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من أجل دستور شرعي وتوافقي :ال بديل عن جمعية تأسيسية تليق بالمصريين وثورتهم
ورقة موقف
فً توقٌت متزامن مع الجدل الذي صاحب حكم محكمة القضاء اإلداري بحل الجمعٌة التأسٌسٌة
األولى ،تقدمت المبادرة المصرٌة للحقوق الشخصٌة من جانبها بمقترح تفصٌلً للخروج من
األزمة وتجاوز مسبباتها .وحددت عددا من الضمانات اعتبرتها بمثابة المبادئ التً تكفل إخراج
دستور دٌمقراطً ٌحظى بأوسع قدر من التوافق الوطنً منها:
●
●
●
●

ضمان تمثٌل كافة مكونات المجتمع المختلفة وعدالة نسب التمثٌل.
ضمان شرعٌة ودٌمقراطٌة تمثٌل مكونات المجتمع.
ضمان شفافٌة الجمعٌة التأسٌسٌة واالتفاق على األطر الزمنٌة المالئمة إلنجاز
مهماتها.
ضمان الدرجة الالزمة من التوافق فً مخرجات عمل الجمعٌة التأسٌسٌة.

لم ٌكن الغرض من طرح هذه المعاٌٌر والضمانات هو تقدٌم تصور نظري أو نموذجً لطرٌقة
تشكٌل وعمل الجمعٌة التأسٌسٌة ،ال ٌأخذ فً االعتبار طبٌعة التعقٌدات الناجمة عن صراعات
القوى السٌاسٌة والمؤسسٌة فً البالد ،بل على العكس رأٌنا فٌما اقترحناه اإلطار العملً
والشرط الالزم لضمان استمرارٌة الجمعٌة التأسٌسٌة وصون شرعٌة مخرجاتها وتحصٌنها
شعبٌا من أي طعن قد ٌرد علٌها حفاظا على استقاللها ووقاٌة لها من أن تستخدم كورقة ضغط
لتحقٌق مكاسب سٌاسٌة آنٌة لهذه القوى أو تلك.
إال أن التشكٌل الثانً للجمعٌة التأسٌسٌة جاء كسابقه مخٌبا لآلمال وحامال لذات العوار الذي
أصاب تشكٌل الجمعٌة األولى ،مما عرضها للطعن على شرعٌة تشكٌلها أمام محكمة القضاء
اإلداري للمرة الثانٌة.
فقد طغى المكون السٌاسً على باقً المكونات بتمثٌل حزبً الحرٌة والعدالة والنور اإلسالمٌٌن
بما ٌزٌد عن ثلث أعضاء الجمعٌة ،إلى جانب عشرة ممثلٌن ألحزاب غٌر إسالمٌة .وتضخم
حجم المكون الدٌنً فً الجمعٌة حٌث بلغ ممثلو الهٌئات الدٌنٌة اإلسالمٌة والمسٌحٌة أحد عشر
ممثال .فً حٌن انحصر تمثٌل النساء مثال فً  %7بما ٌعكس خلال واضحا فً التمثٌل.
وبالقدر المحبط ذاته ثارت لدٌنا مخاوف حول مدى االلتزام بمبدأ الشفافٌة فً عمل الجمعٌة،
وهل تسٌر فً واقع عملها وفق إطار زمنً مناسب ٌضمن لها فترة مالئمة إلنجاز أعمالها.
فبالرغم من تحقق شرط شفافٌة أعمال الجمعٌة فً بداٌة عملها بااللتزام بنقل أعمالها تلفزٌونٌا،
فقد توقف ذلك ما أن بدأت جلسات االستماع فً لجان الجمعٌة المختلفة برغم أهمٌة هذه
الجلسات .ورغم تشكٌل لجنة لالقتراحات والحوارات واالتصاالت المجتمعٌة ،إال أن هذه اللجنة
ال تملك أي آلٌة لترجمة المقترحات التً تتلقاها إلى نصوص مواد تطرح على لجان الجمعٌة
المتخصصة أو لجنة الصٌاغة ،وهو ما تغٌب معه أي جدوى حقٌقٌة للتشاور المجتمعً قً
مرحلة ما قبل الصٌاغة األولى لمواد الدستور الجدٌد.

