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مقــدمـــة :

الثالث  الحكم  فــتــرات  فــي  الد�صتورية  الوثائق  مــن  كبير  عــدد  م�صر  فــي  �صدر 

2011، بلغ عددها ثالث ع�صرة وثيقة  25 يناير  التي مرت بها م�صر منذ قيام ثورة 

الأولى عقب  الفترة  بداأت  ال�صعبي.  ال�صتفتاء  اإقرار ثالث منها بطريق  تم  د�صتورية. 

تنحي الرئي�س الأ�صبق محمد ح�صني مبارك عن الحكم وتولي المجل�س، الأعلى للقوات 

يونيو   30 بتاريخ  وانتهت   ،2011 فبراير   11 بتاريخ  الدولة  �صوؤون  اإدارة  الم�صلحة 

2012، و�صدرت خاللها خم�س وثائق د�صتورية، وبداأت الفترة الثانية مع انتخاب  د. 
 ،2012 30 يونيو  محمد مر�صي رئي�صًا للجمهورية وبدء ممار�صته لمن�صبه بتاريخ 

وانتهت بتاريخ 30 يونيو 2013، و�صدرت خاللها اأربع وثائق د�صتورية، كان اأهمها 

و15   14 يومي  بتاريخ  ال�صعبي  ال�صتفتاء  في  عليه  الموافقة  تمت  الــذي  الد�صتور 

دي�صمبر 2012. وبداأت الفترة الثالثة عقب عزل الرئي�س ال�صابق محمد مر�صي وتولي 

رئي�س المحكمة الد�صتورية رئا�صة الجمهورية موؤقتا بتاريخ 3 يوليو 2013، و�صوف 

تنتهي هذه الفترة في �صهر يونيو 2014 بانتخاب رئي�س جديد للجمهورية، و�صدرت 

ال�صعب في  الذي وافق عليه  الد�صتور  اأهمها  اأربع وثائق د�صتورية  الفترة  خالل هذه 

ال�صتفتاء الذي تم تنظيمه بتاريخ يومي 14 و15 يناير 2014. 

ويهف البحث الحالي اإلى المقارنة بين د�صتور 2012 ود�صتور 2014، باعتبارهما 

اأهم وثيقتين من الوثاق الد�صتورية التي �صدرت في م�صر خالل فترات الحكم الثالث 

التي عرفتها م�صر منذ ثورة 25 يناير2011.     

�س الأول  و�صوف نقارن بين د�صتوري 2012 و 2014 في ثالثة مباحث، نخ�صِّ

المبحث  في  ونبّين   ،2014 2012 ود�صتور  الفكري لكل من د�صتور  منها لالأ�صا�س 

2014 بالمقارنة بد�صتور  الثاني ات�صاع نطاق الحقوق والحريات العامة في د�صتور 

هذين  في  ال�صيا�صي  النظام  خ�صائ�س  اأهــم  الثالث  المبحث  في  ونعر�س   ،2012
في  ال�صوء،  نلقي  اأن  المقارنة  هذه  نبداأ  اأن  قبل  المالئم   من  اأنــه  ونــرى  الد�صتورين. 

التي �صدرت في م�صر منذ ثورة  الد�صتورية  الوثائق  مبحث تمهيدي، على مجموع 

منها.   وثيقة  كل  اإ�صدار  ظروف  ونبّين   ،2011
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مبحث تمهيدي

ثالث ع�شرة وثيقة د�شتورية في ثالث �شنوات

�صهدت م�صر �صدور ثالث ع�صرة وثيقة د�صتورية خالل فترة ثالث �صنوات، منذ 

قيام ثورة يناير 2011 اإلى يناير 2014، وذلك في ظل الأنظمة ال�صيا�صية الثالثة التي 

الوثائق  بين هذه  اإقــرار ثالث وثائق من  تم  الفترة. وقد  الحكم في هذه  تعاقبت على 

الد�صتورية بطريق ال�صتفتاء ال�صعبي.

بداأ النظام الأول للحكم بعد تنحي الرئي�س الأ�صبق محمد ح�صني مبارك عن رئا�صة 

الدولة بتاريخ 11 فبراير 2011 ، وتولي المجل�س الأعلى للقوات الم�صلحة اإدارة �صوؤون 

البالد خالل فترة انتقالية ا�صتمرت �صبعة ع�صر �صهرًا، �صدرت خاللها خم�س وثائق 

فبراير   13 بتاريخ  المجل�س  اأ�صدره  الذي  الد�صتوري  الإعــالن  اأولها  كان  د�صتورية، 

1971 وحل مجل�صي ال�صعب وال�صورى،  بد�صتور  العمل  تعطيل  فيه  ر  وقرَّ  ،2011
وت�صكيل لجنة لإعداد م�صروع بتعديل الد�صتور تمهيدًا لعر�صه على ال�صعب ل�صتفتائه 

ب�صاأنه.

اإلى  جــديــدة  �ــصــروط  اإ�ــصــافــة  فــي   1971 د�صتور  على  التعديالت  اأهـــم  وتتمثل 

الرئا�صة  المر�صح لنتخابات رئا�صة الجمهورية، وتعديل مدة  المطلوبة في  ال�صروط 

بحيث ت�صبح اأربع �صنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ولمدة مماثلة، وتقرير الإ�صراف 

الق�صائي الكامل على النتخابات وال�صتفتاء، ومنح الق�صاء ممثاًل في محكمة النق�س 

الخت�صا�صية  بالف�صل في الطعون في �صحة ع�صوية اأع�صاء مجل�س ال�صعب ومجل�س 

ال�صورى بدل من اخت�صا�صه  هذين المجل�صين بالف�صل في هذه الطعون، واإلغاء المادة 

التي كانت تجيز للدولة في �صبيل  مكافحة الإرهاب األ تتقيد   1971 179 من د�صتور 
بال�صمانات الد�صتورية المقررة لحماية الحرية ال�صخ�صية، وو�صع �صوابط جديدة 

على اإعالن حالة الطوارئ، واإ�صافة مادة تنّظم اإجراءات اإ�صدار د�صتور جديد بوا�صطة 

ال�صتفتاء  التعديالت في  الموافقة على هذه  تاأ�صي�صية منتخبة. وبالفعل تمت  جمعية 

الذي جرى تنظيمه بتاريخ 19 مار�س 2011.
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اإعالنًا  الم�صلحة  للقوات  الأعــلــى  المجل�س  اأ�ــصــدر   2011 مــار�ــس   30 وبتاريخ 

ن 63 مادة، من بينها المواد التي تم ا�صتفتاء ال�صعب عليها بتاريخ 19  د�صتوريًا ت�صمَّ

مار�س 2011 .  

وقد  ن�س الإعالن الجديد على ممار�صة المجل�س الأعلى للقوات الم�صلحة �صلطة 

الت�صريع و�صالحيات رئي�س الجمهورية، واخت�صا�صه بال�صتراك مع مجل�س الوزراء 

تولي  حين  اإلــى  وذلــك   تنفيذها،  على  والإ�ــصــراف  للدولة  العامة  ال�صيا�صة  و�صع  في 

القادم اخت�صا�صاتهما، وانتخاب مجل�س �صعب  الجمهورية  الجديد ورئي�س  البرلمان 

ومجل�س �صورى خالل فترة �صتة اأ�صهر من �صدور الإعالن الد�صتوري.

ون�س الإعالن الد�صتوري الجديد كذلك على اأن دين الدولة الإ�صالم، واأن مبادئ 

ال�صريعة الإ�صالمية هي الم�صدر الرئي�صي للت�صريع، مع التاأكيد في الوقت ذاته على 

الأ�صا�س الديمقراطي لنظام الحكم، ومبداأ المواطنة، والم�صاواة بين المواطنين وعدم 

جواز التمييز فيما بينهم، كما اأكد على اأن النظام القت�صادي للدولة يقوم على اأ�صا�س 

العدالة الجتماعية.   

ن الإعالن الجديد الن�س على كفالة معظم الحقوق والحريات العامة التي كان  وت�صمَّ

د�صتور 1971 ين�س عليها، واأهمها: الحريات ال�صخ�صية، مثل حرية التنقل واختيار 

مكان الإقامة، وعدم جواز اإبعاد المواطنين اأو ت�صليم الالجئين، وحرمة الحياة الخا�صة 

وحرمة الم�صكن و�صّرية المرا�صالت، وعدم �صقوط العتداء على الحرية ال�صخ�صية اأو 

حرمة الحياة الخا�صة بالتقادم، وقرينة البراءة واحترام الحق في الدفاع، والحريات 

الفكرية، مثل حرية العقيدة وحرية ممار�صة ال�صعائر الدينية، وحرية الراأي والتعبير، 

والنقابات،  والجمعيات  الجــتــمــاع  وحــريــة  والن�صر،  والطباعة  ال�صحافة  وحــريــة 

والحريات والحقوق القت�صادية، مثل حق الملكية ب�صوره المختلفة العامة والخا�صة، 

والحريات ال�صيا�صية، مثل حق النتخاب والتر�صيح وحرية تكوين الأحزاب، مع حظر 

المواطنين  التفرقة بين  اأ�صا�س  اأو على  اأ�صا�س ديني  اأي ن�صاط �صيا�صي على  مبا�صرة 

ب�صبب الجن�س اأو الأ�صل.
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الة تكفل حماية الأفراد في مواجهة اأي  ومن اأجل �صمان وجود رقابة ق�صائية فعَّ

عدوان على حقوقهم وحرياتهم، ن�س الإعالن الد�صتوري على حق الأفراد والجماعات 

في التقا�صي، وعدم  جواز تح�صين اأي عمل اأو قرار اإداري من رقابة الق�صاء، ون�س 

على ا�صتقالل الق�صاء وعدم قابلية الق�صاة للعزل، وعلى دور المحكمة الد�صتورية في 

رقابة د�صتورية القوانين واللوائح، والخت�صا�س ال�صامل لمجل�س الدولة بالمنازعات 

الإدارية، وق�صر على ال�صلطة الت�صريعية حق تنظيم الق�صاء و�صلطة فر�س ال�صرائب، 

واألزم موظفي الدولة بتنفيذ اأحكام الق�صاء. 

للقوات  الأعلى  المجل�س  خاللها  تولى  التي  الأولــى  النتقالية  الفترة  �صهدت  وقد 

اإدارة �صوؤون الدولة انتخاب مجل�س �صعب ومجل�س �صورى جديدين، وفقا  الم�صلحة 

النتخاب  واأ�ــصــلــوب  الــفــردي  النتخاب  اأ�صلوب  بين  يجمع  مختلط  انتخابي  لنظام 

الأعلى  المجل�س  اإعالن د�صتوري �صدر عن  تاأ�صي�صًا على ما قرره  الن�صبي،  بالتمثيل 

النتخاب  ن�صبة  تكون  اأن  على  ن�س   ،2011 �صبتمبر   25 بتاريخ  الم�صلحة  للقوات 

بالقوائم الحزبية ثلثي مقاعد مجل�س ال�صعب وثلثي مقاعد الأع�صاء المنتخبين بمجل�س 

ال�صورى،  والثلث لنظام النتخاب الفردي. ولكن تطبيق هذا النظام في الواقع العملي 

�صابه عواٌر د�صتوري، تمثل في ن�س القانون المنظم لالنتخابات الت�صريعية على حق 

الأحزاب ال�صيا�صية في تقديم مر�صحين عنها لي�س فقط على ن�صبة المقاعد المخ�ص�صة 

لها، وهي ن�صبة الثلثين في كٍل من مجل�س ال�صعب ومجل�س ال�صورى، بل �صمح لها فوق 

ذلك بمناف�صة المر�صحين الم�صتقلين على ثلث المقاعد المخ�ص�س لالنتخاب الفردي، 

بما يخالف مبداأ الم�صاواة  وتكافوؤ الفر�س. ولهذا ال�صبب ق�صت المحكمة الد�صتورية 

بتاريخ 14 يونيو 2012 بعدم د�صتورية هذا القانون وببطالن ت�صكيل مجل�س ال�صعب 

 .
)1(

الذي تم ت�صكيله بناء عليه 

وبداأ نظام الحكم الثاني بتاريخ 30 يونيو 2012، وهو تاريخ بدء ولية الدكتور 

ثالثة  �صدور  حكمه  فترة  و�صهدت  للجمهورية،  رئي�صًا  انتخب  الــذي  مر�صي  محمد 

)1( صدر هذا احلكم في القضية رقم 20 للسنة القضائية الرابعة والثالثني. 



