موجز قانوين:
مرشوع التعديالت الدستورية
الخلفية

منذ يناير  ،٢٠١٨بدأ بعض ُص ّناع القرار ووسائل اإلعالم يف مرص بتسليط الضوء عىل أهميّة إجراء تعديالت دستورية.
ورغم أن هذه الدعوات ركّزت يف أ ّول األمر عىل ُم ّدة فرتات الرئاسة ق ّدم "ائتالف دعم مرص" يوم  ٣فرباير  ٢٠١٩حزمة
أوسع نطاقًا إىل رئيس مجلس النواب تتض ّمن مرشو ًعا لتعديالت دستورية .واستعرض املجلس هذا االقرتاح لتقييم مدى
توافقه مع أحكام الدستور واللوائح الداخلية ملجلس النواب وص ّوتت عليه "اللجنة العامة" يوم  ٥فرباير ،ث ّم وافق املجلس
بعدها عىل مبدأ التعديالت بأغلبية  ٤٨٥نائبًا من أصل  ٥٩٦نائبًا.

املُل َّخص
•
•
•
•

يقرتح مرشوع التعديالت الدستورية م ّد فرتة الرئاسة من أربع سنوات إىل ست سنوات ،بحد أقىص فرتتني متتاليتني،
كام توجد مادة انتقالية تسمح للرئيس الحايل بإعادة ترشّ حه مرة أخرى مبوجب التعديالت الجديدة مبج ّرد انتهاء
فرتة واليته الثانية الحالية.
مينح مرشوع التعديالت دو ًرا أكرب للقوات امل ُسلّحة ،ويكلّفها بدور "صون الدستور والدميقراطية ،والحفاظ عىل
املق ّومات األساسية للدولة ومدنيتها ،ومكتسبات الشعب ،وحقوق وحريات األفراد".
مامرسة الرقابة الرئاسية عىل السلطة القضائية؛ إذ تسمح التعديالت للرئيس بتعيني رؤساء مختلف الجهات
والهيئات القضائية وكذلك النائب العام ،كام تسمح له برتأس املجلس األعىل للهيئات القضائية.
تض ّمنت املواد األخرى املختلفة املوجودة يف حزمة مقرتح التعديالت إنشاء مجلس ثانٍ لغرفة ثانية يف الربملان
عني الرئيس ث ُلث أعضائها ،وتحديد حصة للمرأة يف مجلس النواب مع زيادة مستوى متثيل
)مجلس الشورى( ،يُ ّ
األقليات األخرى ،وكذلك استحداث منصب نائب واحد عىل األقل للرئيس ،وإلغاء ُسلطة مجلس الدولة يف مراجعة
مرشوعات العقود التي تكون الدولة أو إحدى هيئاتها طرفًا فيها.

تُثري تعديالت الدستور الحالية املقرتحة
قلقًا شدي ًدا بشأن الطرق األساسية
والدامئة التي ِمن شأنها تغيري املَشهد
القانوين يف مرص والعالقات بني الدولة
واملجتمع وديناميات السلطة.

الداللة

تُثري تعديالت الدستور الحالية املقرتحة
قلقًا شدي ًدا بشأن الطرق األساسية
والدامئة التي ِمن شأنها تغيري امل َشهد
القانوين يف مرص والعالقات بني الدولة
واملجتمع وديناميات السلطة .بتعديل
الدستور والسامح للرئيس عبدالفتاح
السييس بإعادة الرتشّ ح لفرتتني متتاليتني

ملدة ست سنوات بعد انتهاء فرتة واليته الحالية عام  ٢٠٢٢تخلق التعديالت واق ًعا سياسيٍّا ُميكن من خالله الرئيس الحايل
فضال عن ذلك سيواجه مبدأ الفصل بني السلطات رضبة قاسية مع السامح
ُحكم البالد لفرتة إجاملية تصل إىل  ٢٠عا ًماً ،
للرئيس مبامرسة الرقابة عىل السلطة القضائية ،وتوسيع نطاق سلطة الجيش -للمرة األوىل -للحفاظ عىل نوع من الرقابة
الدستورية والترشيعية.
التوسع يف السلطات املمنوحة للقوات
ورغم مامرسة الرئيس الرقابة عىل الفروع القضائية والترشيعية للحكومة فإن ّ
املسلّحة ،وكذلك توسيع صالحيات السييس ونفوذه مبثابة عملية ُمستم ّرة ،وهو ما يعني أن تكريسها يف الدستور يه ّدد
بتفكيك كامل لسيادة القانون ومي ّهد الطريق أمام مواصلة تقليص دور املجال العام .ويف حني أن بعض التعديالت
متثيال أكرب لفئات األقليات ،سيجرى هذا التمثيل وسط سياق أوسع نطاقًا يهدف إىل تقليل
الدستورية املقرتحة قد توفّر ً
النفوذ وإضعاف القدرة عىل اتخاذ القرار لدى صانع السياسات الفردي.

