تعالوا نكتب دستورنا
اللم
ثار الشعب ،وسقط النظام ،وارتفع سقف :
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؟
يتورنا  ،مب ييادرة ش ييعبية مس ييتقلة ،ول ييدت ف ي حض يين الث ييورة ،ويش ييارك فيه ييا مص ييريون م يين كاف يية اللفي ييات
مب ييادرة "تع ييالوا نكت ييب دس ي "
والتاهييات .وهييي غي ي معنييية بالييدل الييدائر حييول ترتيبييات الفييتة النتقالييية ،وإنييا تعمييل علييىجمششع الحلششم مششن منششابعه الشششعبية،
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 عيين طريييق البلييان .لكيين صييندوق النتخابييات وحييده ل يسييع بييراح أحلمنييا وطموحاتنييا؛ نعييم ،النتخابييات
هييى أفضييل وسيييلة لنتقيياء سييلطات تنفييذ مقاصييدنا ،لكيين الحلششم ،والتوافششق ،ووضششع الهششداف ،حششق ومسششؤولية الشششعب الثششائر
كله.
الدسييتور أهييم وثيقيية ف ي صييياغة قواعييد المهورييية الصييرية الثانيي:يةيرسييم 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 نتصوره هنيا ،هيو ماولية لييادوثيقشة ششعبية تعيب عين طموحاتنيا وأحلمنيا الشيتكة ،تستشيد بيا هيذه المعيية التأسيسسية ،اليت
نأمل أن ندها أيضا بآليات عمل مفتوحة للمجتمع الدن.

يُضيَرب حييول عملييية كتابيية الدسيياتي سييياج ميين الرهبيية)والرهبنيية أحيانييا( ،فتُصيّور علييى أنييا بالغيية التعقيييد ،ول يقييوم بييا إل الييباء،
صيير كتابيية الدسييتور علييى مموعيية مييددة ميين الييباء أو الشييرعي ،وإن
وأن الييواطني العيياديي ل مييل لييم فيهييا .ونتيجيية هييذا أن ُتق َ
كييان هييذا مقبييول في نطيياق الصييياغة التقنييية القانونييية للدسييتور ،فهييو يتنيياقض مييع ضييرورة أن يكييون الشييعب مقتنعييا قناعيية كامليية أن
متوى وروح هذا الدستور يعب عن رؤيته وطموحاته.
دسييتور عهييد السييتبداد ) - (١٩٧١رغييم عيييوبه  -بييه مييواد تفييظ العديييد ميين القييوق والريييات)لي يكيين التعييذيب فعييل دسييتوري
إذن مييا قيميية دسييتور يوضييع
أبييدا( ،ومييع ذلييك لي يي ِم هييذا الدسييتور الشييعب ميين انتهيياك حقييوقه وسييلب حرييياته .علينييا أن نتسيياءل :
بدون مشاركة شعبية حقيقية؟ حت لو كان دستورا مثاليا ،فهو يظل حبا على ورق ما ل يتوفر توازن قوى يفّعله ويميه.
وهنييا تييأت أهييية وجييود مبييادرات شييعبية لتييأليف الدسييتور ،تضييمن مشيياركة قطاعييات واسييعة ميين التمييع الصييري ،وتعكييس التنييوع
والتعددييية فيييه ،فتصييل إل ي جيييع الطبقييات والموعييات ،وتتعييرف علييى وجهييات نظرهييا ،وهومهييا ،ومطالبهييا ،وأحلمهييا لسييتقبل
البلد ،وما تأمل أن يتضمنه الدستور الديد.
إن التنييوع الواسييع ف ي الشييعب الصييري ،وال َظييرف السييتثنائي الييذي يعيشييه مييع الييراك الييذي أحييدثته الثييورة ،يعن ي أننييا باجيية ليييس
صيّور تييوافقي لصيير مييا بعييد الثييورة ،يشييارك في
فقييط إلي دسييتور مييدد الهييام والهييداف ،وإنييا إليوثيقشة تعشبر عشن حلشم مششترك ،وت َ
صياغتها الميع ،و تنبع من اهتماماتم و قضاياهم الباشرة ،بدون النصار ف السئلة الدستورية العتادة.

»وثيق ششة الحل ششم المش ششترك« س ششتكون بمثاب ششة عق ششد اجتم ششاعي بي ششن أف ششراد الش ششعب ،ومرجعي ششة لبرام ششج الح ششزاب والمرش ششحين،
وُمرِشد للجان صياغة القوانين والدساتير.

أهداف المبادرة
•

وضييع وثيقيية العقييد الجتميياعي» ،وثيقيية اللييم الشييتك«  ،العييبة عيين أحلم و طموحييات كافيية طييوائف الشييعب ،عيين
طري ييق سششؤال عينششة ضششخمة جششدا مششن المششواطنين ،مباش ييرة ،عيين مص يير ال ييت يلم ييون بييا ،وع يين الدول يية ال ييت ي ييرون أن ييم
يستحقونا بعد أن قاموا بالثورة.