39 مجلة كلية القانون الكويتية العالمية

اأراد  وقد  ال�صعبي.  ال�صتفتاء  بطريق  اإقــراره  تم  جديد  ود�صتور  د�صتورية،  اإعالنات 

اأية جهة  اأية رقابة من  الدكتور محمد مر�صي اأن يمار�س �صلطاته ب�صكل مطلق ودون 

اأخرى بما في ذلك ال�صلطة الق�صائية التي اأناط بها الد�صتور رقابة الأعمال ال�صادرة 

عن ال�صلطتين التنفيذية والت�صريعية. كما اأراد ق�صر دور القوات الم�صلحة على الدفاع 

عن حدود الدولة في مواجهة اأي اعتداء خارجي واإبعادها عن ممار�صة اأي دور داخل 

عن  الدفاع  الوطني  واجبها  من  اأن  تعتبر  كانت  الم�صلحة  القوات  قيادة  ولكن  الدولة. 

�صهدت  فقد   ولذلك  وجودها.  يهدد  داهم  لخطر  تعر�صت  اإذا  الداخل  جهة  من  الدولة 

فترة حكم الدكتور محمد مر�صي �صراعًا خفيًا في بع�س الأحيان، وظاهرًا في اأحيان 

اأخرى بينه وبين قيادة القوات الم�صلحة.

وبداأ ال�صراع ب�صدور اإعالن د�صتوري عن المجل�س الأعلى للقوات الم�صلحة  بتاريخ 

17 يونيو 2012، وهو اليوم الذي اأجريت فيه النتخابات التي اأو�صلت الدكتور محمد 
مر�صي للحكم، وكان الهدف منه تطبيق نوع من اقت�صام ال�صلطة بين الطرفين، بحيث 

يمار�س الرئي�س ال�صلطة التنفيذية وحدها،  ويمار�س المجل�س الأعلى للقوات الم�صلحة 

�صدور  بعد  جديد  �صعب  مجل�س  انتخاب  حين  اإلى  موؤقتة  ب�صفة  الت�صريعية  ال�صلطة 

حكم من المحكمة الد�صتورية بتاريخ 14 يونيو 2012 بعدم د�صتورية القانون الذي 

تم بناء عليه انتخاب المجل�س ال�صابق الذي انتخب في �صهر دي�صمبر 2011، وبطالن 

في  الحق  كذلك  الع�صكري  للمجل�س  الد�صتوري  الإعالن  ومنح  المجل�س،  هذا  ت�صكيل 

مثل  ا�صتمراره،  دون  يحول  مانع  حــدث  اإذا  للد�صتور  التاأ�صي�صية  الجمعية  ت�صكيل 

�صدور حكم ق�صائي بحلها. كما اأجاز الإعالن الد�صتوري لكل من رئي�س الجمهورية 

الأعلى  المجل�س  ورئي�س  الــوزراء  ورئي�س  الم�صلحة  للقوات  الأعلى  المجل�س  ورئي�س 

للهيئات الق�صائية اأو خم�س اأع�صاء الجمعية التاأ�صي�صية اإحالة  م�صروع الد�صتور اإلى 

المحكمة الد�صتورية اإذا ت�صمن ن�صو�صًا تتعار�س مع اأهداف الثورة اأو المبادئ التي 

األ ي�صدر رئي�س  الد�صتوري  الإعالن  ال�صابقة. وا�صترط  الم�صرية  الد�صاتير  اأر�صتها 

الجمهورية قرارًا باإعالن الحرب اإل بعد موافقة المجل�س الأعلى للقوات الم�صلحة.
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ومن الوا�صح اأن هدف قيادة القوات الم�صلحة من اإ�صدار هذا الإعالن الد�صتوري، 

وحده،  الجمهورية  رئي�س  يد  في  والتنفيذية  الت�صريعية  ال�صلطتين  تركيز  عدم  هو 

وم�صاركته في اتخاذ الإجراء الذي يمنع الجمعية التاأ�صي�صية من و�صع د�صتور جديد 

قرار  باتخاذ  اإنفراده  وعدم  ال�صابقة،  الم�صرية  الد�صاتير  قررتها  التي  المبادئ  يهدر 

الحرب نظرا لخطورة هذا القرار.

واحدًا،  عامًا  ا�صتمرت  التي  حكمه  فترة  في  مر�صي،  محمد  الدكتور  اأ�صدر  وقد 

ثالثة اإعالنات د�صتورية، كما تم اإقرار د�صتور جديد بطريق ال�صتفتاء. قرر الرئي�س 

ال�صادر  الإعــالن  اإلغاء   2012 اأغ�صط�س   11 بتاريخ  �صدر  الــذي  الأول  الإعــالن  في 

2012،  ومنح لنف�صه ال�صلطة الت�صريعية  17 من يونيو  عن القوات الم�صلحة بتاريخ 

التاأ�صي�صية  الجمعية  ت�صكيل  في  الحق  لنف�صه  منح  كما  التنفيذية.  لل�صلطة  بالإ�صافة 

للد�صتور اإذا طراأ مانع يحول دون ا�صتمرارها. وعقب �صدور هذا الإعالن الد�صتوري  

الم�صلحة،  القوات  قيادة  مع  المواجهة  في  اأخرى  خطوة  مر�صي  محمد  الدكتور  اتخذ 

واأ�صدر قرارًا بعزل كل من وزير الدفاع الذي يراأ�س المجل�س الأعلى للقوات الم�صلحة، 

ونائبه ، وعين وزيرًا اآخر محله.

ال�صلطة  هي  يده،  في  الثالث  ال�صلطات  بجمع  مر�صي  محمد  الدكتور  يكتف  ولم 

التي  الت�صريعية  وال�صلطة  موؤقتة،  د�صتورية  اإعالنات  اإ�صدار  تخوله  التي  التاأ�صي�صية 

لوائح  اإ�صدار  حق  تمنحه  التي  التنفيذية  وال�صلطة  قوانين،  اإ�صدار  في  الحق  تعطيه 

ن جميع اأعماله وقراراته ويعفيها من  اأراد فوق ذلك اأن يح�صِّ اإدارية، واإنما  وقرارات 

الخ�صوع لأية رقابة من جانب ال�صلطة الق�صائية، فاأ�صدر اإعالنًا د�صتوريًا ثانيًا بتاريخ 

فيه الأمور الآتية:  قرر   ،2012 نوفمبر   21

1 – اعتبار الإعالنات الد�صتورية والقوانين والقرارات ال�صادرة عن رئي�س الجمهورية 
وانتخاب  الجديد،  الد�صتور  نفاذ  وحتى   ،2012 يونيو   30 في  ال�صلطة  توليه  منذ 

مجل�س �صعب جديد، نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها باأي طريق واأمام 

اأو الإلغاء، وانق�صاء جميع  التنفيذ  التعر�س لقراراته بوقف  اأية جهة، وعدم جواز 

الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة اأمام اأية جهة ق�صائية.
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التاأ�صي�صية  اأو الجمعية  اأية جهة ق�صائية  بحل مجل�س ال�صورى  جواز قيام  عدم   -  2
التي تتولى و�صع م�صروع الد�صتور الجديد.

اأي خطر  اإجــراءات ا�صتثنائية لمواجهة  اأية  الجمهورية �صلطة اتخاذ  رئي�س  منح   -   3
يهدد �صالمة الوطن اأو يعوق موؤ�ص�صات الدولة عن اأداء دورها. 

اخت�صا�س  رئي�س الجمهورية وحده بتعيين النائب العام )دون الإلزام باأخذ راأي   -  4
اأية جهة(، و�صريان هذه القاعدة على النائب العام الحالي. 

وقد تعّر�س هذا الإعالن الد�صتوري لنتقادات حادة من جانب القوى ال�صيا�صية 

،  نظرًا لأنه جعل من رئي�س الجمهورية حاكمًا مطلقًا فوق 
)1(

ومنظمات حقوق الإن�صان 

اإعالنات د�صتورية وقوانين ولوائح  اإ�صدار  يده �صلطة  الد�صتور والقانون، جمع في 

ن جميع اأعماله وقراراته من  وقرارات اإدارية، واأهدر الحق في التقا�صي حينما ح�صَّ

انطباقه  على  ن�س  حيث  بال�صلطة،  انحراف  على  انطوائه  على  عالوة  الق�صاء،  رقابة 

على �صخ�س النائب العام الذي كان ي�صغل من�صبه في هذا الوقت، بالمخالفة لمبداأ عدم 

قابلية الق�صاة للعزل، وخروجًا على �صرط العمومية والتجريد الذي يجب اأن يتوافر 

في قواعد الد�صتور والقانون.   

الجمهورية  رئي�س  ا�صطر  الد�صتوري،  الإعــالن  لهذا  ال�صديدة  المعار�صة  واأمــام 

لإ�صدار اإعالٍن د�صتورٍي ثالٍث بتاريخ 8 دي�صمبر 2012 قرر فيه اإلغاء الإعالن ال�صابق 

ولكن مع الإبقاء على اآثاره، كما اأكد مرة ثانية على تح�صين هذا الإعالن من اأية رقابة 

ق�صائية. ويبدو هذا من المادة الأولى من الإعالن الد�صتوري الجديد التي ن�صت على 

2012، على اأن يبقى �صحيحًا  21 نوفمبر  اإلغاء الإعالن الد�صتوري ال�صادر بتاريخ 

الإعالنات  اأن  على  ن�صت  التي  الرابعة  والمادة  اآثــار،  من  الإعــالن  ذلك  على  ترتب  ما 

الد�صتوري ، بما فيها هذا الإعالن، ل تقبل الطعن عليها اأمام اأية جهة ق�صائية، وتنق�صي 

.
)2(

الدعاوى المرفوعة بهذا ال�صاأن اأمام جميع المحاكم 

www.cihrs.org 1(  راجع موقع مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان على شبكة اإلنترنت(
)2( يتضح من ذلك أن اإلعالن الدستوري الصادر في 8 ديسمبر لم يلغ اإلعالن السابق الصادر في 21 نوفمبر بشكل كامل وحقيقي، 
ألنه أبقى على جميع ما ترتب على اإلعالن السابق من آثار، أهمها حتصني القرارات التي أصدرها الرئيس محمد مرسي. ولهذا  
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مر�صي   محمد  د.  حكم  فترة  في  �صدرت  التي  الد�صتورية  الوثائق  اأهــم  وكانت 

المنتخبون  الأع�صاء  اختارها  تاأ�صي�صية  جمعية  م�صروعه  و�صعت  الــذي  الد�صتور 

 ،  14 يومي  بتاريخ  عــام  ا�صتفتاء  في  ال�صعب  واأقــره  وال�صورى،  ال�صعب  بمجل�صي 

�صديدًا من اأحزاب المعار�صة  اعترا�صًا  الد�صتور  هذا  اأثار  وقد   .2012 دي�صمبر   15
فر�صته  واإنما   ،

ٍ
وطني توافٍق  على  بناًء  ي�صدر  لم  لأنه  المدني،  المجتمع  وموؤ�ص�صات 

الدينية  للن�صو�س  تف�صيراتهم  فر�س  بهدف  التاأ�صي�صية   الجمعية  اأع�صاء  اأغلبية 

وت�صوراتهم ب�صاأن هوية المجتمع، وهذا هو الد�صتور الذي �صوف نقارن بينه وبين 

الد�صتور ال�صادر عام 2014 بعد عزل د. محمد مر�صي.

القوات  اأيدتها  للثورة  ثانية  موجة  م�صر  �صهدت   2013 يونيو   30 وبتاريخ 

الم�صلحة، ب�صبب ف�صل نظام د . محمد مر�صي في اإدارة الدولة من الجوانب ال�صيا�صية 

اإعالنات  ثالثة  خاللها  �صدرت  ثانية  انتقالية  فترة  وبــداأت  والإداريـــة،  والت�صريعية 

و   14 يومي  بتاريخ  عام  ا�صتفتاء  في  ال�صعب  عليه  وافــق  جديد  ود�صتور  د�صتورية 

الد�صتوري الأول عن قيادة القوات الم�صلحة بتاريخ  2014. �صدر الإعالن  15 يناير 
فيه اأنها بذلت جهودًا م�صنيًة من اأجل احتواء الموقف  اأعلنت  وقد   ،.2013 يوليو   3
موؤ�ص�صة  فيها  بما  ال�صيا�صية  القوى  جميع  بين  وطنية  م�صالحة  واإجـــراء  الداخلي  

الرئا�صة، وعر�صت تقديراتها للموقف الإ�صتراتيجي والمخاطر التي تواجه الوطن على 

الأمني والقت�صادي وال�صيا�صي والجتماعي وروؤيتها بو�صفها موؤ�ص�صة  الم�صتوى 

وطنية لحتواء اأ�صباب النق�صام المجتمعى واإزالة اأ�صباب الحتقان ومجابهة المخاطر  

للخروج من الأزمة الراهنة. 

