تعالوا نكتب دستورنا
ثار الشعب ،وسقط النظام ،وارتفعسقف اللم:
عيش ،حرية ،عدالة اجتماعية
عيش ،حرية ،كرامة انسانية
والن ،أمامنا مهمة توصيف وتشكيل مصر الت نلم با.
هل نتك الهمة للنخب والباء؟
هل اجتماع بعض الحزاب ييَُعّب حقا عن الوفاق الوطن؟
هل نقاشات الغرف الغلقة بديل لوار شعب؟
مبييادرة "تعييالوا نكتييب دسييتورنا" ،مبييادرة شييعبية مسييتقلة ،ولييدت ف ي حضيين الثييورة ،ويشييارك فيهييا مصييريون ميين كافيية اللفيييات
والتاهييات .وهييي غي ي معنييية بالييدل الييدائر حييول ترتيبييات الفييتة النتقالييية ،وإنييا تعمييل علييى جمممع الحلممم مممن منممابعه الشممعبية،
وإدارة نقاشات مع كافة طوائف الشعب عن السئلة الدستورية.
هنياك شيبه إجياع عليى أن الدسيتور ستصيوغه جعيية تأسيسيية ،تثيل كيل فئات شيعبنا الصيري ،منتخبية مين الشيعب ،إميا عين طرييق
النتخيياب الباشيير أو عين طريييق البلييان .لكيين صييندوق النتخابييات وحييده ل يسييع بييراح أحلمنييا وطموحاتنييا؛ نعييم ،النتخابييات
هى أفضل وسيلة لنتقاء سلطات تنفذ مقاصدنا ،لكن الحلم ،والتوافق ،ووضع الهداف ،حق ومسؤوليةالشعب الثائر كله.
الدسييتور أهييم وثيقيية ف ي صييياغة قواعييد المهورييية الصييرية الثانييية :يرسييم الييد الدن ي ميين القييوق والريييات،ويضييع ملمييح العقييد
الجتميياعي مييا بي ي الييواطن والدوليية ،ويقييرر التزامييات الدوليية  -وبالييذات فيمييا يييص العداليية الجتماعييية ،و ينظييم العلقيية مييا بي ي
السلطات ،ويضبط توازنا.
ما نتصورههنيا ،هيو ماولية ليياد وثيقمة شمعبية تعيب عين طموحاتنيا وأحلمنيا الشيتكة،تستشيد بيا هيذه المعيية التأسيسسية ،اليت
نأمل أن ندها أيضا بآليات عمل مفتوحة للمجتمع الدن.

ُيضَرب حول عملية كتابة الدساتي سياج من الرهبة )والرهبنةأحيانا( ،فُتصّور على أنا بالغة التعقيد ،ول يقيوم بيا إل اليباء ،وأن
صير كتابية الدسيتور عليى مموعية ميددة مين اليباء أو الشيرعي ،وإن كيان
اليواطني العياديي ل ميل ليم فيهيا .ونتيجية هيذا أن ُتق َ
هذا مقبول في نطياق الصيياغة التقنيية القانونيية للدسيتور ،فهيو يتنياقض ميع ضيرورةأن يكيون الشيعب مقتنعيا قناعية كاملية أن متيوى
وروحهذا الدستور يعب عن رؤيته وطموحاته.
دسيتور عهيد السيتبداد ) - (١٩٧١رغيم عييوبه  -بيه ميواد تفيظ العدييد مين القيوق والرييات )لي يكين التعيذيب فعيل دسيتوري
أبدا( ،ومع ذلك لي ييِم هيذا الدسيتور الشيعب مين انتهياك حقيوقه وسيلب حريياته .علينيا أن نتسياءل إذن :ميا قيمية دسيتور يوضيع
بدون مشاركةشعبية حقيقية؟ حت لو كان دستورا مثاليا ،فهو يظل حبا على ورقما ل يتوفر توازن قوى يفّعله ويميه.
وهنييا تييأت أهييية وجييود مبييادرات شييعبية لتييأليف الدسييتور ،تضييمن مشيياركةقطاعييات واسييعة ميين التمييع الصييري ،وتعكييس التنييوع
والتعددية فيه ،فتصل إل جيع الطبقات والموعات ،وتتعرف على وجهات نظرها ،وهومها ،ومطالبهييا ،وأحلمهييا لسييتقبل البلد،
وما تأمل أن يتضمنه الدستور الديد.
إن التنوع الواسع ف الشعب الصري ،والَظرف الستثنائي اليذي يعيشيه ميع اليراك اليذي أحيدثته الثيورة،يعني أننيا باجية لييس فقيط

