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الد�لة

منذ يناير ٢٠١٨، بدأ بعض ُصّناع القرار ووسائل ا�ع�م � م� بتسليط الضوء ع	 أهميّة إجراء تعدي�ت دستورية. 

ورغم أن هذه الدعوات ركّزت � أّول ا�مر ع	 ُمّدة ف�ات الرئاسة قّدم "ائت�ف دعم م�" يوم ٣ ف�اير ٢٠١٩ حزمة 

أوسع نطاقًا إ¯ رئيس مجلس النواب تتضّمن م»وًعا لتعدي�ت دستورية. واستعرض ا¨جلس هذا ا¥ق�اح لتقييم مدى 

توافقه مع أحكام الدستور واللوائح الداخلية ¨جلس النواب وصّوتت عليه "اللجنة العامة" يوم ٥ ف�اير، ثّم وافق ا¨جلس 

بعدها ع	 مبدأ التعدي�ت بأغلبية ٤٨٥ نائبًا من أصل ٥٩٦ نائبًا.

تُثÀ تعدي�ت الدستور الحالية ا¨ق�حة 

قلًقا شديًدا بشأن الطرق ا�ساسية 

والداÊة التي ِمن شأنها تغيÀ ا¨َشهد 

القانوÌ � م� والع�قات بË الدولة 

وا¨جتمع وديناميات السلطة. بتعديل 

الدستور والسÎح للرئيس عبدالفتاح 

 Ëمتتاليت Ëبإعادة ال�ّشح لف�ت Ðالسي

 ،Ëمتتاليت Ëف�ت Ñيق�ح م»وع التعدي�ت الدستورية مّد ف�ة الرئاسة من أربع سنوات إ¯ ست سنوات، بحد أق

كÎ توجد مادة انتقالية تسمح للرئيس الحاÔ بإعادة ترّشحه مرة أخرى Òوجب التعدي�ت الجديدة Òجرّد انتهاء 

ف�ة و¥يته الثانية الحالية.

×نح م»وع التعدي�ت دوًرا أك� للقوات ا¨ُسلّحة، ويكلّفها بدور "صون الدستور والد×قراطية، والحفاظ ع	 

ا¨قّومات ا�ساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب، وحقوق وحريات ا�فراد".

مÎرسة الرقابة الرئاسية ع	 السلطة القضائية؛ إذ تسمح التعدي�ت للرئيس بتعيË رؤساء مختلف الجهات 

والهيئات القضائية وكذلك النائب العام، كÎ تسمح له ب�أس ا¨جلس ا�ع	 للهيئات القضائية.

تضّمنت ا¨واد ا�خرى ا¨ختلفة ا¨وجودة � حزمة مق�ح التعدي�ت إنشاء مجلس ثاٍن لغرفة ثانية � ال�¨ان 

(مجلس الشورى)، يُعËّ الرئيس ثُلث أعضائها، وتحديد حصة للمرأة � مجلس النواب مع زيادة مستوى áثيل 

ا�قليات ا�خرى، وكذلك استحداث منصب نائب واحد ع	 ا�قل للرئيس، وإلغاء ُسلطة مجلس الدولة � مراجعة 

م»وعات العقود التي تكون الدولة أو إحدى هيئاتها طرفًا فيها.

•

•

•

•

تُث� تعدي�ت الدستور الحالية ا�ق�حة 

قلًقا شديًدا بشأن الطرق اساسية 

والدا�ة التي ِمن شأنها تغي� ا�َشهد 

القانو� � م� والع�قات ب� الدولة 

وا�جتمع وديناميات السلطة.

https://timep.org/reports-briefings/timep-briefs/timep-brief-potential-changes-to-egypts-presidential-term-limits/
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1366731
https://www.elwatannews.com/news/details/3975439


بعد أن وافق مجلس النواب ع	 مبدأ التعدي�ت بأغلبية ٤٨٥ نائبًا من أصل ٥٩٦ نائبًا، تُحال التعدي�ت ا¨طلوبة إ¯ 

اللجنة الدستورية والت»يعية ¨ناقشتها وا¥نتهاء منها خ�ل ف�ة زمنية تصل إ¯ ٦٠ يوًما. ويجوز للنواب اçخرين تقديم 

تغيÀات ع	 التعدي�ت خ�ل هذه الف�ة الزمنية. وإذا وافقت اللجنة ع	 التعدي�ت يُعاد ا¨ق�ح إ¯ السلطة الت»يعية 

الكاملةا¨جلس للمداولة وا¨ناقشة والتصويت النهاè. وإذا وافق ا¨جلس ع	 التعدي�ت بأغلبية ثلثي ا�عضاء تُرفع 

بعدها التعدي�ت إ¯ رئيس الجمهورية لتحديد موعد استفتاء شعبي عليها � غضون شهر ع	 ا�كé من موافقة مجلس 

النواب.

