ميدان مصر

نظرة عامة على عملية �صنع الد�ستور  -بنني
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االتفاق على
احلاجة �إلى
�إ�صالحات
د�ستورية
وعلى
الإجراءات
العملية

• يف عام  1989م رفض الرئيس
ماثيو كرييكو املطالب اإلصالحية
التي تقدم بها زعامء املعارضة من
املعتدلني ،ولكنه استمر  -مع ذلك
 يف التعامل مع أولئك الزعامء،عي أحدهم ،وهو روبرت
حتى إنه نّ
دوسو ،وزي ًرا يف مجلس وزرائه،
رئيسا يف
وقد أ َّدى دوسو دو ًرا ً
تنسيق عملية االنتقال.
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عملية �صياغة الد�ستور
و و�ضع الإطار

• قد وضع دوسو خططًا الختيار مجلس جامع ،ويف ديسمرب
1989م ق َّدم الرئيس كرييكو طلبا عاما للحصول عىل مقرتحات
حول كيفية إعادة إعامر البالد  ،وقد ُعرضت يف وقت الحق
سبعة مجلدات من اإلستجابات عىل املجلس ،وأنشأ املجلس
لجنة تحضريية تضم ممثيل الحكومة واملعارضة التخاذ قرار
بشأن تشكيل املجلس وجدول أعامله ،واتفقوا عىل املبادئ
األساسية الواجب توافرها يف الدستور الجديد.
• بدأت اللجنة التحضريية هيئة محادثات عىل مائدة مستديرة ،وساهمت
كثريا يف إنجاح الجمعية من خالل ضامن مستوى أسايس من التفاهم واالتفاق
بني املعارضني األساسيني قبل إجراء عملية الصياغة ،وعىل الرغم من تردد
الرئيس يف عملية اإلصالح فقد دعم العملية طوال الوقت.
• ضم املجلس ما يقرب من  488عض ًوا ،و ُمثِّل فيه اثنان وخمسون «اتجاها
سياسيا» ،وخ ُِّصص ما يقرب من  %10من املقاعد ملؤيدي الحكومة.
 شمل املجلس أعضاء نقابيني ،وموظفني حكوميني ،وطالبا ،وجامعات دينية،ومنتجني زراعيني ،والبنيني املقيمني يف الخارج .وحرض ممثلو البعثات الدولية
واملؤسسات املالية الدولية ،ولكنهم مل يكونوا أعضاء يف املجلس.
• كان أحد أول ترشيعات املجلس َوضْ َع دستور انتقايل ،وحل السلطتني:
الترشيعية والتنفيذية الوطنيتني القامئتني ،وتعيني أعضاء السلطة الترشيعية
االنتقالية (املجلس األعىل) ،وسلطة تنفيذية انتقالية ،واعتامد خطط إلجراء
انتخابات متعددة األحزاب ،وتعيني مجلس مسئول عن وضع مسودة نهائية
للدستور.

 تألَّفت لجنة صياغة الدستور من خمسة أعضاء من لجنة الشئون الدستورية،وعرشة أعضاء ُمعينني من ِقبَل املجلس األعىل.
 وبعد عدة شهور من العمل ،ويف أواخر عام  1990م ،تم االنتهاء من وضعظل هناك
املجلس األعىل ،وعىل الرغم من ذلك َّ
مسودة الدستور ،واعتمدها
ُ
أمران مثريان للجدل:
 - 1قوة السلطة التنفيذية ،وذلك ألن معظم َمن باملجلس األعىل

 - 2الحد ال ُع ْمري للرئيس :املجلس األعىل َد َعم مطلبا مهام ،وهو أن
يكون السن من  40إىل  70سنة ،وهو الحد الذي من كان شأنه عىل
األرجح استبعاد بعض املرشحني للرئاسة.
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اإلصالح بإعالن نهاية الحقبة
املاركسية-اللينينية ،وقبول نظام
تعددية حزبية .كام أنه أنشأ
 تحت ضغط كبري من فرنسا -لجنة وزارية تحت رئاسة دوسو،
كان عليها تشكيل مجلس يجمع
«جميع قوى األمة املوجودة
عىل الساحة ،بغض النظر عن
انتامءاتهم السياسية».

3

امل�شاركة ال�شعبية والتثقيف املدين

قبل الرئيس هذه التغيريات يف صفقة للحصول عىل عفو عن أي جرائم قد ارتكبها.
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• نُ ِّف َذ جزء كبري من أعامل املؤمتر يف اللجان ،وأهمها لجنة الشئون الدستورية،
التي أعدت املسودة األولية للدستور ،والتي قُ ِّدمت إىل املجلس األعىل .وكان
املجلس بدوره مسئوال عن العملية الرئيسية للصياغة ،التي جرت يف لجنة
صياغة الدستور.

يفضلون رئيسا قويا ،ولوجود أقلية تريد نظا ًما شبه رئايس  -وهو
املوقف الذي اختاره الرئيس السابق.

• حاول كرييكو الحد من ضغوط

ملحوظة:
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�صياغة
الد�ستور

عملية امل�صادقة

• قد تم االستفتاء من أجل االعتامد النهايئ للدستور لحل هذه القضايا،
و ُعرِضَ ت عىل الناخبني مسودات الدستور ،التي تتضمن كال من نظام السلطة
التنفيذي للحوكمة والحدود ال ُعمرية ،وأُ ْع ِطيت بطاقات االقرتاع لالختيار من
بني ثالثة بدائل:
 ورقة االقرتاع البيضاء ،التي ترمز للتصويت بـ»نعم» عىل الدستور كامال. ورقة االقرتاع الخرضاء ،التي ترمز للتصويت بـ»نعم» ،ولكن بدون الحدالعمري للرئاسة.
 ورقة االقرتاع الحمراء ،التي ترمز للتصويت بـ»ال».• أُ ْجرِي االستفتاء يف ديسمرب  ،1991وأسفر عن تأييد واسع من املواطنني،
واملوافقة عىل مسودة الدستور ،التي تضمنت وضع حد ُع ْمري ملنصب
الرئيس ،وإنشاء نظام تنفيذي رئايس قوي.
ملحوظة :أجريت اإلنتخابات الربملانية يف فرباير 1992م ،و اإلنتخابات الرئاسية
يف مارس  ،1992وفق الدستور الجديد.