الوطنية  م�صوؤوليتها  على  بناء  ت�صاورت  الم�صلحة  الــقــوات  اأن  الإعـــالن  وقــرر 

والتاريخية مع رموز القوى الوطنية وال�صيا�صية دون ا�صتبعاد اأحد، واتفق المجتمعون 

على خارطة طريق تنهي ال�صراع والنق�صام وتوؤدى اإلى بناء مجتمٍع قوٍي ومتما�صٍك 

السبب فقد بسط القضاء املصري ممثال في محكمة االستئناف ومحكمة النقض، رقابته على اإلعالن الدستوري الصادر بتاريخ 21 
نوفمبر 2012 واعتبره مجرد قرار إداري.
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ل يق�صي اأحدًا من اأبنائه وتياراته، وت�صتمل على عدٍد من  الإجراءات اأهمها ما يلى : 

1 – تعطيل العمل بالد�صتور ب�صكل موؤقت.

اإلى  انتقالية  البالد خالل فترة  اإدارة �صوؤون  الد�صتورية  المحكمة  رئي�س  يتولى   –  2
حين انتخاب رئي�س جديد. 

الفترة النتقالية. خالل  د�صتورية  اإعالنات  اإ�صدار  الد�صتورية  المحكمة  – لرئي�س   3

وطنية.  كفاءات  حكومة  ت�صكيل   -  4

– ت�صكيل لجنة ت�صم جميع الخبرات لإعداد تعديالت على الد�صتور الذي تم تعطيله   5
موؤقتًا.

الوطنية.  للم�صالحة  عليا  لجنة  ت�صكيل   -  6

ر  اإعالنًا د�صتوريًا قرَّ اأ�صدر رئي�س الجمهورية الموؤقت   2013 6 يوليو  وبتاريخ 

كفل   2013 يوليو   8 بتاريخ  اآخــر،  د�صتوريًا  اإعالنًا  اأ�صدر  ثم  ال�صورى.  مجل�س  حل 

واإقامة  عادة،  الد�صاتير  عليها  تن�س  التي  والحريات  الحقوق  اأنواع  جميع  للمواطنين 

خ�صائ�س  وبع�س  البرلماني  النظام  خ�صائ�س  بع�س  بين  يجمع  مختلط  حكم  نظام 

ومجل�س  الجمهورية  رئي�س  بين  م�صتركة  التنفيذية  ال�صلطة  وجعل  الرئا�صي،  النظام 

الوزراء، وفيما يتعلق بتعديل الد�صتور الذي تم تعطيله موؤقتا ن�س الإعالن الد�صتوري 

الد�صتوري  الــقــانــون  واأ�ــصــاتــذة  الق�صاء  رجــال  مــن  الــخــبــراء  مــن  لجنة  ت�صكيل  على 

بالجامعات لو�صع التعديالت التي يرونها على الد�صتور، على اأن تعر�س التعديالت 

المقترحة على لجنة من خم�صين ع�صوًا يمثلون فئات ال�صعب المختلفة، على اأن تنتهي 

اللجنة من م�صروع الد�صتور خالل �صهرين ُيعر�س بعدها على ال�صتفتاء. 

    وقد تمت هذه الإجراءات على الوجه المحدد في خارطة الطريق، واتفق اأع�صاء 

تم  وبالفعل  الد�صتور،  ن�صو�س  مجموع  التعديالت  تم�س  اأن  على  الخم�صين  لجنة 

النتهاء من و�صع م�صروع الد�صتور، وتمت الموافقة عليه في ا�صتفتاء �صعبي بتاريخ 

ع من مجال الحقوق  يومي 14 ، 15  يناير 2014. ويتميز الد�صتور الجديد باأنه و�صَّ
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على  واأكــد  للمجتمع،  والعربية  الإ�صالمية  الهوية  على  وحافظ  العامة،  والحريات 

ولكنه  للت�صريع.  الرئي�صي  الم�صدر  باعتبارها  الإ�صالمية  ال�صريعة  مبادئ  مرجعية 

ا�صتبعد الن�صو�س التي كان د�صتور 2012 يت�صمنها وكانت محل خالف وجدل بين 

القوى ال�صيا�صية. 

المبحث الأول

الأ�شا�ض الفكري لكل من د�شتور 2012 ود�شتور2014

جماعة  عن  المنبثق  والعدالة  الحرية  حزب  رئي�س  مر�صي،  محمد  الدكتور  تولي 

الأخوان الم�صلمين، الحكم عقب ثورة 25 يناير 2011 التي �صاركت فيها جميع القوى 

ال�صيا�صية، مما كان يوجب عليه وعلى الحكومة التي �صكلها ونواب الأغلبية البرلمانية 

الذين اأيدوها، اتباع �صيا�صة توافقية مع القوى ال�صيا�صية الأخرى، واإ�صراكها في القرار 

ال�صيا�صي من اأجل تحقيق اأهداف الثورة، وكذلك فيما يتعلق باختيار اأع�صاء الجمعية 

يكفل  بما  ن�صو�صه  و�صياغة  الجديد،  الد�صتور  م�صروع  باإعداد  المكلفة  التاأ�صي�صية 

الحقوق والحريات لجميع المواطنين في اإطار من تكافوؤ الفر�س وعدم التمييز، وبناء 

د بين فئات المجتمع  نظام �صيا�صي ديمقراطي يقوم على الم�صاركة ال�صيا�صية ويوحِّ

بما يحقق التوازن وال�صتقرار. اإل اأن الأغلبية الجديدة تع�صفت في ا�صتخدام �صلطتها 

وقامت بت�صكيل الجمعية ال�صيا�صية بطريقة غير توافقية �صمنت لنوابها في مجل�صي 

التاأ�صي�صية،  الجمعية  في  كبيرة  اأغلبية  خارجهما  من  واأن�صارها  وال�صورى  ال�صعب 

يوؤدي  اأن  يخ�صى  كــان  بما  ال�صيا�صية  لأفكارها  وفقًا  الد�صتور  ن�صو�س  و�صاغت 

لتاأ�صي�س دولة دينية تكون فيها �صلطة القرار لرجال الدين وفقًا لروؤاهم وتف�صيراتهم 

للن�صو�س ال�صرعية. 

انتخابًا ديمقراطيًا  انتخب  الذي  الدكتور محمد مر�صي  اأن  الرغم كذلك من  وعلى 

الم�صلمين  الإخــــوان  لناخبي  فقط  لي�س  الــرئــا�ــصــيــة،  النــتــخــابــات  فــي  بــفــوزه  يــديــن 

فوز  في  ترغب  لم  لأنها  انتخابه  اأيــدت  التي  المدنية  للقوى  كذلك  واإنما  وال�صلفيين،  

المر�صح المناف�س الذي ينتمي للنظام ال�صابق، اإل اأنه ا�صتاأثر بال�صلطة واأق�صى القوى 
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التي �صاهمت في الثورة عن اأية م�صاركة في اتخاذ القرارات ال�صيا�صية،  واأ�صدر اإعالنًا 

النتيجة  وكانت  عليها.  ق�صائية  رقابة  اأية  وحظر  قراراته  جميع  به  ن  ح�صَّ د�صتوريًا 

الطبيعية لذلك هي �صدور العديد من اأحكام المحكمة الد�صتورية والق�صاءين العادي 

والإداري  التي ك�صفت عن �صوء اإدارة العملية الت�صريعية والإدارية طوال العام الذي 

تولي فيه نظام د. محمد مر�صي الحكم. كما كان الد�صتور غير التوافقي الذي تم اإقراره 

اأثارت قلق  2012، والذي تم فر�صه على المجتمع الم�صري وت�صمن ن�صو�صًا  عام 

القوى الجتماعية المختلفة، من اأهم اأ�صباب اندلع الموجة الثانية للثورة بتاريخ 30 

يونيو 2013. وتم اإ�صدار د�صتور جديد عام 2014 تفادى المثالب التي �صابت د�صتور 

2012، وحافظ على الهوية الإ�صالمية للدولة والمجتمع، ومرجعية مبادئ ال�صريعة 
الإ�صالمية باعتبارها الم�صدر الرئي�صي للت�صريع.

ود�صتور   2012 د�صتور  من  لكل  الفكري  الأ�صا�س  اختالف  اأوًل  نبين  و�صوف 

2014، ثم نعر�س الجدل الذي ثار في ظل د�صتور 2012 حول مكانة الفقه الإ�صالمي 
د�صتور  مثالب   2014 د�صتور  تفادى  كيف  نبيِّن  ذلك  وبعد  الت�صريع،  م�صادر  بين 

ومرجعية  والمجتمع  للدولة  الإ�صالمية  الهوية  على  ذاته  الوقت  في  وحافظ   2012
لكل  ونخ�ص�س  للت�صريع.  الرئي�صي  الم�صدر  باعتبارها  الإ�صالمية،  ال�صريعة  مبادئ 

مو�صوع من هذه المو�صوعات مطلبًا م�صتقال.     

المطلب الأول 

 اختالف الأ�شا�ض الفكري لكل من د�شتور 2012 

ود�شتور 2014 وتاأثيره على اأ�شلوب اإقرار كل منهما

بف�صل  فقط  لي�س  الجمهورية  رئا�صة  انتخابات  في  مر�صي  محمد  الدكتور  فاز 

اأ�صوات ناخبي جماعة الأخوان الم�صلمين، واإنما اأي�صًا بف�صل اأ�صوات الناخبين الذين 

ينتمون اإلى التيار الموؤيد لثورة 25 يناير 2011، والذين اأيدوه في مواجهة المر�صح  
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الآخر الذي ينتمي اإلى النظام ال�صابق. وكان الأمل معقودًا على الرئي�س المنتخب بناء 

القرار  في  القوى  هذه  جميع  ي�صرك  اأن  الثورة  في  �صاركت  التي  القوى  توافق  على 

ال�صيا�صي. ولكنه طبق �صيا�صة عك�صية، حيث �صعى اإلى تقوية �صلطاته وتمكين اأن�صاره 

وموؤيديه من مفا�صل الدولة وموؤ�ص�صاتها، واأكبر دليل على ذلك قيامه باإ�صدار اإعالن 

وال�صلطة  التاأ�صي�صية  ال�صلطة  يده  في  جمع   2012 اأغ�صط�س   11 بتاريخ  د�صتوري 

نوفمبر   21 بتاريخ  ثاٍن  د�صتوري  واإعــالن  التنفيذية،  لل�صلطة  بالإ�صافة  الت�صريعية 

مطلقًا ل يخ�صع اأي عمل �صدر منه لرقابة الق�صاء.  حاكمًا  جعله   2012

للعزل  الق�صاة  قابلية  عــدم  مبداأ  مر�صي  محمد  الدكتور  خالف  فقد  ذلــك  وفــوق 

قرارًا  واأ�صدر  الد�صتورية،  المحكمة  اأحكام  حجية  واأهــدر  العام،  النائب  عزل  حينما 

ببطالن  يونيو   14 بتاريخ  الد�صتورية   المحكمة  ق�صت  الذي  ال�صعب  مجل�س  بعودة 

ت�صكيله، تبعًا للحكم بعدم د�صتورية قانون النتخاب الذي تم على اأ�صا�صه ت�صكيل هذا 

. وعلى اإثر ذلك رفع بع�س الأفراد منازعة تنفيذ اأمام المحكمة الد�صتورية 
)1(

المجل�س

بطلب وقف تنفيذ قرار رئي�س الجمهورية بدعوة المجل�س الباطل لالنعقاد، باعتبار هذا 

القرار مجرد عقبة مادية في �صبيل تنفيذ حكم المحكمة الد�صتورية فاأجابتهم المحكمة 

الجمهورية،  رئي�س  قــرار  تنفيذ  بوقف    2012 يوليو   10 بتاريخ  وق�صت  لطلبهم، 

ت�صكيل  وبطالن  النتخاب  قانون  د�صتورية  بعدم  حكمها  تنفيذ  في  وبال�صتمرار 

مجل�س ال�صعب. 