ال ُخطوات التالية

بعد أن وافق مجلس النواب عىل مبدأ التعديالت بأغلبية  ٤٨٥نائ ًبا من أصل  ٥٩٦نائ ًبا ،تُحال التعديالت املطلوبة إىل
اللجنة الدستورية والترشيعية ملناقشتها واالنتهاء منها خالل فرتة زمنية تصل إىل  ٦٠يو ًما .ويجوز للنواب اآلخرين تقديم
تغيريات عىل التعديالت خالل هذه الفرتة الزمنية .وإذا وافقت اللجنة عىل التعديالت يُعاد املقرتح إىل السلطة الترشيعية
الكاملةاملجلس للمداولة واملناقشة والتصويت النهايئ .وإذا وافق املجلس عىل التعديالت بأغلبية ثلثي األعضاء تُرفع
بعدها التعديالت إىل رئيس الجمهورية لتحديد موعد استفتاء شعبي عليها يف غضون شهر عىل األكرث من موافقة مجلس
النواب.

السياق القانوين

محل دستور مرص لعام  ٢٠١٢الذي أُوقف العمل به عندما
ليحل ّ
دخل دستور مرص الحايل حيّز التنفيذ يف يناير ّ ،٢٠١٤
أُطيح بالرئيس السابق محمد مريس من السلطة يف يونيو  .٢٠١٣وألن التعديالت عىل معالجة الثغرات يف الدستور هي
جزء من تاريخ أي بلد يف مرحلة انتقالية فإ ّن عدم قدرة مرص عىل الحفاظ عىل دستور واحد لفرتة تزيد عىل خمس
سنوات يُشكِّك يف استقرارها القانوين.
التعديالت الدستورية امل ُقرتحة هي األحدث
يف مجموعة من املقرتحات الترشيعية التي
ع ّززت سلطة الجهاز التنفيذي والعسكري
واألمني عىل حساب استقالل املؤسسات
األخرى و ُحكمها الذايت ،مبا يف ذلك قانون
السلطة القضائية وقانون الحصانة العسكرية،
وقانون تنظيم الصحافة واإلعالم الجديد،
ومواصلة متديد حالة الطوارئ عىل مستوى
البالد منذ أبريل .٢٠١٧

التعديالت الدستورية املُقرتحة هي
األحدث يف مجموعة من املقرتحات
الترشيعية التي ع ّززت سلطة الجهاز
التنفيذي والعسكري واألمني عىل
حساب استقالل املؤسسات األخرى
و ُحكمها الذايت

السياق السيايس

تحت ُحكم السييس عىل مدار فرتة تصل إىل ما يقرب من خمس سنوات ،قمعت السلطات املرصية املؤسسات اإلعالمية
وجامعات املعارضة السياسية ونشطاء املجتمع املدين يف محاولة منها للقضاء عىل جميع أشكال املعارضة ومامرسة
السيطرة عىل الحياة العامة .كام اتخذت الحكومة خطوات لتوطيد السلطة عىل مختلف األجهزة الحكومية ،وتهميش
أي قوى سياسية معارضة ،وإنشاء نظام حكم استبدادي .وأصبح مجلس النواب ،عىل سبيل املثال ،مبثابة ختم ترشيعي
أو أداة قانونية للموافقة دون نقاش تَخدم عىل السياسات السلطة التنفيذية دون نقاش ،كام أكّد العديد ِمن الن ّواب
دعمهم للتعديالت الدستورية ،زاعمني أن التغيريات ستضمن االستمرارية واالستقرار خالل فرتة انتقالية .وأفىض إحكام
الرقابة عىل الشؤون السياسية إىل اقرتاح هذه التعديالت التي من شأنها تأمني نفوذ السييس وترسيخ دور الجيش يف
شؤون الدولة ،كام تل ّمح إىل أن أي معارضة حقيقية للتعديالت ستعامل بحزم ،ال سيام أن كل هذا يحدث يف حالة من
الطوارئ مفروضة عىل عموم البالد.

