
فى هذا العدد

د. فتحى فكرى مدة الرئاسة بني تطور حتديدها ومخاطر تعديلها   

تعلو بعض األصوات من حني آلخر للمطالبة بتعديل الدستور, وحتديدا 
مدة الرئاسة لتصبح ست سنوات على األقل, وهو ما يثير أسئلة عدة 
إجاباتها ليست حائرة, ويطرح محاذير جمة ال تخفى مخاطرها. وبعيدا 
عن االعتبارات القانونية, يرى الباحث أن املطالبات بتعديل مدة الرئاسة 

لم تصادف)على أبسط تقدير( التوقيت املناسب. 

اجلدل حول تعديل الدستور.. ما وراء اخلطابات املتنازعة                           نبيل عبد الفتاح

حجج  ويفند  الدستور,  تعديل  مقترحات  كافة  املقال  ه��ذا  يناقش 
بشأنها  املشكالت  أكثر  من  واحدة  أن  ويرى  التعديل,  هذا  ومبررات 
يرتبط بوقت التعديل, واحلجج املتضاربة لتبرير التعديل. ويري أن ثمة 
فجوة بني الدساتير, وعالقات توزيع السلطة, والقوى بني السلطات من 

جهة, والواقع املعاش من جهة أخرى.

التعديالت الدستورية تربك اإلصالح االقتصادي                                                        حسني سليمان

تتوقف مسيرة أى إصالح دستورى على استقرار الدساتير والقوانني, 
األعمال. رجال  آمال  تخيب  تبدلها  وبكثرة  االطمئنان,  يحدث  فبها 
االقتصادى يطرح حتديات مهمة  برنامج لإلصالح  أن هناك  معروف 
البرنامج  هذا  أه��داف  تقييم  عن  النظر  وبغض  املصرى.  لالقتصاد 
األهداف  البرنامج فى حتقيق هذه  أن فشل  إال  ذاتها,  وأدواته فى حد 
على  هنا,  ومن  الطويل.  املدى  على  وفورية  وخيمة  نتائج  له  يكون  قد 
البرملان أن يبدأ فى استيعاب دوره االقتصادى اجلديد نسبياً, عبر سن 
فى  يشارك  أن  من  بداًل  البرنامج,  هذا  تدعم  التى  القوانني  من  حزمة 

إصالحات دستورية تهز ثقة املستثمرين.

الدستور بني التفعيل واالزدراء واملخالفة                                 عصام اإلسالمبولى

إن سيادة القانون ال تعنى املعنى الضيق للقانون, حسبما درج الناس 
على فهم معنى كلمة القانون, لكنها تعنى التشريع مبختلف مستوياته 
)مع  واحترامها  الدستور  مواد  فتفعيل  الئحة(.   – قانون  )دستور- 
أمور  هى  مقدسة(,  نصوًصا  ليست  الدستور  نصوص  بأن  التسليم 
التطبيق  إن  قلنا  إذا  نبالغ  ال  إننا  بل  الدستور,  تعديل  من  بكثير  أَولى 
عدم  فإن  لذلك,  النصوص.  ع��وار  عن  الوحيد  الكاشف  هو  السليم 
السبيل  هو  الشعب  لسيادة  احتراما  بالدستور  العبث  أو  االزدراء 

احلقيقى لبناء الدولة القانونية الدستورية املدنية احلديثة. 

التعديالت الدستورية.... تاريخ من االنتهاكات واآلثار السلبية     أحمد عبد احلفيظ

وتياراتها  عناصرها  مبختلف  املصرية  النخبة  تتبناها  التى  الرؤية  إن 
لدور القانون فى عملية التطور االجتماعى والسياسي هى  تلك  التى 
النخب  إذ يبدو أن  الفهم السياسي والعلمى احلقيقى.  نراها خالية من 
السياسية تعتبر القواعد القانونية – وعلى رأسها القواعد الدستورية- 
بالنظر  الثقافة  وتلك  التطور  لهذا  األساسى  أو  الوحيد  احمل��رك  هى 

استسهال  فى  أو  السياسية,  احلياة  فى  ودورهما  والقانون  للدستور 
بلدان  النخب احلاكمة فى مصر, وفى معظم  العبث بهما. كما تشترك 
تعديل  فى  البعض  رغبة  من  عنه  نتج  مبا  واحد,  آن  فى  الثالث  العالم 
الدستور ليمكن للحاكم املزيد من السلطات األحادية املستبدة, حتى لو 
التى  والنخبوية  اجلماهيرية  للضغوط  استجابة  شكل  فى  التعديل  بدا 

تلح على إحداثه. 