اتجاهات  من  الم�صت�صارين  من  عــددًا  ن  عيَّ قد  مر�صي  محمد  الدكتور  كــان  واإذا 

اأن  اإل  ال�صيا�صية،  القوى  ممثلي  مع  عديدة  اجتماعات  عقد  كما  متنوعة،  �صيا�صية 

اإلى هوؤلء الم�صت�صارين ولم ي�صاألهم راأيهم في  اأنه لم يرجع  اأثبتت  الأحداث الالحقة 

اإلى ال�صتقالة من منا�صبهم. ونقلت و�صائل الإعالم  القرارات التي اأ�صدرها فدفعهم 

�صهادات عدد من هوؤلء الم�صت�صارين باأن قيادة جماعة الإخوان الم�صلمين هي التي 

)1( أنظر تعليقا حول هذا احلكم في بحث الدكتور يسري العصار بعنوان: »دراسة الجتاهات احملكمة الدستورية في رقابة دستورية 
القوانني وقرارات السلطة التنفيذية املتعلقة بتشكيل البرملان«، مجلة كلية القانون الكويتية العاملية، 2013، العدد األول، ص 126.
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ال�صيا�صية مجرد  القوى  ، كما كانت الجتماعات مع 
)1(

الرئا�صية القرارات  كانت تتخذ 

اجتماعات �صكلية دون اأية نتائج فعلية، مما دفع القوى ال�صيا�صية لرف�س الجتماعات 

الالحقة التي دعا اإليها. 

الإعالم،  وو�صائل  الق�صائية  ال�صلطة  �صد  حملة  مر�صي  محمد  د.  اأن�صار  وقــاد 

المحكمة  ا�صطر  الإعالمي، مما  الإنتاج  الد�صتورية ومدينة  المحكمة  وحا�صروا مقر 

، وتم اتهام كل من له راأي يخالفهم باأنه يعادي الإ�صالم 
)2(

الد�صتورية لتعليق جل�صاتها

ذاته ولي�س مجرد معار�س ل�صيا�صة الحكومة.

الد�صتور  م�صروع  و�صع  تتولي  �صوف  التي  التاأ�صي�صية  الجمعية  ت�صكيل  وتم 

الجديد بطريقة ت�صمن لالأغلبية في مجل�صي ال�صعب وال�صورى احتكار �صلطة القرار 

، حيث تم اختيار ن�صف عدد اأع�صاء الجمعية التاأ�صي�صية، 
)3(

وفر�س روؤاها ب�صكل مطلق

اختيار  تم  لذلك  وبالإ�صافة  البرلمانية،  الأغلبية  نواب  بين  من  ع�صوًا،  خم�صين  اأي 

التاأ�صي�صية  الجمعية  اأع�صاء  ثلثا  اأ�صبح  البرلمان بحيث  اأخرى من خارج  �صخ�صيات 

من اأن�صار تيار الأغلبية ال�صيا�صية، وقد اأ�صدرت محكمة الق�صاء الإداري حكمًا بتاريخ 

القرار ال�صادر من الأع�صاء المنتخبين في مجل�صي ال�صعب  باإلغاء   2012 اأبريل   10
الد�صتور،  م�صروع  بو�صع  المكلفة  التاأ�صي�صية  الجمعية  اأع�صاء  باختيار  وال�صورى 

هذا  المحكمة  واعتبرت  المجل�صين،  هذين  نــواب  بين  من  ن�صفهم  اختيار  تم  والذين 

ال�صعب وال�صورى بو�صفهم مجمعا  اأع�صاء مجل�صي  اإداريــًا �صادرًا من  القرار قرارًا 

انتخابيا ولي�س عمال برلمانيا اأو ت�صريعيا،  واأ�ص�صت المحكمة حكمها باإلغاء هذا القرار 

على اأ�صا�صين: الأول هو اأنه لم يكن من الجائز اختيار اأع�صاء الجمعية التاأ�صي�صية من 

بين نواب مجل�صي ال�صعب وال�صورى، والثاني هو اأن الختيار كان يجب اأن ي�صتند اإلى 

اعتبارات مو�صوعية ترجع اإلى الكفاءة والخبرة ولي�س على اأ�صا�س النتماء الحزبي.

)1( انظر شهادة املستشار فؤاد جاد الله ، املستشار القانوني للدكتور محمد مرسي املنشورة في جريدة األهرام الصادرة بتاريخ 23 أبريل 
2013، قبل أكثر من شهرين من املوجة الثانية من الثورة التي أنهت حكم د . محمد مرسي.  

)2( راجع الصحف الصادرة في مصر بتاريخ األول من ديسمبر 2012. 
)3( كان نواب جماعة األخوان املسلمني واألحزاب السلفية يحوزون %67 من مقاعد مجلس الشعب وكانوا يحوزون معا، 90% 

من مقاعد مجلس الشورى، بعد مقاطعة األحزاب املدنية انتخابات هذا املجلس األخير.
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بت�صكيل  المتعلقة  البرلمان  �صيا�صة  في  كبير  تغيير  اإلى  يوؤد  لم  الحكم  هذا  ولكن 

وتم  ت�صكيلها،  بــاإعــادة  قاما  وال�صورى  ال�صعب  مجل�صي  لأن  التاأ�صي�صية،  الجمعية 

تم  لذلك  وبالإ�صافة  البرلمانية،  الأغلبية  نــواب  بين  من  اأع�صائها  من   25% اختيار 

اختيار �صخ�صيات من موؤيدي الأغلبية الحاكمة من خارج البرلمان، بحيث بلغت ن�صبة 

الأع�صاء المنتمين لتيار الأغلبية ال�صيا�صية %60 من بين اأع�صاء الجمعية التاأ�صي�صية، 

 .
)1(

واأ�صدر البرلمان قانونًا ح�صن به ت�صكيل الجمعية التاأ�صي�صية على هذا النحو

روؤاها  التاأ�صي�صية  الجمعية  اأع�صاء  اأغلبية  فر�صت  حينما  ذروتها  الأمور  وبلغت 

ن  يت�صمَّ د�صتور  م�صروع  اإقــرار  وتم  الأقلية،  على  ال�صرعية  للن�صو�س  وتف�صيراتها 

 ،
)2(

اأ�ص�صًا كان يخ�صى اأن توؤدي اإلى بناء دولة دينية تكون �صلطة القرار فيها لرجال الدين

وتم الن�س على اأن مبادئ ال�صريعة الإ�صالمية التي تعتبر الم�صدر الرئي�صي للت�صريع 

ت�صمل الفقه، مع اأنه من الأمور الثابتة اأن الفقه م�صدر تف�صيري اأو مو�صوعي للقانون 

ولي�س م�صدرًا ر�صميًا. وبعبارة اأخرى فاإن الأع�صاء المنتخبين في مجل�صي ال�صعب 

 2011 مار�س   30 بتاريخ  ال�صادر  الد�صتوري  الإعــالن  اإليهم  عهد  الذين  وال�صورى 

والذين  جديد،  د�صتور  م�صروع  بو�صع  المكلفة  التاأ�صي�صية  الجمعية  اأع�صاء  باختيار 

ا�صتخدام  في  تع�صفوا  قد  الحاكم،  للنظام  الموؤيد  التيار  اإلى  باأغلبيتهم  ينتمون  كانوا 

�صلطتهم، وقاموا بت�صكيل الجمعية التاأ�صي�صية بطريقة غير توافقية �صمنت لنواب في 

مجل�صي ال�صعب وال�صورى ولأن�صارهم من خارج المجل�صين الأغلبية الالزمة لتخاذ 

القرارات في الجمعية التاأ�صي�صية.  

الأغلبية  تكون  اأن  الأ�صوات،  باأغلبية  التاأ�صي�صية،  الجمعية  قررت   لذلك  وتطبيقا 

الأ�صوات.  وبالفعل  % من  الالزمة للت�صويت على ن�صو�س الد�صتور هي اأغلبية 57 

تمت �صياغة ن�صو�س الد�صتور وفقا لأفكارهم ال�صيا�صية بما يمكن اأن يوؤدي لتاأ�صي�س 

ض تشكيل اجلمعية التأسيسية على هذا النحو للنقد من جانب أحزاب املعارضة  وعدد كبير من رجال القانون. أنظر أعمال  )1( تعرَّ
ندوة كلية احلقوق بجامعة القاهرة بتاريخ 4 نوفمبر 2012 حول الدستور اجلديد ) 2012 (.   

)2( أنظر بشأن مفهوم كل من الدولة الدينية والدولة املدنية: ندوة مجلة عالم الفكر، بعنوان: الدولة املدنية والدولة الدينية، العدد الرابع، 
املجلد 41، يونيو 2013، ص 287. 
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دولة دينية تكون فيها �صلطة القرار لرجال الدين وفقًا لروؤاهم وتف�صيراتهم للن�صو�س 

مبادئ  اأن  على  بالن�س  تكتف  لم  التاأ�صي�صية  الجمعية  اأن  ذلك  اآيــات  ومن  ال�صرعية.  

 ،1971 ال�صريعة الإ�صالمية هي الم�صدر الرئي�صي للت�صريع، كما كان ين�س د�صتور 

وهذا  الإ�صالمي،  الفقه  ت�صمل  جعلتها  بحيث   المبادئ  هذه  مفهوم  من  عت  و�صَّ واإنما 

هي  الإ�صالمية  ال�صريعة  مبادئ  لأن  ذاتها،  لل�صريعة  العامة  الأ�صول  يخالف  التوجه 

الفقه  اأما  للت�صريع،  الرئي�صي  الم�صدر  تعتبر  اأن  يمكن  قانونية  قواعد  تت�صمن  التي 

بينه  اأن يجتهد ويختار من  للم�صرع  للقانون يمكن  اأو مادي  فاإنه م�صدر مو�صوعي 

الراأي اأو التجاه الذي يرى اأنه هو الأن�صب لتحقيق الم�صلحة العامة ويجعل منه قاعدة 

قانونية. ونعتقد اأن الأ�صل العام في اعتبار الإ�صالم دينًا ودولًة يكفي لتحقيقه الن�س 

على اأن مبادئ ال�صريعة الإ�صالمية هي الم�صدر الرئي�صي للت�صريع. وق�صاء المحكمة 

الأ�صباب  اأحــد  التوافقي  غير  الد�صتور  هــذا  وكــان  ذلــك،  على  دليل  خير  الد�صتورية 

ال�صابق محمد مر�صي،  الرئي�س  المدنية لحكم  ال�صيا�صية  القوى  لمعار�صة  الجوهرية 

تقرر  التي  الإجـــراءات  بين  من  الد�صتور  هــذا  تعديل  يكون  اأن  الطبيعي  من  كــان  كما 

اتخاذها بعد الموجه الثانية للثورة بتاريخ 30 يونيو 2013. 

الفقه  اجــتــهــادات  على  د�صتورية  قيمة  اإ�صباغ  اأن  كيف  يلي  فيما  نبين  و�ــصــوف 

واأن  بالغة،  مخاطر  على  وينطوي  ذاتــهــا،  الإ�صالمية  ال�صريعة  اأ�ــصــول  مع  يتفق  ل 

التي  الإ�صالمية  ال�صريعة  مبادئ  مفهوم  حددت  التي  هي  العليا  الد�صتورية  المحكمة 

اأحكامها،  للت�صريع ب�صكل دقيق وطبقتها في عدد كبير من  الرئي�صي  الم�صدر  تعتبر 

وميزت بينها وبين اجتهادات الفقه التي يجوز لل�صلطة الت�صريعية الختيار من بينها. 

وقد ت�صمن د�صتور 2014  �صياغة للمادة الثانية المتعلقة بمرجعية مبادئ ال�صريعة 

الإ�صالمية تتفق مع التف�صير الذي اعتنقته المحكمة الد�صتورية العليا.  
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المطلب الثاني 

الجدل في ظل د�شتور 2012

 حول مكانة الفقه الإ�شالمي بين م�شادر الت�شريع

والعبادات،   العقيدة  اإلى جانب  يت�صمن،  اأنه دين ودولة. فهو  الإ�صالم  اأ�ص�س  من 

مبادئ عامة تحكم الدولة والمجتمع وحياة الأفراد والجماعات. ومن الثابت في الوقت 

دولة  لي�صت  الإ�صالم  في  الدولة  اأن  الإ�صالمية،  لل�صريعة  العامة  لالأ�صول  وفقًا  ذاته، 

فيها  الأ�صا�صية  المرجعية  مدنية  دولــة  هي  واإنما  الدين،  رجــال  لحكم  تخ�صع  دينية 

الواحد،  المجتمع  اأبناء  بين  المت�صاوية  المواطنة  على  وتقوم  والقوانين،  للد�صتور 

ال�صريعة  مبادئ  تخالف  األ  يجب  الدولة  في  القانونية  القواعد  اأن  ذلك  من  يمنع  ول 

الإ�صالمية الم�صتمدة من القراآن الكريم وال�صنة النبوية. وقد ن�صاأت الدولة الإ�صالمية 

الأولى في المدينة المنورة ن�صاأة مدنية، وتحددت العالقة فيها بين الم�صلمين وغيرهم 

ر فيها اأن  من اأهل المدينة على  اأ�صا�س وثيقة المدينة التي اأ�صدرها الر�صول ] وقرَّ

الم�صلمين واأهل المدينة من غير الم�صلمين اأمٌة واحدٌة.