 Ôا ُ×كن من خ�له الرئيس الحاêدة ست سنوات بعد انتهاء ف�ة و¥يته الحالية عام ٢٠٢٢ تخلق التعدي�ت واقًعا سياسي¨

ُحكم الب�د لف�ة إجÎلية تصل إ¯ ٢٠ عاًما، فضً� عن ذلك سيواجه مبدأ الفصل بË السلطات ëبة قاسية مع السÎح 

للرئيس ÎÒرسة الرقابة ع	 السلطة القضائية، وتوسيع نطاق سلطة الجيش -للمرة ا�و¯- للحفاظ ع	 نوع من الرقابة 

الدستورية والت»يعية.

ورغم مÎرسة الرئيس الرقابة ع	 الفروع القضائية والت»يعية للحكومة فإن التوّسع � السلطات ا¨منوحة للقوات 

ا¨سلّحة، وكذلك توسيع ص�حيات السيÐ ونفوذه Òثابة عملية ُمستمرّة، وهو ما يعني أن تكريسها � الدستور يهّدد 

بتفكيك كامل لسيادة القانون و×ّهد الطريق أمام مواصلة تقليص دور ا¨جال العام. و� حË أن بعض التعدي�ت 

الدستورية ا¨ق�حة قد توفّر áثيً� أك� لفئات ا�قليات، سيجرى هذا التمثيل وسط سياق أوسع نطاقًا يهدف إ¯ تقليل 

النفوذ وإضعاف القدرة ع	 اتخاذ القرار لدى صانع السياسات الفردي.

دخل دستور م� الحاÔ حيّز التنفيذ � يناير ٢٠١٤، ليحّل محّل دستور م� لعام ٢٠١٢ الذي أُوقف العمل به عندما 

أُطيح بالرئيس السابق محمد مرð من السلطة � يونيو ٢٠١٣. و�ن التعدي�ت ع	 معالجة الثغرات � الدستور هي 

جزء من تاريخ أي بلد � مرحلة انتقالية فإّن عدم قدرة م� ع	 الحفاظ ع	 دستور واحد لف�ة تزيد ع	 خمس 

.Ìك � استقرارها القانوòسنوات يُشك

التعدي�ت الدستورية ا¨ُق�حة هي ا�حدث 

� مجموعة من ا¨ق�حات الت»يعية التي 

عّززت سلطة الجهاز التنفيذي والعسكري 

وا�مني   ع	 حساب استق�ل ا¨ؤسسات 

ا�خرى وُحكمها الذاÒ ،ôا � ذلك قانون 

السلطة القضائية وقانون الحصانة العسكرية، 

وقانون تنظيم الصحافة وا�ع�م الجديد، 

ومواصلة áديد حالة الطوارئ ع	 مستوى 

الب�د منذ أبريل ٢٠١٧.

الُخطوات التالية

السياق القانو�

التعدي�ت الدستورية ا�ُق�حة هي 

احدث � مجموعة من ا�ق�حات 

الت
يعية التي عّززت سلطة الجهاز 

التنفيذي والعسكري وامني   ع¤ 

حساب استق�ل ا�ؤسسات اخرى 

وُحكمها الذا®

https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014.pdf
https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2012.pdf?lang=en
https://timep.org/commentary/tipping-the-scales-egypts-new-judicial-authorities-law/
https://timep.org/commentary/tipping-the-scales-egypts-new-judicial-authorities-law/
https://timep.org/reports-briefings/timep-brief-law-governing-the-treatment-of-certain-senior-commanders-of-the-armed-forces/
https://timep.org/reports-briefings/timep-brief-the-law-regulating-the-press-media-and-the-supreme-council-for-media-regulation/
https://www.businessinsider.com/adbel-fattah-al-sisi-declares-state-of-emergency-after-church-attacks-2017-4


تحت ُحكم السيÐ ع	 مدار ف�ة تصل إ¯ ما يقرب من خمس سنوات، قمعت السلطات ا¨�ية ا¨ؤسسات ا�ع�مية 

وجÎعات ا¨عارضة السياسية ونشطاء ا¨جتمع ا¨دÌ � محاولة منها للقضاء ع	 جميع أشكال ا¨عارضة ومÎرسة 

السيطرة ع	 الحياة العامة. كÎ اتخذت الحكومة خطوات لتوطيد السلطة ع	 مختلف ا�جهزة الحكومية، وتهميش 

أي قوى سياسية معارضة، وإنشاء نظام حكم استبدادي. وأصبح مجلس النواب، ع	 سبيل ا¨ثال، Òثابة ختم ت»يعي 

أو أداة قانونية للموافقة دون نقاش تَخدم ع	 السياسات السلطة التنفيذية دون نقاش، كÎ أكّد العديد ِمن النّواب 

دعمهم للتعدي�ت الدستورية، زاعمË أن التغيÀات ستضمن ا¥ستمرارية وا¥ستقرار خ�ل ف�ة انتقالية. وأفù إحكام 

الرقابة ع	 الشؤون السياسية إ¯ اق�اح هذه التعدي�ت التي من شأنها تأمË نفوذ السيÐ وترسيخ دور الجيش � 

شؤون الدولة، كÎ تلّمح إ¯ أن أي معارضة حقيقية للتعدي�ت ستعامل بحزم، ¥ سيÎ أن كل هذا يحدث � حالة من 

الطوارئ مفروضة ع	 عموم الب�د.