شواطنين
،
• التوصييل إلي مقييتحلدسييتور ،ووثيقيية حريييات ،ومبييادئ دسييتورية ،ميين خللالنقاششات المركشزة مشع آلف الم
والمثليي ي لكاف يية الكيان ييات والتنظيم ييات الش ييعبية ) ل ييان ش ييعبية ،نقاب ييات عمالي يية وفلحي يية ،نقاب ييات مهني يية ،مموع ييات
سياسية و أحزاب ،مؤسسات التمع الدن ،ال( ،ث التقدم با للجمعية التأسيسية لصياغة الدستور.
• التنسيق مع ،وماولة توحيد ،كافة جهود صياغة مسودات الدستور ،أوالتفاق على المبادئ الدسشتورية بييث تكيون
خاضعة وتابعة للرغبات الشعبية ،وليس فقط لتوازنات الشاركي ف البادرات.
البلد
مبادئ وأهداف الثورة ،الت بلورتا الماهي ،و هتفت با ف أرجاء :
البادرة مفتوحة لشاركة الميع ،طالا وافقوا على
• الرية والكرامة النسانية.
•

دولة مؤسسات ديقراطية يكمها الشعب.

• العدالة الجتماعية.
دستورنا ،وهي كذلك الاذير الت يييب أل يالفهييا أي دسييتور
"
هذه البادئ والهداف هي أساس النضمام لبادرة"تعالوا نكتب
قادم للبلد.

كيف نتحرك؟
دستورنا على عدة مراحل ،تهيدا للوصول إل»وثيقة اللم الشتك« ،ومسودة الدستور.
"
ستقوم مبادرة "تعالوا نكتب
المرحلة الولي :جمع الحلم من منابعه الشعبية
تقييوم مموعيية ضييخمة ميين التطييوعي بسييؤال أكييب عييدد مكيين ميين الييواطني عيين طموحيياتم وآمييالم ف ي المهورييية الثانييية ،وأهييم
الق ييوق وأك ييثر القض ييايا إلاح ييا .م ييع ض ييمان تثي ييل ك ييل التن ييوع الص ييري م يين ك ييل الافظ ييات واله يين والفئات الجتماعي يية وك ييل
الماعات الثقافية والدينية والعرقية والنسية.
المرحلة الثانية :النقاش الشعبي
ف كل موقيع مهني أو جغرافي ،بعيد جيع الميال والطموحيات ،سييقوم متطيوعي الملية بيإدارة نقاشيات مكثفية ،عين علقية اليواطن
بالسييلطات ،وبطييرح بعييض 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
يرفيع التطوعيون في كيل نطياق جغرافي)دائرة انتخابيية مثل( ميا جعيوه مين إجابيات في الرحلية الولي ،ونتيائج النقاشيات في الرحلية

الثانية ،للجنة منتخبية مين بينهيم .تقيوم هيذه 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.
إجابي ييات الرحلي يية الول ي ي تي يياول تديي ييد القي ييوق والريي ييات ،والرحلي يية الثانيي يية تي يياول تديي ييد شي ييكل الدولي يية والعلقي يية بي ي ي الي ييواطن
والسلطات ،وتوازن تلك السلطات.
المرحلة الرابعة :صياغة وثيقة العقد الجتماعي
َت مع لنة ينتخبها التطوعون كل اللخصات ،وتصيغ وثيقة موحدة ،تثل تركيز وتريد 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 للمشاركة الشعبية 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
به ييود توافقي يية ،وبش يياركة اللج ييان النتخب يية في ي الب ييادرة نفس ييها ،تت ييم ص ييياغة مقتح ييات للدس ييتور ،ومب ييادئ دس ييتورية ،ورب ييا أيض ييا
برناميج مشيتك لقيوى الثيورة ،وغيهيا ميين الوثيائق السياسيية والقانونييية ،بيييث تكييون مرجعيت»هيياوثيقيية اللييم الشييتك« ،ويكين طبعيا
الستدلل بكل ما ُِ
جَع من حلم شعب ف النقاش.
نتييائج الرحليية الامسيية ل تأخييذ أي صييفة رسييية ،وإنييا تقييدم كمقييتح ومسيياهة ف ي الييوار الييوطن ،وتسييتمد قوتييا وشييرعيتها ميين
مدى ناح الباردة ف إشراك الميع ف كافة مراحلها.
إن نجحنشا فشي التجميشع بيشن وثيقشة ششعبية تعشبر عشن طموحاتنشا وأحلمنشا المششتركة ،وجمعيشة تأسيسسشة أمينشة متوازنشة ،وآليشات
عمششل مفتوحشة للمجتمششع المشدنى ،سشوف نؤسششس فعل لجمهوريششة ثانيشة بعقشد اجتمششاعى حقيقشى ،ووفششاق وطنششى فعلشى ،وششرعية

دستورية وشعبية وثورية كاملة .وقتها يمكننا أن نقول ان السلطة فعل للششعب -وليشس هشذا بكشثير علشى ششعب مصشر الشذي
أبدع ثورة ٢٥يناير.