وقد كان د�صتور 1971 ين�س في مادته الثانية على اأن الإ�صالم  هو دين الدولة، 

واللغة العربية لغتها الر�صمية، ومبادئ ال�صريعة الإ�صالمية م�صدر رئي�صي للت�صريع. 

تعديله  يتم  اأو  ي�صدر  قانون  اأي  اأن  على  العليا  الد�صتورية  المحكمة  ق�صاء  وا�صتقر 

1971 وينطوي على مخالفة لمبادئ ال�صريعة الإ�صالمية يعتبر  بعد �صدور د�صتور 

بثبوتها  المقطوع  المبادئ  هي  باأنها  المبادئ  هذه  المحكمة  وف�صرت  د�صتوري.  غير 

في  يغاير  اأن  ع  للم�صرِّ ويجوز  لالجتهاد،  محل  فاإنها  الظنية  الأحكام  اأمــا  ودللتها، 

لل�صريعة  الكلية  القواعد  متحريًا  والمكان،  الزمان  لتغير  تبعًا  تت�صمنها  التي  الحلول 

ع يقع عليه التزام بمراجعة القوانين القائمة  ومقا�صدها. ومن ناحية اأخرى فاإن الم�صرِّ

في �صوء مبادئ ال�صريعة وتنقية هذه القوانين من اأية مخالفة لهذه المبادئ.  وفي عام 

تم تعديل المادة الثانية من الد�صتور واأ�صبحت تن�س على اأن مبادئ ال�صريعة   1980
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، وقد اأ�صدرت المحكمة الد�صتورية عددًا 
)1(

الإ�صالمية هي الم�صدر الرئي�صي للت�صريع

من الأحكام  ق�صت فيها بعدم د�صتورية ن�صو�س ت�صريعية لمخالفتها مبادئ ال�صريعة 

الإ�صالمية. 

ولكن اأغلبية اأع�صاء الجمعية التاأ�صي�صية التي اأعدت د�صتور 2012، والتي كانت 

وال�صورى  ال�صعب  مجل�صي  في  ال�صيا�صية  الأغلبية  اإلــى  ينتمون  نــواب  من  مكونة 

اإر�صاء  في  يتمثل  اآخر  توجه  لها  كان  البرلمان،  خارج  من  التيار  لهذا  الموؤيدين  ومن 

دعائم دولة تكون ال�صلطة فيها خا�صعة لجتهادات الفقهاء. وقد كان الهدف من قرار 

على  التاأ�صي�صية  الجمعية  بت�صكيل  وال�صورى  ال�صعب  بمجل�صي  المنتخبين  الأع�صاء 

تاأ�صي�س دولة دينية، وعلى  الذي ي�صمن  الوجه  الد�صتور على  النحو هو �صياغة  هذا 

الرغم من �صدور حكم من محكمة الق�صاء الإداري بتاريخ 10/4/2012 باإلغاء هذا 

ب�صفتهم  لي�س  المجل�صين،  نواب  اأ�صدره  م�صروٍع  غير  اإداريــًا  قــرارًا  باعتباره  القرار 

على  القرار  هــذا  انطوى  وقــد  انتخابي،  مجمع  اأع�صاء  باعتبارهم  واإنما  الت�صريعية 

مخالفة لن�س المادة 60 من الإعالن الد�صتوري ال�صادر بتاريخ 30 من مار�س 2011، 

من  انتخابهم  عليهم  يفر�س  بما  التاأ�صي�صية،  الجمعية  اأع�صاء  انتخاب  خولهم  الــذي  

الجمعية  ت�صكيل  اأعادوا  المجل�صين  في  المنتخبين  الأع�صاء  ولكن  المجل�صين.  خارج 

التاأ�صي�صية  على نحو ل يختلف كثيرًا عن ت�صكيل الجمعية الأولى التي ق�صت محكمة 

الق�صاء الإداري باإلغاء قرار ت�صكيلها. واأعلن رئي�س الجمهورية اأنه لن يطرح م�صروع 

بطريقة  منها  اإقــراره  تم  اإذا  اإل  باإعداده  التاأ�صي�صية  الجمعية  �صتقوم  الــذي  الد�صتور 

توافقية، ولكن الجمعية التاأ�صي�صية الثانية قامت ب�صياغة ن�صو�س م�صروع الد�صتور 

بطريقة تخلو من التوافق، ولم تاأبه بان�صحاب عدد من اأع�صائها الذين اأبدوا اعترا�صهم 

. ولما انتهت الجمعية 
)2(

على الأ�صلوب الذي تمت به �صياغة ن�صو�س م�صروع الد�صتور

املشكلة في  اللجنة اخلاصة  تقرير  الشريعة اإلسالمية:  مبادئ  املتعلقة مبرجعية   1971 الثانية من دستور  املادة  تعديل  )1( راجع بشأن 
مجلس الشعب في عام 1980 إلعداد مشروع تعديل املادة الثانية من الدستور. 

)2( انسحب عشرون عضوًا من أعضاء اجلمعية التأسيسية األولى التي قضت محكمة القضاء اإلداري بتاريخ 10 أبريل 2012 بإلغاء 
القرار الصادر بتشكيلها، مبا ميثل %20 من أعضائها، وانسحب 15 عضوًا من أعضاء اجلمعية التأسيسية الثانية التي حلت محلها 

بعد ذلك. 
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التاأ�صي�صية من اإعداد م�صروع الد�صتور رفعته اإلى رئي�س الجمهورية الذي اأعلن اأنه لن 

يطرحه على ال�صتفتاء ال�صعبي اإل بعد مرور �صهرين لإتاحة الفر�صة لحوار مجتمعي 

ب�صاأنه، ولكنه اأ�صدر بعد ذلك قرارًا فجائيًا  بدعوة ال�صعب اإلى ال�صتفتاء علي م�صروع 

الذي تم  الموافقة عليه في ال�صتفتاء  ت  الد�صتور بعد خم�صة ع�صر يوما، وبالفعل تمَّ

بتاريخ يومي 14 و15 دي�صمبر 2012. 

والتي  الد�صتور،  على  ال�صتفتاء  في  المواطنين  م�صاركة  ن�صبة  هنا  نناق�س  ولن 

بلغت %32،9 من مجموع من لهم حق الت�صويت، كما لن نناق�س الن�صبة التي تمت بها 

الموافقة عليه، وهي ن�صبة %63،8 من مجموع من �صاركوا في ال�صتفتاء، لأن ذلك ل 

يوؤثر على ال�صرعية القانونية للد�صتور الذي اأ�صبح حقيقة قانونية ل يجوز المنازعة 

فيها، وينبغي اللتزام باأحكامه. ولكن الإجراءات التي تم بها اإعداده، وطريقة �صياغة 

التاأ�صي�صية،  الجمعية  اأع�صاء  لأغلبية  ال�صيا�صية  الــروؤى  بتغليب  ات�صمت  ن�صو�صه، 

وعلى  الإ�صالمية  ال�صريعة  مبادئ  مرجعية  على  بالن�س  الكتفاء  عدم  في  ورغبتهم 

اأنها الم�صدر الرئي�صي للت�صريع، وهو الأمر الذي كان قائما منذ 1980، ومحل اتفاق 

اجماعى بين القوى ال�صيا�صية، واإنما جعلت هذه الأغلبية من الفقه الإ�صالمي، الم�صدر 

الر�صمي للت�صريع، على خالف الأ�صول ال�صرعية والقانونية التي تعتبر الفقه م�صدرًا 

تف�صيريًا اأو احتياطيًا للت�صريع. والهدف من وراء هذا الأمر هو و�صع الأ�ص�س لإن�صاء 

دولة تخ�صع فيها �صلطة القرار ال�صيا�صي والت�صريعي لجتهادات الفقهاء.

المتعلقة  الن�صو�س  �صياغة  في   2012 د�صتور  في  الدولة  هــذه  اأ�ص�س  وتتمثل 

وا�صعة  بعبارات  ال�صاأن  هذا  في  الإ�صالمي  الفقه  ودور  الإ�صالمية  ال�صريعة  بتطبيق 

ف�صفا�صة تقبل تف�صيرات يمكن ال�صتناد اإليها بما يوؤدي اإلى هيمنة رجال الدين على 

والتنفيذية  الت�صريعية  الثالث:  العامة  ال�صلطات  م�صتوى  على  القرارات  اتخاذ  �صلطة 

والق�صائية، واإ�صفاء طابع ديني على الدولة في عالقاتها بالدول الأخرى، وفتح الباب 

لظهور جماعات موازية لل�صلطات الر�صمية في الدولة، بل قد تكون خارجة عليها، تقوم 

بالتعر�س لالأفراد في ممار�صتهم لحرياتهم ال�صخ�صية، وتفر�س و�صايتها عليهم بناء 

على �صند مبا�صر من الد�صتور. 
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ون�صتعر�س فيما يلي ن�صو�س الد�صتور التي يت�صح من ربطها معا في منظومة 

هذا  وا�صعي  اإرادة  اتجاه  الد�صتور،  ن�صو�س  اإلــى  النظر  دائما  ينبغي  كما  واحـــدة، 

ول  الفقهاء.  لجتهادات  العامة  ال�صلطات  فيها  تخ�صع  دولــة  تاأ�صي�س  اإلــى  الد�صتور 

نذكر منها المادة الثانية التي تن�س على اأن دين الدولة الإ�صالم، واللغة العربية لغتها 

الر�صمية، واأن مبادئ ال�صريعة الإ�صالمية هي الم�صدر الرئي�صي للت�صريع. فهذه المادة 

تبين من ناحية اأولى هوية الدولة والمجتمع، وتجعل من مبادئ ال�صريعة الإ�صالمية، 

وهي مبادئ محددة ومن�صبطة، الم�صدر الرئي�صي للت�صريع. 

ولكن المادة الرابعة ل مكان لها في اعتقادنا في الد�صتور، فهي تن�س على اأن: »الأزهر 

ال�صريف هيئة اإ�صالمية م�صتقلة جامعة، يخت�س دون غيره بالقيام على كافة �صوؤونه، 

ويتولى ن�صر الدعوة الإ�صالمية وعلوم الدين واللغة العربية في م�صر والعالم، ويوؤخذ 

الإ�صالمية،  بال�صريعة  المتعلقة  ال�صوؤون  ال�صريف في  العلماء بالأزهر  راأي هيئة كبار 

وتكفل الدولة اإلعتمادات المالية الكافية لتحقيق اأغرا�صه، و�صيخ الأزهر م�صتقل غير 

قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين اأع�صاء هيئة كبار العلماء، وكل ذلك 

على النحو الذي ينظمه القانون«. ونرى، من ناحية، اأن المو�صع الأن�صب لتحديد مكانة 

الذي يمكن تعديله   ،1961 103 ل�صنة  المنظم له، رقم  القانون  الأزهر وا�صتقالله هو 

والن�س على ا�صتقالله، ومن ناحية اأخرى فاإن الإلزام باأخذ راأي هيئة كبار العلماء في 

اأوجه  التف�صير على  الإ�صالمية قد جاء بعبارة عامة تقبل  المتعلقة بال�صريعة  ال�صوؤون 

الهيئة بمنا�صبة كل م�صروع  اإلى هذه  البرلمان بالرجوع  اإلزام  مختلفة، بما يمكن معه 

قانون، واإلزام المحاكم بالرجوع اإلى هذه الهيئة قبل اإ�صدار اأحكامها، واإلزام ال�صلطة 

التنفيذية بدورها بالرجوع اإلى هذه الهيئة قبل اإ�صدار قراراتها التنظيمية وغيرها من 

قرارات. ول يحتج في هذا ال�صدد باأن ن�س المادة الرابعة يلزم فقط بالرجوع اإلى هيئة 

كبار العلماء لمعرفة راأيها دون اأن يلزم الجهة التي �صترجع اإلى الهيئة بتنفيذ هذا الراأي، 

لأنه مما ل�صك فيه اأن عدم تنفيذ هذا الراأي �صتكون له عواقب غير ماأمونة، ول يجب اأن 

نن�صى اأن اأن�صار نظام د. محمد مر�صي �صبق لهم محا�صرة مقر المحكمة الد�صتورية 

العليا من اأجل محاولة ال�صغط عليها ومنعها من ممار�صة عملها بحرية، مما دفعها اإلى 
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على  الح�صار  اإنهاء  حين  اإلــى  جل�صاتها  بتعليق   2012/12/1 بتاريخ  قــرار  اإ�صدار 

منه  الرابعة  المادة  وجود  وقبل   ،2012 د�صتور  على  ال�صابق  للنظام  ووفقًا  مقرها.  

