
 متعسرة والدة
 دستور مشوه

 
وميادين  ،وسلطة دينية تسعى بكل السبل لقطع الطريق امام الثورة، وحركة اجتماعية ال تهدأ ،من رحم ثورة لم تكتمل

 ،ملغما ،متعجال مرتبكا ،ولد الدستور المصرى ،تخبو جذوتها وصراعات ال ،نتفض حتى تعود إلى االحتشادتما ان 
ضمانات  أيةلكنه فارغا وخاليا من ، د الحقوق االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافيةممتلئ بعبارات تؤك، غامضا

قيمة  أيةدبية فخيمة ليس لها أمواد الحقوق فيه اقرب إلى ان تكون مجرد عبارات  ،دستورية للتمتع بهذه الحقوق
 ،وحتى بعض المستمرين فيها ،معيةإال ان المنسحبين من تلك الج ،وذلك رغم تشكل جمعية تأسيسية لوضعه ،عملية

هبطت من سماء  ،لم يناقشوها، لم يقترحوها ،بمواد لم تمر عليهم( المنشورة) اكدوا انهم فوجئوا في مسودات الدستور
 . وتخطت الجمعية مباشرة إلى المطبعة ،غريبة

 

وبيع إلى الجمهور  ،يقتهاروجت فيها سلعا على غير حق ،يكون إلى عملية غش تجارى قرب ماأجاء الدستور برمته 
واقر في جلسة واحدة استغرقت بضع ه، بجميع مواد ،وفى عجالة لم يشهدها التاريخ نوقش الدستور. سلعا وهمية

ليس  ،صادر رئيس الجمعية التأسيسية امكانية اجراء اى نقاش جدى عميق ألى مادة من مواده معلنا. ساعات الغير
المادة  ،واخذ يهتف امام القنوات التليفزيونية مثل بائع في محل صغير ،ه الجلسةلدينا وقت يجب ان يتم اقراره في هذ

بينما كانت الماليين من ابناء الشعب تتابع في غضب وتحتشد في الميادين اعتراضا  ،دى هدية للشعب ،جديدة .. دى
كانت هناك  ،طريق المؤسفةبتلك ل  - التي يتعلق بها مستقبل امة في ثورة –عليه وعلى الجمعية وعلى سلق المواد

 . ترفض وجمعية اخرى مكونة من مئات اآلالف في نفس الوقت ،جمعية مكونة من بضع مئات تقر
 

ى أويحصن قراراته وقرارات الجمعية و  ،سبق الدستور اعالن دستورى اصدره رئيس الجمهورية يمنحه سلطات مطلقة
وفى  ،جب ان توافق على الدستور حتى يلغى هذا االعالني :وقيل للشعب ،نتيجة يسفر عنها االستفتاء من اى طعن

وبدال من يهدئ اقرار الدستور من  ،استفتاء ال يخلو من شبهات تزوير تم اقرار الدستور باغلبية تافهة من االصوات
بة لى ارض ملتهعصب الدستور مواد مشتعلة  ،زادها اشتعاال وعمق انقسامها ،مةويوحد اغلبية األ ،االجواء الساخنة

 . ادت إلى انجاب دستوره مشوه ،كانت والدة متعسرة. فصعد من وتيرة الصراع الدائر
 

 الدستور والحقوق النقابية
مهدت مواده لضرب ظاهرة  ،والجمعيات االهلية ،سعى الدستور إلى تسييج حرية تشكيل النقابات العمالية والمهنية

  .اعلن بوضوح حظر التعدد النقابى( ملوحظا في التمهيد للثورةالنقابات المستقلة التي لعبت دورا )
 

 الدستور والحقوق االقتصادية واالجتماعية
 –شركاء في تحمل تكاليف التنمية  – اعتبار العمال ،في تصرف غير مسبوق اقر الدستور مبدئين في غاية الخطورة

او  ،سؤاء في حالة الركود ،او انتقاص مزايا ،ءوهو مايعنى امكانية تحميل العمال اعبا ،وربط االجر باالنتاج
 مشروع امام المنافسة وامكانية خفض االجر ان اخفقت االدارة او انكمش االنتاج او تراجع قطاع او ،االذدهار



رغم البالغة  ،او اضاف للتمتع بها اعباء جديدة ،انتقص في مواد عديدة من الحق في التعليم والصحة والعملو 
 . اقرار تلك الحقوقاالنشائية في 

فضال عن  ،اهدر تماما حق النوبين واالمازيغ وتجاهل خصوصيتهم اللغوية وثقافتهم الخاصة ... وفى الحقوق الثقافية
وفى مادة تبدو كنوعا من العداء لكل اجنبى اكد العمل على  ،اقرار مواد تشرع لسلطة دينية وهيمنتها على التشريع

 . لومتعريب جميع مواد التعليم والع
 

 الدولة والرئيس
والبت في قرارات , ،بما فيها سلطة حل البرلمان دون استفتاء شعبى ،يسمح الدستور بسلطات واسعة لرئيس الجمهورية

جمع في يده العديد من السلطات التي تفوق  ،واستمراره رئيسا اعلى الهم مرافق الدولة ،وتعيين الحكومة ،سيادية
 . سلطة القضاء والبرلمان معا

 
 الدستور والفساد

فعلى عكس الدساتير السابقة  ،فتح الدستور بابا شديد االتساع لفساد المسئولين واسرهم واساءة استخدام نفوذ الوظيفة
وتلزمهم جميعا  –استئجار  ،تأجير ،شراء ،بيع –التي كانت تحظر تعامل كبار المسئولين واسرهم على اموال الدولة 

 ،وكذلك من تقديم اقرارات ذمة مالية ،استثنى الدستور الجديد اسر المسئولين من هذا الحظر ،بتقديم اقرارات ذمة مالية
 . وهو نص كارثة يفتح الباب على اتساعه لتسهيل التربح واساءة استغالل نفوذ الوظيفة امام اسر المسئولين او عبرهم

 
وبالهجوم الصريح على الحقوق او  ،زمةوبالعبارات البالغية الغير مل ،وبسؤ الصياغة ،حفل الدستور بااللغام

 . فضال عن مسخ حقوق االقليات الثقافية او العرقية ،وبالتمهيد لخلق سلطة دينية سنية ،االنتقاص منها

 
لم يقضى  ،ولم ينتصر الشعب ،لم تستقر السلطة ،حيث لم يحسم شيئ بصفة نهائية بعد ،انه دستور منتصف الطريق

 . امام المستقبل.. وحيث كل االحتماالت مفتوحة على اتساعها  ،أ الثورةولم تهد ،على النظام القديم

 
 
 

 القاهرة –احمد حسن 
 في االول من فبراير