د. حسن سالمة الرئيس والتحول الدميقراطي في مصر بعد عام 2011 

ذلك  أقر  وقد  الدميقراطية,  للنظم  رئيسة  سمة  الرئاسة  مدة  تقييد  إن 
بوادر  األف��ق  فى  لتلوح   2014 عام  فى  الصادر  املصري  الدستور 
صحية نحو ترسيخ صورة املؤسسية وتداول السلطة, يدعمها احلاجة 
احلاكم  انفراد  عدم  بذلك  يرتبط   . حقيقية  دميقراطية  ثقافة  إلى  امللحة 
)م  الدستور  مواد  تنص  حيث  احلكومة,  تعيني  فى  املطلقة  بالسلطة 
اختيار  البرملان في  الرئيس مع  بها  يلتزم  146( على خطوات محددة 
احلكومة رئيسا وأعضاء, وكذلك عند اإلقالة. كذلك تقييد مدة الرئاسة, 
حتوال  متثل  سنوات,  أربع  منهما  كل  فقط,  مبدتني  الدستور  حسب 
إيجابيا ينبغى التمسك به حتى ال يتحول الرئيس, بحكم طول بقائه فى 

املنصب, إلى حقيقة غير قابلة للتغيير.

تفاوت املدى الزمنى للرئاسة  فى بعض الدساتير   الدولية                   د. عبد العليم محمد

تخضع والية الرئيس من الناحية الزمنية لتحديدات واضحة دستورًيا, 
ويسرى ذلك على والية الرئيس أًيا كانت طبيعة النظام السياسى . وال 
شك فى أن مبدأ حتديد الوالية الرئاسية زمنيًا هو أحد جتليات العملية 
أغلب  وفى  واملعاصرة,  احلديثة  الدساتير  أغلب  فى   . الدميقراطية 
النظم السياسية رئاسية أو برملانية, أو خليط من هذا وذاك, مت حتديد 
سنوات   6 أو   4 بني  يتراوح  والذى  الرئاسية,  للوالية  الزمنى  املدى 
أو  اآلم��ن,  اخل��روج  بشرط  جتدد(  ال  أو   ( واح��دة  مرة  للتجديد  قابلة 
االنقضاء اآلمن للوالية الرئاسية. وميكن القول إن حتديد املدة الزمنية 
النظم  األعظم بني مختلف  املشترك  القاسم  يكون  يكاد  الرئيس  لوالية 

السياسية.

خبرات دولية حول تعديالت الدستور             آدم سيجان

ال توجد طريقة واحدة ثابتة لتعديل الدستور, إال أن جميع الدول تطور 
وأهدافها.  وأولوياتها  قيمها  تدرك  التى  أو وسائلها اخلاصة  أساليبها 
وذلك مع ضمان عملية التعديل الدستوري, فى إطار النظم الدميقراطية 
للحكومة, ووجود نظام من الضوابط والتوازنات ملنع التعديالت التى 
تكون علنية أو سياسية أو متييزية, باإلضافة إلى تعزيز دور احملكمة 
التعديالت  أن  وضمان  التعديل,  عملية  على  اإلشراف  فى  الدستورية 
لها  يكون  ال  أو  األخ��رى,  القائمة  الدستورية  األحكام  مع  تتماشى 
تأثير سلبى على أقلية أو شريحة معينة من املجتمع. ومع ذلك, بغض 
النظر عن طريقة التعديل الدستورى التى يتم استخدامها, فإن النقطة 
حُتز  أن  لضمان  التعديالت  لهذه  الشعبية  املوافقة  تأمني  هى  الرئيسة 

شرعية بني املواطنني. 
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