ب�صياغتها الف�صفا�س ، يجوز لل�صلطات العامة ا�صتطالع  راأي الأزهر ال�صريف في اأي 

مو�صوع ترى �صرورة لمعرفة موقف ال�صرع ب�صاأنه. 

اإبعاد  اإلى   2012 اإرادة وا�صعي د�صتور  اتجاه  الدللة على  الموؤ�صرات ذات  ومن 

ره بالن�صبة  الطابع المدني عن الدولة  اأنهم لم يتبنوا القيد الذي كان د�صتور 1971 قد قرَّ

لالأحزاب ال�صيا�صية حيث كان يحظر في مادته الخام�صة مبا�صرة اأي ن�صاط �صيا�صي اأو 

قيام اأحزاب �صيا�صية على اأية مرجعية دينية اأو اأ�صا�س ديني اأو بناء على التفرقة ب�صبب 

الجن�س اأو الأ�صل. واقت�صرت المادة ال�صاد�صة من د�صتور 2012 على حظر قيام اأي 

حزب �صيا�صي على اأ�صا�س التفرقة بين المواطنين ب�صبب الجن�س اأو الأ�صل اأو الدين. 

والفارق وا�صح بين الن�صين. 

وتفر�س المادة العا�صرة التزامًا عامًا على كل من الدولة والمجتمع بمراعاة الطابع 

اأية  تحدد  اأن  دون  وحمايتها  الأخالقية  القيم  وتر�صيخ  الم�صرية  لالأ�صرة  الأ�صيل 

اإنها تركت للم�صرع هذه المهمة. ومثل هذا اللتزام العام على  �صوابط على ذلك، بل 

المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  لالأمر  جماعات  لن�صاأة  الباب  يفتح  اأن  يمكن  المجتمع  

بالتوازي  ال�صخ�صية،  الأفراد في ممار�صتهم لحرياتهم  تقوم بفر�س و�صايتها على 

وبالفعل  للدولة،  التابعة  والق�صائي  الإداري  ال�صبط  �صلطة  تمار�صه  الذي  الدور  مع 

مت عدة جماعات بطلب لوزارة ال�صوؤون الجتماعية لتاأ�صي�س جمعيات لالأمر  فقد تقدَّ

بالمعروف والنهي عن المنكر. 

الثالثة والأربعين ق�صرت  المادة  ال�صابقة، فاإن  الم�صرية  الد�صاتير  وعلى خالف 

ال�صماوية،  الديانات  اأتباع  على  العبادة  دور  واإقامة  الدينية  ال�صعائر  ممار�صة  حرية 

المحكمة  طبقت  وقد  وحدها،  ال�صماوية  بالأديان  يعترف  الإ�صالم  باأن  الت�صليم  ومع 

الد�صتورية العليا وكل من محكمة النق�س ومجل�س الدولة هذا المبداأ، اإل اأن هذه الم�صاألة 

ل تحتاج لن�س خا�س في الد�صتور،  بل اإن الن�س عليها فيه يمكن اأن يوؤدي اإلى نتيجة 

خطيرة هي اأن الدول التي يعتنق مواطنوها ديانات غير �صماوية يمكن، بحجة المعاملة 
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بالمثل، اأن تحظر على الم�صلمين المقيمين فيها ممار�صة ال�صعائر الدينية واإقامة دور 

العبادة. ولذلك فاإن الأف�صل في اعتقادنا الن�س على اأن ممار�صة ال�صعائر الدينية تكون 

في حدود النظام العام والآداب، كما كان الحال في الد�صاتير الم�صرية ال�صابقة.

الخام�صة  الــمــادة  ن�س  الد�صاتير:  فــي  عــادة  لها  مكان  ل  التي  الن�صو�س  ومــن 

يوجد  الن�س  فهذا  والأنبياء،  بالر�صل  التعري�س  اأو  الإ�صاءة  يحظر  الــذي  والأربعين 

بالفعل في قانون العقوبات الذي يفر�س بالفعل عقوبة على هذا الفعل، ون�س المادة 

ال�صاد�صة وال�صبعين الذي يقرر اأن ل عقوبة اإل بن�س د�صتوري، فهذا الن�س ل محل له 

لأن الد�صاتير لي�س من وظائفها فر�س العقوبات.

ن المادة الواحدة والثمانين قيدًا عامًا �صديد الت�صاع على ممار�صة الأفراد  وتت�صمَّ

اأن ل تتعار�س ممار�صتهم لها مع  الد�صتور، هو  التي منحها لهم  للحقوق والحريات 

الدولة والمجتمع، وهو ي�صتمل على �صبعة مواد من مواد  الوردة في باب  المقومات 

الرابعة  المادة  مثل  عديدة،  تف�صيرات  تحتمل  عبارات  بع�صها  ا�صتخدم  الد�صتور، 

التي قررت التزامًا عامًا باأخذ راأي هيئة كبار العلماء في ال�صوؤون المتعلقة بال�صريعة 

الإ�صالمية، والمادة ال�صابعة التي ن�صت على واجب الحفاظ على الأمن القومي، دون 

اأن تحدد اأي مفهوم لهذه الم�صطلح.

وتاأتى المادة 219 من الد�صتور على راأ�س المواد التي يمكن تف�صيرها بما يوؤدي 

اإلى تاأ�صي�س دولة تخ�صع فيها �صلطة القرار ال�صيا�صي لجتهادات الفقهاء، اإذ اأنها تن�س 

على اأن مبادئ ال�صريعة الإ�صالمية، التي تعتبر الم�صدر الرئي�صي للت�صريع وفقًا للمادة 

الثانية من الد�صتور، ت�صمل اأدلتها الكلية، وقواعدها الأ�صولية والفقهية، وم�صادرها 

وا�صعًا  جــدًل  المادة  هذه  اأثــارت  وقــد    .
)1(

والجماعة  ال�صنة  اأهــل  مذاهب  في  المعتبرة 

ضوء  على  اإلسالمي  والفقه  الشريعة  لدراسة  »املدخل  والفقه:  اإلسالمية  الشريعة  من  لكل  العلمي  املفهوم  حتديد  بشأن  راجع   )1(
املمازجة مع القانون ومراعاة الواقع« للدكتور عبد احلميد محمود البعلى، مطبوعات كلية  القانون الكويتية العاملية، 2012، ص 43 
وما بعدها، وكذلك ص 60 و مابعدها. وبحث الدكتور سامي جمال الدين بعنوان: »الشريعة اإلسالمية، مصدر رسمي للقانون أم 
مصدر موضوعي للتشريع ؟ قراءة في نص املادة الثانية من الدستور«، مجلة الدستورية، العدد 22، أكتوبر 2012، وكتابه بعنوان: 
توفيق  الناصر  الدكتور عبد  1986، وكتاب  املعارف باإلسكندرية،  الشريعة اإلسالمية«، منشأة  القانونية ومبادئ  القواعد  »تدرج 

العطار بعنوان: »مدخل لدراسة القانون وتطبيق الشريعة اإلسالمية«، القاهرة، مطبعة السعادة، 1979.   
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الر�صمية  اإدخالها للفقه ومذاهبه في الم�صادر  ال�صيا�صية المختلفة ب�صبب  القوى  بين 

اأن  فالثابت  ال�صواء،  على  والقانون  لل�صريعة  العامة  لالأ�صول  بالمخالفة  للت�صريع، 

الفقه من الم�صادر ال�صتئنا�صية اأو الحتياطية للقانون ولي�س من م�صادره الر�صمية 

.
)1(

الملزمة 

     اإن هذه الن�صو�س في مجموعها، وفي اإطار الوحدة الع�صوية  التي تجمعها، كان 

اأن توؤ�ص�س لدولة دينية تخ�صع فيها ال�صلطات العامة للفقه واجتهاداته، التي  يخ�صى 

تحتمل ال�صواب والخطاأ. وقد اأدى �صدور الد�صتور مت�صمنًا هذه الن�صو�س الخالفية 

اإلى انق�صام خطير بين فئات الأمة الم�صرية، وكان اأحد الأ�صباب لحالة الغ�صب العام 

التي اأودت بحكم د . محمد مر�صي وخروج ال�صعب عليه في 30 يونيو 2013. وقد كان 

ن�س المادة الثانية من الد�صتور الذي يجعل من مبادئ ال�صريعة الإ�صالمية الم�صدر 

دون  التطبيق،  مو�صع  ودولة  دين  الإ�صالم  اأن  مبداأ  لو�صع  كافيًا  للت�صريع  الرئي�صي 

اإ�صافة الفقه ومذاهبه اإلى الم�صادر الر�صمية للقانون، وهذا هو الذي يتم تطبيقه بعد 

النتهاء المبت�صر لفترة حكم د. محمد مر�صي . 

)1(  انظر بِشأن االنتقادات املوجهة لدستور 2012: 
دستور  ومشروع   2012 دستور  بني  مقارنة  نظرة  بدبي:  السياسات  ودراسة  لألبحاث  العربي  باملركز  السياسات  حتليل  وحدة   -

2013، 15 يناير 2014. 
- الدكتور جابر جاد نصار: لن يكون في مصر استبداد باسم الدين او اجليش، جريدة الوطن املصرية، بتاريخ 4 سبتمبر 2013. 

- الدكتور حسن نافعة: وجهة نظر بشأن مشروع الدستور )2012(، جريدة املصري اليوم بتاريخ 13 ديسمبر 2012. 
- الدكتور عبد الفتاح مراد: األخطاء اجلسيمة لدستور 2012، جريدة األهرام  بتاريخ 30 أغسطس 2014.

- الدكتور عمرو الشوبكى: أخطر ما في الدستور اجلديد )2012(، جريدة املصري اليوم بتاريخ 13 ديسمبر 2012. 
- كلية احلقوق بجامعة القاهرة: ندوة حول الدستور اجلديد )2012(، بتاريخ 4 نوفمبر 2012. 

- الدكتور محمد عماد النجار: االنتقادات السبعة للمادة 219 من الدستور، جريدة الشروق بتاريخ 16 سبتمبر 2013. 
-   الدكتور يحيى اجلمل: لدينا نصوص دستورية وليس حياة دستورية، جريدة األهرام بتاريخ 25 أكتوبر 2013.

- الدكتور يسرى العصار: نظرة نقدية للدستور املصري الصادر عام 2012، مجلة الدستورية، العدد 22، أكتوبر 2012.
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المطلب الثالث

محافظة د�شتور 2014 على الهوية الإ�شالمية

 ومرجعيـــة مبــــادئ ال�شـريعــــة الإ�شـالميـــة

   كان تعديل د�صتور 2012 من بين الإجراءات المهمة التي تم اتخاذها بعد عزل 

الرئي�س ال�صابق محمد مر�صي بتاريخ 3 يوليو 2013. وفي هذا ال�صاأن ن�س الإعالن 

الد�صتوري الذي اأ�صدره الرئي�س الجديد الموؤقت بتاريخ 8 يوليو 2013 على ت�صكيل 

لجنة من ع�صرة من الخبراء من رجال الق�صاء واأ�صاتذة القانون الد�صتوري بالجامعات 

لو�صع التعديالت التي يرونها على الد�صتور، على اأن تعر�س التعديالت المقترحة على 

لجنة من خم�صين ع�صوا، منهم اأربعون ع�صوا يمثلون الأحزاب والمثقفين والنقابات 

وال�صرطة،  الم�صلحة  والقوات  والكني�صة  والأزهــر  والفالحين  والعمال  والتــحــادات 

تختارهم هذه الجهات، وع�صرة من ال�صخ�صيات العامة يعينهم مجل�س الوزراء، على 

وتنتهي  والن�صاء.  ال�صباب  من  الأقل  على  ع�صرة  ع�صوًا  الخم�صين  بين  من  يكون  اأن 

اللجنة من م�صروع الد�صتور خالل �صهرين يعر�س بعدها على ال�صتفتاء. 