تهّدد بعض التعدي�ت الدستورية ا¨ق�حة بانتهاك ا¥لتزامات الدستورية القاÊة � م�. ورغم وضوح ا¨ادة ٢٢٦ من 

الدستور التي تنّص ع	 أنه "� جميع ا�حوال، ¥ يجوز تعديل النصوص ا¨ُتعلّقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو 

Òبادئ الحرية وا¨ساواة، ما ü يكن التعديل ُمتعلًّقا با¨زيد من الضÎنات" فإنه جرى ا¨وافقة ع	 مبدأ التعدي�ت ِمن 

مة ع	 مّدة الف�ة الرئاسية أن "تقّدم  ýواضح كيف ُ×كن للتعدي�ت ا¨ُقد Àأنه غ Îالنّواب دون أي طعن دستوري. ك

مزيًدا ِمن الضÎنات"، كÎ يتطلّب الدستور، عندما يكون من ا¨حتمل أن تؤدي التعدي�ت إ¯ تعيË رئيس واحد يخدم 

ف�ة قد تصل إ¯ ٢٠ عاًما، مع تعزيز 

العديد من ا¥تجاهات ا�شكالية ا¨ذكورة 

أع�ه. با�ضافة إ¯ ذلك، تنّص ا¨ادة ١٨٦ 

 Îاستق�ل القضاء، ك 	من الدستور ع

تهّدد إ¯ حّد كبÀ التعدي�ت الدستورية 

التي تسمح للرئيس ÎÒرسة ُسلطته ع	 

التعيينات القضائية هذا ا¥ستق�ل وقدرة 

أنظمة ا¨حاكم ع	 الوصول إ¯ قرارات 

قد ¥ تكون � صالح الرئيس الحاÔ. ومن 

خ�ل تكليف القوات ا¨سلحة بُسلطة 

"صون الدستور" تثÀ التعدي�ت ا¨ق�حة 

تساؤ¥ت خطÀة تتعلق بكيفية القيام بهذه ا¨همة رغم وجود مؤسسات مهمة قاÊة للدولة تعمل بالفعل ع	 سيادة 

القانون � الب�د، Òا � ذلك مجلس النواب باعتباره السلطة الت»يعية (Òوجب ا¨ادة ١٠١)، وا¨حكمة الدستورية العليا 

باعتبارها الجهة ا¨ختّصة ع	 وجه الح� لتحديد دستورية القوانË وتفسÀ النص الت»يعي (Òوجب ا¨ادة ١٩٢).

 Ëحقوق ا¨�ي � Àخطر مّد ف�ة نظام الحكم الذي أسفر عن تدهور كب 	و�ن هذه التعدي�ت ا¨ق�حة تنطوي ع

وحرياتهم فإن التزامات م� الدستورية والقانونية الدولية با¨عاهدات مثل العهد الدوÔ الخاص بالحقوق ا¨دنية 

والسياسية والعهد الدوÔ الخاص بالحقوق ا¥قتصادية وا¥جتÎعية والثقافية تدعو إ¯ التساؤل.

السياق السيا¯

ا�لتزام با�عاي� القانونية

مة ع¤  ك¹ أنه غ� واضح كيف ُ±كن للتعدي�ت ا�ُقد�

مّدة الف�ة الرئاسية أن "تقّدم مزيًدا ِمن الض¹نات"، 

ك¹ يتطلّب الدستور، عندما يكون من ا�حتمل أن 

تؤدي التعدي�ت إÂ تعي� رئيس واحد يخدم ف�ة قد 

تصل إÂ ٢٠ عاًما، مع تعزيز العديد من ا�تجاهات 

اÈشكالية ا�ذكورة أع�ه.

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx


متاحة هنا نسخة من م»وع التعدي�ت كÎ قُّدمت إ¯ رئيس مجلس النواب � ٣ ف�اير ٢٠١٩، وكÎ أصدرها النائب 

هيثم الحريري. ومتاحة أيًضا هنا نسخة من تقرير اللجنة العامة الرسمي بشأن اق�اح التعديل.

 موجز إع�مي: التغيÀات ا¨ُحتملة ¨ُّدة الف�ة الرئاسية ا¨�ية (موجز- معهد التحرير لسياسات ال»ق ا�وسط)

تعديل دستور م� (إنفوجرافيك - معهد التحرير لسياسات ال»ق ا�وسط) 
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