االلتزام باملعايري القانونية

ته ّدد بعض التعديالت الدستورية املقرتحة بانتهاك االلتزامات الدستورية القامئة يف مرص .ورغم وضوح املادة  ٢٢٦من
تنص عىل أنه "يف جميع األحوال ،ال يجوز تعديل النصوص امل ُتعلّقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية ،أو
الدستور التي ّ
مببادئ الحرية واملساواة ،ما مل يكن التعديل ُمتعلّقًا باملزيد من الضامنات" فإنه جرى املوافقة عىل مبدأ التعديالت ِمن
الن ّواب دون أي طعن دستوري .كام أنه غري واضح كيف ُميكن للتعديالت امل ُق َّدمة عىل م ّدة الفرتة الرئاسية أن "تق ّدم
مزي ًدا ِمن الضامنات" ،كام يتطلّب الدستور ،عندما يكون من املحتمل أن تؤدي التعديالت إىل تعيني رئيس واحد يخدم
فرتة قد تصل إىل  ٢٠عا ًما ،مع تعزيز
العديد من االتجاهات اإلشكالية املذكورة
تنص املادة ١٨٦
أعاله .باإلضافة إىل ذلكّ ،
من الدستور عىل استقالل القضاء ،كام
ته ّدد إىل ح ّد كبري التعديالت الدستورية
التي تسمح للرئيس مبامرسة ُسلطته عىل
التعيينات القضائية هذا االستقالل وقدرة
أنظمة املحاكم عىل الوصول إىل قرارات
قد ال تكون يف صالح الرئيس الحايل .ومن
بسلطة
خالل تكليف القوات املسلحة ُ
"صون الدستور" تثري التعديالت املقرتحة
تساؤالت خطرية تتعلق بكيفية القيام بهذه املهمة رغم وجود مؤسسات مهمة قامئة للدولة تعمل بالفعل عىل سيادة
القانون يف البالد ،مبا يف ذلك مجلس النواب باعتباره السلطة الترشيعية )مبوجب املادة  ،(١٠١واملحكمة الدستورية العليا
املختصة عىل وجه الحرص لتحديد دستورية القوانني وتفسري النص الترشيعي )مبوجب املادة .(١٩٢
باعتبارها الجهة
ّ
وألن هذه التعديالت املقرتحة تنطوي عىل خطر م ّد فرتة نظام الحكم الذي أسفر عن تدهور كبري يف حقوق املرصيني
وحرياتهم فإن التزامات مرص الدستورية والقانونية الدولية باملعاهدات مثل العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية
والسياسية والعهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية تدعو إىل التساؤل.

كام أنه غري واضح كيف ُميكن للتعديالت املُق َّدمة عىل
م ّدة الفرتة الرئاسية أن "تق ّدم مزي ًدا ِمن الضامنات"،
كام يتطلّب الدستور ،عندما يكون من املحتمل أن
تؤدي التعديالت إىل تعيني رئيس واحد يخدم فرتة قد
تصل إىل  ٢٠عا ًما ،مع تعزيز العديد من االتجاهات
اإلشكالية املذكورة أعاله.

نص مرشوع القانون

متاحة هنا نسخة من مرشوع التعديالت كام قُ ّدمت إىل رئيس مجلس النواب يف  ٣فرباير  ،٢٠١٩وكام أصدرها النائب
هيثم الحريري .ومتاحة أيضً ا هنا نسخة من تقرير اللجنة العامة الرسمي بشأن اقرتاح التعديل.

تغطية معهد التحرير لسياسات الرشق األوسط ):(TIMEP

• موجز إعالمي :التغيريات امل ُحتملة مل ُ ّدة الفرتة الرئاسية املرصية )موجز -معهد التحرير لسياسات الرشق األوسط(
• تعديل دستور مرص )إنفوجرافيك  -معهد التحرير لسياسات الرشق األوسط(