وقد تمت هذه الإجراءات على هذا الوجه المحدد في الإعالن الد�صتوري. واتفق 

اأع�صاء لجنة الخم�صين على اأن تم�س التعديالت مجموع ن�صو�س الد�صتور، وعلى اأن 

يكون الحد الأدنى لعدد الأ�صوات الالزم لإقرار ن�صو�س الد�صتور 75 % من اأع�صاء 

لجنة الخم�صين. وبالفعل قامت اللجنة باإعداد م�صروع الد�صتور الجديد، واأبقت على 

على  وحافظت  وللدولة،  للمجتمع  والعربية  الإ�صالمية  بالهوية  الخا�صة  الن�صو�س 

وفقا  للت�صريع  الرئي�صي  الم�صدر  باعتبارها  الإ�صالمية  ال�صريعة  مبادئ  مرجعية 

اللجنة من  العليا، وا�صتبعدت  الد�صتورية  التي ا�صتقر عليها ق�صاء المحكمة  للمفاهيم 

الد�صتور الجديد جميع الن�صو�س التي كانت محل الخالف في د�صتور 2012، ومن 

اأبرزها ما كانت تن�س عليه المادة الرابعة من اإلزام جميع الجهات ب�صرورة اأخذ راأي 

هيئة كبار العلماء بالأزهر في كل ما يتعلق بال�صريعة الإ�صالمية، وكذلك المادة 219 

للت�صريع  الرئي�صي  الم�صدر  تعتبر  التي  ال�صريعة  مبادئ  اأن  على  تن�س  كانت  التي 
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اأحزاب �صيا�صية  اإن�صاء  الجديد على حظر  الد�صتور  الإ�صالمي. كما ن�س  الفقه  ت�صمل 

 ، 14 اأ�صا�س دين�س. وتم عر�س الد�صتور على ال�صتفتاء ال�صعبي بتاريخ يومي  على 

ب�صكل وا�صع، على الرغم من مقاطعة  ال�صعب  موافقة  على  وحاز   ،2014 يناير    15
الناخبين الموؤيدين لنظام الرئي�س ال�صابق د. محمد مر�صي له. 

ويكفل  بالتوازن  يت�صم  الجديد  للد�صتور  الفكري  الأ�صا�س  اأن  جانبنا  من  ونعتقد 

م�صلما،  عربيا  مجتمعا  باعتباره  الم�صري  للمجتمع  الأ�صولية  القيم  بين  المواءمة 

مع  للت�صريع،  الرئي�صي  الم�صدر  باعتبارها  الإ�صالمية  ال�صريعة  مبادئ  ومرجعية 

ع براأي فقهي واحد. مراعاة �صرورات التطور وعدم تقييد الم�صرِّ

المحكمة  اأر�صتها  التي  المبادئ  الجديد يتفق مع  الفكري للد�صتور  الأ�صا�س  وهذا 

الد�صتورية العليا بمنا�صبة رقابتها على د�صتورية القوانين على �صوء مبادئ ال�صريعة 

اأنه دين ودولة، فهو بالإ�صافة  الإ�صالمية. فكما هو معروف فاإن من ثوابت الإ�صالم 

اإلى جوانبه الروحية والعقائدية فاإنه يت�صمن قواعد قانونية ملزمة ومبادئ عامة تحكم 

الدولة كما تلزم الأفراد والجماعات، من اأمثلتها كفالة حريات الأفراد بمختلف �صورها 

الجتماعية  والعدالة  بينهم،  فيما  والم�صاواة  لهم  متكافئة  فر�س  وكفالة  واأنواعها، 

هذه  وتجد  وم�صاءلتهم.  الحكام  اختيار  في  المواطنين  وحق  الجتماعي،  والتكافل 

المبادئ م�صدرها و�صندها في القراآن الكريم وال�صنة النبوية. واإن ن�س المادة الثانية 

من الد�صتور الذي يجعل من مبادئ ال�صريعة الإ�صالمية الم�صدر الرئي�صي للت�صريع 

ال�صاأن   هــذا  في  ويجب  التطبيق.  مو�صع  ودولــة  ديــن  الإ�ــصــالم  اأن  مبداأ  و�صع  يكفل 

التي تعتبر قواعد قانونية محددة وم�صدرًا  الإ�صالمية،  ال�صريعة  التمييز بين مبادئ 

ر�صميًا ملزمًا للت�صريع، واآراء الفقهاء التي تت�صمن اجتهاداتهم في تف�صير ن�صو�س 

الر�صمي  الرئي�صي  الم�صدر  تعتبر  اأن  يمكن  ل  والتي   ،[ الر�صول  واأحاديث  القراآن 

للقانون، واإنما تعتبر م�صدرًا تف�صيريًا اأو احتياطيًا، حيث ي�صتطيع الم�صرع بما له من 

�صلطة تقديرية الرجوع اإلى هذه الآراء واختيار الراأي الذي يحقق م�صالح الأمة، دون 

اأن يكون ملزما بالتقيد بمذهب فقهي واحد اأو براأي  فقيه معين. 

العديد من  ال�صريعة الإ�صالمية في  العليا مبادئ  الد�صتورية  وقد طبقت المحكمة 
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 ،)1( المبادئ  هذه  �صوء  على  القوانين  د�صتورية  على  رقابتها  وب�صطت  اأحكامها، 

القانوني  الن�س  د�صتورية  بعدم  الــدعــوى  برف�س  الأحــكــام  هــذه  بع�س  في  وق�صت 

المطعون فيه تاأ�صي�صًا على عدم مخالفته لمبادئ ال�صريعة الإ�صالمية، ومن اأمثلة هذه 

الأحكام: الحكم ال�صادر بتاريخ 29 من يونيو 1987، برف�س الدعوى بعدم د�صتورية 

ن�س لئحة ترتيب المحاكم ال�صرعية ب�صاأن عقوبة الحب�س للمدين بالنفقة القادر على 

بعدم  الدعوى  برف�س   1975 مار�س   من  الأول  بتاريخ  ال�صادر  والحكم  بها،  الوفاء 

والحكم  البهائية،  المحافل  بحل   1965 ل�صنة   263 رقم  بقانون  المر�صوم  د�صتورية 

ال�صادر بتاريخ 3 من اأبريل 1976 برف�س الدعوى بعدم د�صتورية ن�س لئحة ترتيب 

الالئحة   هذه  لن�صو�س  طبقا  الأحكام  باإ�صدار  المحاكم  تلزم  التي  ال�صرعية  المحاكم 

7 من مار�س  اأبى حنيفة، والحكم ال�صادر بتاريخ  ولأرجح الأقوال في مذهب الإمام 

بع�س ن�صو�س قانون التاأمين الجتماعي.    د�صتورية  بعدم  الدعوى  برف�س   1992

ولكن المحكمة الد�صتورية العليا ق�صت في اأحكام اأخرى بعدم د�صتورية ن�صو�س 

ت�صريعية تاأ�صي�صًا على مخالفتها لمبادئ ال�صريعة الإ�صالمية. ومن اأمثلة هذه الأحكام: 

الحكم ال�صادر بتاريخ 18 من مار�س 1995 بعدم د�صتورية ن�س قانون تاأجير الأماكن 

لعقد  القانوني  المتداد  من  ت�صمنه  فيما  والم�صتاأجر  الموؤجر  بين  العالقة  وتنظيم 

1995 بعدم د�صتورية ن�س قانون  18 من مار�س  ال�صادر بتاريخ  الإيجار، والحكم 

مجل�س الدولة باأل يعين ع�صو بمجل�س الدولة يكون متزوجا باأجنبية، والحكم ال�صادر 

1995 بعدم د�صتورية ن�س قانون الإجراءات الجنائية باإ�صقاط  20 من مايو  بتاريخ 

حق المتهم بالقذف في حق موظف عام اأو مكلف بخدمة عامة في تقديم دليل براءته، 

)1( راجع :
- مجموعة املبادئ التي قررتها احملكمة العليا واحملكمة الدستورية العليا في أربعني عاما )1969-2009(، مطبوعات احملكمة 

الدستورية العليا، 2009، ص 637 وما بعدها. 
-الدكتور عبد الناصر توفيق العطار: احملكمة الدستورية ونص املادة الثانية من الدستور، بحث مقدم إلى مؤمتر كلية احلقوق بجامعة 

حلوان بتاريخ 30 31-مارس 1998، حول دور احملكمة الدستورية العليا في النظام القانوني املصري.
- الدكتور على جنيدة: مبادئ الشريعة اإلسالمية املصدر الرئيسي للتشريع في مصر، دار النهضة العربية، 1990. 

- الدكتور محمد السناري: الشريعة اإلسالمية وضوابط رقابة دستورية القوانني في مصر، بدون تاريخ. 
- الدكتور يسرى العصار: دور االعتبارات العملية في القضاء الدستوري، دار النهضة العربية، 1999، ص 136 وما بعدها. 

-15 اجتاهات احملكمة الدستورية في مصر والكويت في رقابة دستورية القوانني في ضوء مبادئ الشريعة اإلسالمية، مجلة القانون 
واالقتصاد التي تصدرها كلية احلقوق بجامعة القاهرة، 2006، العدد 76.  
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اإذا لم يقدم خالل خم�صة اأيام الدليل على �صحة الواقعة التي ن�صبها له.

اإن هذه الأحكام لي�صت �صوى اأمثلة لالأحكام التي طبقت فيها المحكمة الد�صتورية 

بما  عماًل   للت�صريع،  الرئي�صي  الم�صدر  باعتبارها  الإ�صالمية  ال�صريعة  مبادئ  العليا 

1971. وتميز المحكمة الد�صتورية العليا بدقة بين  قررته المادة  الثانية من د�صتور 

مبادئ ال�صريعة الإ�صالمية التي تمثل اأ�صولها الثابتة، واجتهادات الفقهاء التي يجوز  

ع اأن يختار من بينها الراأي الذي يحقق م�صلحة المجتمع. ومن الأحكام التي  للم�صرِّ

في   2004 عام  من  دي�صمبر  من   19 بتاريخ  ال�صادر  حكمها  المبداأ  هذا  فيها  قــررت 

الق�صية رقم 119 لل�صنة  الق�صائية 21، الذي جاء فيه: »اإن ق�صاء المحكمة الد�صتورية 

العليا قد اطرد على اأن ما ن�س عليه الد�صتور في مادته الثانية - بعد تعديلها في �صنة 

اإنما  للت�صريع،  الرئي�صي  الم�صدر  هي  الإ�صالمية  ال�صريعة  مبادئ  اأن  من   1980-

يتمخ�س عن قيد يجب على ال�صلطة الت�صريعية اأن تتحراه وتنزل عليه في ت�صريعاتها 

ال�صادرة بعد هذا التعديل - ومن بينها اأحكام القانون رقم 100 ل�صنة 1985 بتعديل 

يناق�س  اأن  ت�صريعي  لن�س  يجوز  فال   - ال�صخ�صية  الأحـــوال  قوانين  اأحكام  بع�س 

الأحكام وحدها هي  اأن هذه  باعتبار  ثبوتها ودللتها،  القطعية في  ال�صرعية  الأحكام 

التي يكون الجتهاد فيها ممتنعًا، لأنها تمثل من ال�صريعة الإ�صالمية مبادئها الكلية، 

واأ�صولها الثابتة التي ل تحتمل تاأوياًل اأو تبدياًل. ومن غير المت�صور اأن يتغير مفهومها 

تبعًا لتغير الزمان والمكان، اإذ هي ع�صية على التعديل، ول يجوز الخروج عليها، اأو 

على  �صاأنها  في  العليا  الد�صتورية  المحكمة  وليــة  وتن�صب  معناها.  عن  بها  اللتواء 

الثانية  المادة  اأن  ذلك  تعار�صها.  قانونية  قاعدة  كل  على  وتغليبها  بها،  التقيد  مراقبة 

من الد�صتور، تقدم على هذه القواعد اأحكام ال�صريعة الإ�صالمية في اأ�صولها ومبادئها 

الكلية، اإذ هي اإطارها العام، وركائزها الأ�صلية التي تفر�س متطلباتها دومًا بما يحول 

دون اإقرار اأية قاعدة قانونية على خالفها؛ واإل اعتبر ذلك نفيًا واإنكارًا لما ُعلم من الدين 

اأو بهما معًا،  اأو بدللتها  بال�صرورة. ول كذلك الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها 

ذلك اأن دائرة الجتهاد تنح�صر فيها، ول تمتد ل�صواها. وهي بطبيعتها متطورة تتغير 

بتغير الزمان والمكان، ل�صمان مرونتها وحيويتها، ولمواجهة النوازل على اختالفها، 
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تنظيمًا ل�صوؤون العباد بما يكفل م�صالحهم المعتبرة �صرعًا، ول يعطل بالتالي حركتهم 

في الحياة، على اأن يكون الجتهاد دومًا واقعًا في اإطار الأ�صول الكلية لل�صريعة بما 

ل يجاوزها، ملتزمًا �صوابطها الثابتة متحريًا مناهج ال�صتدلل على الأحكام العملية، 

والقواعد ال�صابطة لفروعها، كافاًل �صون المقا�صد العامة لل�صريعة بما تقوم عليه من 

حفاظ على الدين والنف�س والعقل والعر�س والمال«.

