القانوف قوة من هبا كاف ما رجعى بأثر زاؿ اجمللس يقرىا ومل عرضت وإذا بذلك قرار إصدار إىل اضتاجة دوف
 .آخر بوجو أثارىا على يًتتب ما تسوية أو السابقة الفًتةيف   نفاذىا إعتماد اجمللس رأى

 
 .147اظتادة ينبغي إلغاء ، 136بالنظر إىل التعديالت اظتقًتحة للمادة  : (147)إقتراح إلغاء المادة 
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 عرض وجيب القانوفيف   اظتبُت الوجو على الطوارئ حالة اصتمهورية رئيس يعلن  :حالة الطوارئ -(148)المادة 
 .بشأنو يراه ما ليقرر التالية يوما عشر ستسة خالؿ الشعب غتلس على اإلعالف ىذا
 
 .لو اجتماع أوؿيف   اصتديد اجمللس على األمر يعرض منحال الشعب غتلس كاف وإذا
 

 .الشعب غتلس مبوافقة إال مدىا جيوز وال ػتدودة، ظتدة الطوارئ حالة إعالف يكوف األحواؿ رتيعيف  و 
 

 . 147ينبغي إلغاء اظتادة ، 136و  108 تُتلتعديالت اظتقًتحة للمادل اً نظر : (148)إقتراح إلغاء المادة 
 

 إال يكوف فال الشامل العفو أما ختفيفها، أو العقوبة عن العفو حق اصتمهورية لرئيس  :حّق العفو -(149)المادة 
 .بقانوف

 
 الشامل العفو أما ،فقط الضرورة حالةيف ختفيفها  أو العقوبة عن العفو حق اصتمهورية لرئيس : معّدلة( 149)المادة 

 .بقانوف إال يكوف فال
 

اليت    العامة اظتسائليف   الشعب يستفيت أف اصتمهورية لرئيس:  االستفتاء بطلب من الرئيس -(152)المادة 
 .العليا البالد مبصاحل تتصل

 
 ( 152)إقتراح إلغاء المادة 

 
القضائية واختصاصاهتا وينظم طريقة تشكيلها ويبُت شروط حيدد القانوف اعتيئات : عمل القضاء  -(167)المادة 

 .واجراءات تعيُت أعضائها ونقلهم
 

إللغاء ختويل السلطة القضائية إىل اجملاؿ التشريعي وظتنع إنشاء ػتاكم خاصة مبجّرد ( 167)إقتراح تعديل المادة 
  .اكمقانوف أو اللجوء إىل إجراءات تعّسفية يف التعيينات القضائية وعمل احمل
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ينظم القانوف ترتيب ػتاكم أمن الدولة ويبُت اختصاصاهتا والشروط الواجب  :محاكم أمن الّدولة  -(171)المادة 
  .توافرىا فيمن يتولوف القضاء فيها

 
 ( 171)إقتراح إلغاء المادة 

 
 اعتيئات رؤساء يضم غتلس ويشكل  , شئوهنا ىعل قضائية ىيئة كل تقـو :إستقالل القضاء  -(173)المادة 

 . فيو العمل سَت وقواعد واختصاصاتو تشكيلو القانوف ويبُت  , اظتشًتكة شئوهناى يرع  , اصتمهورية رئيس يرأسو القضائية
 

 ىيرع  , القضائية اعتيئات رؤساء يضم غتلس ويشكل  , شئوهنا ىعل قضائية ىيئة كل تقـو:  معّدلة( 173)المادة 
 .  اظتشًتكة شئوهنا

 
  , اإلرىاب أخطار مواجهة يف العاـ والنظاـ األمن زتاية علي الدولة تعمل :مكافحة اإلرهاب -(179)المادة 
 ال وحبيث  ,  األخطار ىذه مواجهة ضرورة تقتضيها اليت والتحقيق االستدالؿ بنجراءات خاصة أحكاما القانوف وينظم
 من 45 اظتادة من الثانية والفقرة 44 واظتادة 41 اظتادة من األوىل الفقرة من كليف    عليو اظتنصوص اإلجراء حيوؿ

 اإلرىاب جرائم من جردية أية حييل أف اصتمهورية ولرئيس القضاء، رقابة حتت كلو وذلك ، اظتواجهة تلك دوف الدستور
 . القانوف أو الدستور يف عليها نصوصم قضاء جهة أية إيل
 

 (179)إقتراح إلغاء المادة 
 

 مواد من أكثر أو مادة تعديل طلب الشعب وغتلس اصتمهورية رئيس من لكل: تعديل الدستور  -(189)المادة 
 .التعديل ىذا إىل الداعية واألسباب تعديلها اظتطلوب اظتواد التعديل طلبيف   يذكر أف وجيب الدستور،

 
 .األقل على اجمللس أعضاء ثلث من موقعاً  يكوف أف جيب الشعب غتلس من اً صادر  الطلب كاف ذافن

 
 جيوز ال الطلب رفض فنذا أعضائو بأغلبية شأنويف   قراره ويصدر التعديل مبدأ اجمللس يناقش األحواؿ رتيعيف  و 

 .الرفض ىذا على سنة يمض قبل ذاهتا اظتواد تعديل طلب إعادة
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 وافق فنذا تعديلها، اظتطلوب اظتواد اظتوافقة تاريخ من شهرين بعد يناقش، التعديل مبدأ على الشعب لسغت وافق وإذا

 .شأنويف   الستفتائو الشعب على عرض اجمللس أعضاء ثلث التعديل
 
 .فتاءاالست نتيجة إعالف تاريخ من نافذا اعترب التعديل على ووفق فنذا
 
 

ال حتتاج ىذه : تحديد اإلجراءات االنتقالية الضرورية في الظرف الحاضر مع (189) مادةإقتراح االحتفاظ بال
 .موضع التطبيق اظتقًتحةجراءات انتقالية لوضع التعديالت إ إىلحاّلة اجة إمنا اضتإىل تعديل،  اظتادة بشكلها اضتايل

 
 (:205-194)المواد مجلس الشورى  –الفصل األّول : الباب السابع 

 
إليو يف الدستور ، ومنها  غتلس الشورى ورتيع اإلشارات إلغاء ينبغي:  الفصل األّول: السابع  البابإقتراح إلغاء 

يف مصر طاظتا ال يقـو النظاـ الدستوري اظتصري  اجة إىل برظتاف من غتلسُتاضتلعدـ  نظراً ،  76و  74و 62يف اظتواد 
 .على النمط الفيدرايل

 
 

 .اردأستاذ زائر يف كلية اضتقوؽ جبامعة ىارف*
يف غتّلة  2011فرباير  22يف مع اضتواشي كاملًة ونشره طالب يف كلية القانوف جبامعة ىارفارد ، وقد مت اؾتاز ىذا النص **

Harvard International Law Journal online  ،http://www.harvardilj.org 
فيما يشار إىل التعديالت ، تاج إىل اإللغاء مشطوبة والتعديالت اظتقًتحة تعتمد نص الدستور اظتصري النافذ، و العبارات اليت حت

 .واالضافات اظتقًتحة بالتسطَت 
 

رتيع بيانات اجمللس األعلى موجودة على موقع . 2011فرباير  12بتاريخ   4بياف اجمللس األعلى للقوات اظتسلحة رقم .1
http://www.sis.gov.eg/Ar/Default.aspx 
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available at http://www.nytimes.com/2011/02/11/opinion/11elbaradei.html. 
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