كما ٌبقى االلتباس حاضراً حول المدى الزمنً المالئم فً ظل خروج أعضاء من اللجنة
وقٌادٌٌن فً أمانتها العامة بتصرٌحات متواترة تتحدث عن إنجاز الدستور فً خالل أسبوعٌن
أو ثالثة أسابٌع؛ عالوة على تصرٌحات تؤكد السعً إلى إنجاز مجمل عملٌة صٌاغة الدستور
والنقاش المجتمعً حوله وطرحه للتصوٌت الشعبً كل هذا قبل جلسة النطق بالحكم فً قضٌة
بطالن تشكٌل الجمعٌة فً  22سبتمبر القادم!
إال أن العوار األكبر ٌظل ما أتت به المادة الخامسة من الالئحة الداخلٌة للجمعٌة التأسٌسٌة ،إذ
نصت على إقرار المواد المقترحة لمشروع الدستور مادة مادة بالتوافق ،وأضافت أنه فً حال
لم ٌتحقق التوافق المطلوبٌ ،عرض النص للتصوٌت لٌقر بأغلبٌة سبعة وستٌن ( )77عضوا
من أعضاء الجمعٌة ،فإذا ما تعذر ذلكٌ ،عرض النص محل الخالف على اجتماع مشترك قوام
حضوره من هٌئة مكتب الجمعٌة واللجنة المختصة بالموضوع ،وذلك إلعادة النظر فً صٌاغة
هذا النص ،ثم ٌعاد عرض النص المعدل على الجمعٌة التأسٌسٌة خالل مدة ال تزٌد على ثمانً
وأربعٌن ساعة من تارٌخ إحالته إلى االجتماع المشترك ،وفى هذه الحالة ٌكتفً بإقرار النص
بموافقة سبعة وخمسٌن ( )77عضوا على األقل.
وإذا ما تأملنا هذا المسار ،فً ضوء طبٌعة تشكٌل عضوٌة الجمعٌة وفق أغلبٌة للتٌار اإلسالمً
بمكونٌه السٌاسٌٌن ،أي اإلخوان والسلفٌٌن ،سندرك حتمٌة انتهاء كل خالف حول أي من المواد
محل االستقطاب والجدل بٌن القوى اإلسالمٌة وما عداها لصالح األولى.
وقد سبق للمبادرة المصرٌة للحقوق الشخصٌة أن اقترحت  -تالفٌا ً لمثل هذا المأزق  -أن ٌتم
التصوٌت داخل الجمعٌة التأسٌسٌة على مواد الدستور بأغلبٌة  %77من أعضاء الجمعٌة،
تحقٌقا للمستوى الالزم من التوافق ،وللحد من تصدٌر خالفات أعضاء الجمعٌة إلى مرحلة
التصوٌت الشعبً على الدستور فً وقت تحتاج فٌه البالد إلى أعلى مستوٌات التوافق.
وفً المجمل فقد غابت فً طرٌقة تشكٌل وعمل الجمعٌة التأسٌسٌة الشروط الالزمة الكتساب
صفة الجمعٌة الممثلة لكل أطٌاف الشعب والتً تضمن من خالل آلٌات علمها صٌاغة دستور
دٌمقراطً للبالد.
إ ن الدستور هو المرجعٌة األعلى ،التً ترسم القواعد األساسٌة لشكل الدولة ونظام الحكم وشكل
الحكومة .وهو الذي ٌنظم السلطات العامة وٌحدد العالقات بٌنها وٌرسم حدود كل سلطة ،كما
ٌبٌن الحقوق األساسٌة لؤلفراد والجماعات وواجباتها .وإٌماننا بعِظم وأهمٌة هذه الوثٌقة
التارٌخٌة ٌجعلنا نؤكد أن شروط اكتسابها الشرعٌة والنفاذ واالستمرارٌة لن ٌتم إال باتخاذ
المسار السلٌم فً تشكٌل الهٌئة الموكل إلٌها صٌاغة بنودها قبل عرضها لالستفتاء الشعبً.
ال ٌبشر المسار الحالً لعملٌة صٌاغة الدستور الجدٌد بحصول المصرٌٌن علً دستور ٌلٌق
بهم ،وٌعكس طموحاتهم بعد الثورة .وٌقٌنا ً فإن دستورا كهذا ،ال ضمان لبقائه واستمراره لزمن
طوٌل .وٌخشى مع هذا المشهد أن ٌتحول الدستور المصري لوثٌقة ٌستمرئ الجمٌع انتهاكها،
وتتبدل دون استقرار كلما تغٌرت التوازنات السٌاسٌة فً البالد .ولنا فً دستور 0770
وتعدٌالته فً  2117عبرة ،فال ٌمكن لمتابع حصٌف أال ٌعً كٌف كانت المواد التً عبث بها
الرئٌس المخلوع لتأبٌد حكمه وابنه من بعده واعتدائه السافر على الدستور من بٌن األسباب التً
دفعت الشعب إلسقاط حكمه.
إن الفرصة لم تفت بعد التخاذ مبادرة سٌاسٌة جرٌئة تكفل للمصرٌٌن حقهم فً دستور شرعً
وتوافقً ٌلٌق بهم وبثورتهم .وأمام المسار المضطرب والمعٌب الذي سارت فٌه عملٌة صٌاغة

الدستور فإننا نرى أن االحتكام للشعب كمصدر لشرعٌة الهٌئة المنوط بها كتابة الدستور هو
المخرج الدٌمقراطً والسوي فً آن واحد ،وذلك عبر انتخاب جمعٌة تأسٌسٌة انتخابا مباشرا
من الشعب وفقا لنظام القائمة الموحدة على المستوى القومً ،وبما ٌراعى التمثٌل المالئم
للخبراء القانونٌٌن والفنٌٌن والنساء وغٌر المسلمٌن وكافة فئات المجتمع خاصة المهمشة منها.