صّور تييوافقي لصيير مييا بعيد الثيورة ،يشييارك في صييياغتها
إل دستور مدد الهام والهداف ،وإنا إل وثيقة تعبر عن حلم مشترك ،وت َ
الميع ،و تنبع من اهتماماتم و قضاياهم الباشرة ،بدون النصار ف السئلة الدستورية العتادة.
ｫوثيقة الحلم المشترك  ｻستكون بثابة عقد اجتماعي بي أفراد الشعب ،ومرجعيية لباميج الحيزاب والرشيحي،وُمرِشيد للجيان
صياغة القواني والدساتي.

أهداف المبادرة
•

وضع وثيقة العقد الجتماعي» ،وثيقة اللم الشتك« ،العبة عن أحلم و طموحات كافة طييوائف الشيعب ،عين طريييق
سؤال عينة ضخمة جدا من المواطنين ،مباشرة ،عن مصر الت يلمون با ،وعن الدولة الت يرون أنم يسييتحقونا بعييد
أن قاموا بالثورة.

•

التوصييل إل ي مقييتح لدسييتور ،ووثيقيية حريييات ،ومبييادئ دسييتورية،ميين خلل النقاشممات المركممزةمممع آلف المممواطنين،
والمثلي لكافة الكيانات والتنظيمات الشعبية )لان شعبية ،نقابات عمالية وفلحية ،نقابات مهنية ،مموعات سياسية
و أحزاب ،مؤسسات التمع الدن ،ال( ،ث التقدم با للجمعية التأسيسية لصياغة الدستور.

•

التنسيق مع ،وماولية توحييد ،كافية جهيود صيياغة مسيودات الدسيتور ،أو التفماق علمى المبمادئ الدسمتورية بييث تكيون
خاضعة وتابعة للرغبات الشعبية ،وليس فقط لتوازناتالشاركيف البادرات.

البادرة مفتوحة لشاركةالميع ،طالا وافقوا على مبادئ وأهداف الثورة ،الت بلورتا الماهي ،و هتفت با ف أرجاء البلد:
• الرية والكرامة النسانية.
• دولة مؤسسات ديقراطية يكمها الشعب.
• العدالة الجتماعية.
هييذه البييادئ والهييداف هييي أسيياس النضييمام لبييادرة "تعييالوا نكتييب دسييتورنا" ،وهييي كييذلك اليياذير الييت يييب أل يالفهييا أي
دستور قادم للبلد.

كيف نتحرك؟
ستقوم مبادرة "تعالوا نكتب دستورنا" على عدة مراحل ،تهيدا للوصول إل »وثيقة اللم الشتك« ،ومسودة الدستور.
المرحلة الولي :جمع الحلم من منابعه الشعبية
تقوم مموعة ضخمة من التطوعي بسؤال أكب عدد مكن من الواطني عن طموحاتم وآمالم ف المهورية الثانييية ،وأهييم القييوق
وأكثر القضايا إلاحا .مع ضمان تثيل كل التنوع الصري من كيل الافظيات والهين والفئات الجتماعيية وكيلالماعيات الثقافيية
والدينية والعرقية والنسية.
المرحلة الثانية :النقاش الشعبي
ف كيل موقيع مهني أو جغرافي ،بعيد جيع الميال والطموحيات،سييقوم متطيوعي الملية بيإدارة نقاشيات مكثفية ،عين علقية اليواطن
بالسييلطات ،وبطييرحبعييض السييئلة الدسييتورية الكييبى وعلقتهييا الباشييرة بييا جييع ميين أحلم وحييياة الييواطن .وتتييم الرحليية الثانييية
بالخص بالنقاش مع مثلي عن التنظيمات ،والؤسسات ،والكيانات الشعبية كالنقابات والمعيات.
المرحلة الثالثة :التجميع والتلخيص
يرفع التطوعون ف كل نطياق جغرافي )دائرة انتخابيية مثل( ميا جعيوه مين إجابيات في الرحلية الولي ،ونتيائج النقاشيات في الرحلية

الثانية ،للجنة منتخبة من بينهم .تقوم هذه اللجنية ،أول ،بنشير كيل ميا ُِ
جيع في قاعيدة بيانيات الكتونيية ،متاحية عليى الشياع )ميع
الفاظ على خصوصية أصحاب الجابات( .ث تقوم بتلخيص كل ما جع ،ودمج التشابه والشتك.
إجابات الرحلة الول تاول تديد القوق والريات ،والرحليةالثانيية تياول تدييد شيكل الدولية والعلقية بيي اليواطن والسيلطات،
وتوازنتلك السلطات.
المرحلة الرابعة :صياغة وثيقة العقد الجتماعي
َتمع لنة ينتخبها التطوعون كل اللخصات ،وتصيغ وثيقة موحدة ،تثل تركيزوتريد لكل ما ُِ
جع» :وثيقة اللم الشتك«.
َ
ستمثل هذه الوثيقة عقدا اجتماعيا شعبيا ،ومططا لصر الت نلم با.
ويكن هنا العتماد على التقنيات الديثة ،لفتح عمل لنة الصياغة للمشاركةالشعبية عن طريق النتنت.
ويكيين العتميياد علييى مبييدعي لضييمان وحييدة النييص النهييائي ،وسلسيية قراءتييه ،فتكييون عنييدنا بالفعييل وثيقيية شييعبية تتبناهييا كافيية
طوائف الشعب وتعب عنهم.
المرحلة الخامسة :وثائق مقترحة بناًء على العقد الجتماعي
بهيود توافقييية ،وبشياركةاللجيان النتخبية في البييادرة نفسيها ،تتيم صييياغة مقتحيات للدسييتور ،ومبييادئ دسييتورية ،وربييا أيضيا برناميج
مش ييتك لق ييوى الث ييورة،وغيه ييا م يين الوث ييائق السياس ييية والقانوني يية ،بي ييث تك ييون مرجعيته ييا »وثيق يية الل ييم الش ييتك« ،ويك يين طبع ييا
الستدلل بكل ما ُِ
جَع من حلم شعب ف النقاش.
نتائج الرحلة الامسة ل تأخذ أي صيفة رسيية ،وإنيا تقيدم كمقيتح ومسياهة في اليوار اليوطن ،وتسيتمد قوتيا وشيرعيتها مين ميدى
ناح الباردة ف إشراك الميع ف كافة مراحلها.
إن نحنييا ف ي التجميييع بي ي وثيقيية شييعبية تعييب عيين طموحاتنييا وأحلمنييا الشييتكة،وجعييية تأسيسسيية أمينيية متوازنيية،وآليييات عمييل
مفتوحة للمجتمع الدن ،سوف نؤسس فعل لمهورية ثانية بعقد اجتماعى حقيقى ،ووفيياق وطني فعلييى ،وشييرعية دسييتورية وشييعبية
وثوريةكاملة .وقتها يكننا أن نقول ان السلطة فعل للشعب  -وليس هذا بكثي على شعب مصر الذي أبدع ثورة  ٢٥يناير.
للمزيد عن المبادرة http://bit.ly/lO9qAK