عام  من  يناير   6 بتاريخ  ال�صادر  حكمها  في  الد�صتورية،  المحكمة  ق�صت  كما 

ق�صاء  في  المقرر  »من  باأنه:  الثامنة،  الق�صائية  لل�صنة   5 رقم  الق�صية  في   ،1996
المحكمة الد�صتورية العليا، اأن اأية قاعدة قانونية - ولو كان العمل قد ا�صتقر عليها اأمدًا 

يع�صمها عن العدول عنها؛ واإبدالها بقاعدة جديدة ل ت�صادم  ما  ذاتها  في  تحمل  – ل 
بالعباد،  اأرفــق  م�صمونها  في  وتكون   - ودللته  وروده  في   - قطعيًا  �صرعيًا  حكمًا 

وبما  لتحقيقها  الأحكام  ت�صرع  التي  الحقيقية  لم�صالحهم  واأكفل  ب�صوؤونهم،  واأحفل 

يالئمها؛ فذلك وحده طريق الحق والعدل، وهو خير من ف�صاد عري�س. ومن ثم �صاغ 

اأحكامها جامدة بما ينق�س  اأن تكون  التي ل يجوز  الم�صائل الختالفية  الجتهاد في 

كمال ال�صريعة ومرونتها.

من  العملية  ال�صرعية  الأحكام  ا�صتنباط  يتوخى  عقليًا  جهدًا  اإل  الجتهاد  ولي�س 

اأدلتها التف�صيلية، وهو بذلك ل يجوز اأن يكون تقليدًا مح�صًا لالأولين، اأو افتراء على 

اأحوال  النزول على  اأو عزوفًا عن  اأو التحريم في غير مو�صعيهما،  اهلل كذبًا بالتحليل 

النا�س وال�صالح من اأعرافهم.

 واإعمال حكم العقل فيما ل ن�س فيه، تو�صاًل لتقرير قواعد عملية يقت�صيها عدل 
هي  اإذ  الإ�صالمية،  ال�صريعة  ت�صعها  القواعد  هذه  اأن  مرده  عباده،  بين  ورحمته  اهلل 

اأحد من الفقهاء في �صاأن من  اأقوال  غير منغلقة على نف�صها، ول ت�صفي قد�صية على 

�صوؤونها، ول تحول دون مراجعتها، وتقييمها، واإبدالها بغيرها. فالآراء الجتهادية 

لي�س لها - في ذاتها - قوة ملزمة متعدية لغير القائلين بها. ول يجوز اعتبارها �صرعا 

التاأمل والتب�صر في دين اهلل  اأن ينق�س، واإل كان ذلك نهيًا عن  ثابتًا متقررًا ل يجوز 

تعالى، واإنكارًا لحقيقة اأن الخطاأ محتمل في كل اجتهاد. بل اإن من ال�صحابة من تردد 
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في الفتيا تهيبًا. ومن ثم �صح القول باأن اجتهاد اأحد من الفقهاء لي�س اأحق بالإتباع من 

اجتهاد غيره. وربما كان اأ�صعف الآراء �صندًا، اأكثرها مالءمة لالأو�صاع المتغيرة، ولو 

كان مخالفًا لأقوال ا�صتقر عليها العمل زمنًا. ولئن جاز القول باأن الجتهاد في الأحكام 

الظنية، وربطها بم�صالح النا�س عن طريق الأدلة ال�صرعية - النقلية منها والعقلية - 

حق لأهل الجتهاد، فاأولى اأن يكون هذا الحق ثابتًا لولي الأمر ي�صتعين عليه - في كل 

للثائرة  اإخمادًا  العامة،  ال�صوؤون  النظر في  باأهل  ينا�صبها -  م�صاألة بخ�صو�صها وبما 

اأن اجتهادات  اأن يكون مفهومًا  الخ�صومة، على  التنازع والتناحر ويبطل  وبما يرفع 

الأحكام  ل�صتمداد  وحيدًا  مرجعًا  اأو  نهائيًا  م�صدرًا  تكون  اأن  يجوز  ل  ال�صابقين، 

العباد  واأن ينظم �صوؤون  اأن ي�صرع على خالفها،  الأمر  لولي  العملية منها؛ بل يجوز 

في بيئة بذاتها ت�صتقل باأو�صاعها وظروفها الخا�صة، بما يرد الأمر المتنازع عليه اإلى 

اهلل ور�صوله، م�صتلهمًا في ذلك حقيقة اأن الم�صالح المعتبرة، هي التي تكون منا�صبة 

اأو تنح�صر  ال�صريعة متالقية معها، وهي بعد م�صالح ل تتناهى جزئياتها،  لمقا�صد 

تطبيقاتها، ولكنها تتحدد - م�صمونًا ونطاقًا - على �صوء اأو�صاعها المتغيرة. ولي�س 

ذلك اإل اإعماًل للمرونة التي ت�صعها ال�صريعة الإ�صالمية في اأحكامها الفرعية والعملية 

الم�صتجيبة بطبيعتها للتطور، والتي ينافيها اأن يتقيد ولي الأمر في �صاأنها باآراء بذاتها 

ل يريم عنها، اأو اأن يقعد باجتهاده ب�صددها، عند لحظة زمنية معينة، تكون الم�صالح 

ومنابتها،  اأ�صولها  في  الإ�صالمية  ال�صريعة  هي  وتلك  جاوزتها.  قد  �صرعًا  المعتبرة 

متطورة بال�صرورة، نابذة الجمود ل يتقيد الجتهاد فيها - وفيما ل ن�س عليه - بغير 

�صوابطها الكلية وبما ل يعطل مقا�صدها«. 

للمجتمع  الإ�صالمية  الهوية  على  حافظ  قد   2014 د�صتور  اإن  القول  خال�صة       

والدولة، ومرجعية مبادئ ال�صريعة الإ�صالمية باعتبارها  الم�صدر الرئي�صي للت�صريع، 

وهذا كاف  لو�صع مبداأ اأن الإ�صالم دين ودولة، اأو عقيدة ونظام قانوني ، في اآن واحد 

مو�صوعي  اأو  تف�صيري  م�صدر  فهي  واجتهاداتهم  الفقهاء  اآراء  اأما  التطبيق،  مو�صع 

لم�صلحة  محققًا  يراه  ما  منه  ويقنن  تقديرية  �صلطة  من  له  بما  الم�صرع  اإليه  يرجع 

المجتمع ، دون اإلزام عليه باتباع مذهب واحد اأو راأي فقيه معين.
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المبحث الثاني

ات�شاع نطاق الحقوق والحريات

 في د�شتور 2014 بالمقارنة بد�شتور 2012

عند  يقف  ولم  وا�صعة،  بحماية  العامة  والحريات  الحقوق   2014 د�صتور  اأحاط 

حد تكرار الن�س على الحقوق والحريات التي ت�صمنها الد�صتور ال�صابق ال�صادر عام 

ع من نطاق هذه الحقوق والحريات، كما اأ�صاف اإليها حقوقًا وحريات  2012، بل و�صَّ
جديدة، ودعم الأ�ص�س التي ت�صتند عليها هذه الحقوق والحريات وال�صمانات التي تكفل 

لالأفراد حق ممار�صتها. ومن اآيات ذلك التاأكيد في ديباجة الد�صتور على البعد العالمي 

العالمي  والإعالن  الد�صتور  بين  والتفاق  والحريات،  الحقوق  لمنظومة  والإن�صاني 

لحقوق الإن�صان ال�صادر عن الجمعية العامة لالأمم المتحدة عام 1948، والذي �صاركت 

المعاهدات  93 على  المادة  اأ�صبغ في  الد�صتور الجديد قد  اإقراره. واإذا كان  م�صر في 

اأكد في المادة ذاتها على التزام  اأنه  اإل  الدولية قيمة قانونية م�صاوية لقيمة الت�صريع، 

الدولة بالتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإن�صان التي �صدقت 

والقرارات  الت�صريعات  في  تخالف،  اأن  للدولة  يجوز  ل  اأنه  الن�س  هذا  ويعنى  عليها. 

التي ت�صدرها، التفاقيات والمواثيق الدولية التي �صدقت عليها، مما يوؤكد مبداأ �صمو 

المعاهدات والتفاقيات المتعلقة بحقوق الإن�صان على الت�صريعات الوطنية. 

قررته  الذي  المبداأ  مع  الم�صري  الد�صتوري  للم�صرع  الجديد  التجاه  هذا  ويتفق 

يناير   4 بتاريخ  حكمها  ذلك  تطبيقات  ومن  اأحكامها،  في  العليا  الد�صتورية  المحكمة 

على د�صتورية القوانين ترتكز على نظام للقيم ل  »الرقابة   اأن  فيه  جاء  الذي   1992
الإن�صان  اأخرى، واإنما ي�صعها جميعا من منظور �صونه كرامة  تخت�س به دولة دون 

واآدميته، فال تتفرق مفاهيم الدول في هذا ال�صاأن، ولكنها تتالقى مع بع�صها البع�س، 

واأن حقوق المواطن وحرياته في م�صر ل تتحدد مفاهيمها اإل على �صوء م�صتوياتها 

التي درج العمل في الدول الديمقراطية على انتهاجها، وعلى هذا فاإن  حقوق الإن�صان 
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الت�صريعية  لل�صلطة  ملزمة  الدولة  عليها  وافقت  التي  الدولية  المعاهدات  كفلتها  التي 

.
)1(

باعتبارها مبادئ عامة ا�صتقرت عليها الأمم المتح�صرة والأنظمة الديمقراطية« 

    ومن اأجل �صمان عدم الرجوع عن مكت�صبات الأفراد في مجال الحقوق والحريات 

الد�صتور  ن�صو�س  تعديل  جواز  عدم  على   227 المادة  ن�صت  الد�صتور،  كفلها  التي 

رئي�س  ولية  لمدة  يحدد  الذي  الن�س  وكذلك  والم�صاواة،  الحرية  بمبادئ  المتعلقة 

بالمزيد  متعلقا  التعديل  كان  اإذا  اإل  اثنتين،  وليتين  فترة  هو  اأق�صى  حدًا  الجمهورية 

من ال�صمانات. وبذلك يكون الد�صتور الجديد قد حظر اأي م�صا�س بالحقوق والحريات 

اإلى  التعديل  هذا  فيها  يهدف  التي  الحالة  في  فقط  تعديلها  واأجاز  لالأفراد  كفلها  التي 

منح الأفراد مزيدًا من الحقوق والحريات. ويمكن، في اعتقادنا، اأن يعتبر ن�س المادة 

الم�صري.  القانوني  النظام  في  الد�صتورية  فوق  القواعد  فكرة  لتطبيق  اأ�صا�صا   227
فهذا الن�س يجعل من الن�صو�س التي تكفل الحريات العامة ومبداأ الم�صاواة حدا اأدنى 

ل يجوز التراجع عنه م�صتقباًل، ولكن يمكن فقط  الإ�صافة اإليه واإحاطة حريات الأفراد 

ب�صمانات جديدة.

، بالمقارنة 
)2(

وقد �صمل ات�صاع نطاق الحقوق والحريات العامة في د�صتور 2014 

والفكرية  ال�صخ�صية  والحريات:  الحقوق  هذه  اأنواع  جميع   ،
)3(2012 بد�صتور 

وال�صيا�صية والقت�صادية والجتماعية. و�صوف نقت�صر فيما يلي على الإ�صارة باإيجاز 

اإلى الن�صو�س التي و�صع فيها د�صتور 2014  من نطاق الحقوق والحريات، بالمقارنة 

بد�صتور 2012.

الرقابة   بعنوان:  املر  عوض  الدكتور  املستشار  كتاب  كذلك  أنظر  الثامنة.  القضائية  للسنة   22 رقم  القضية  في  احلكم  هذا  صدر   )1(
القضائية على دستورية القوانني في مالحمها العامة. ص 185.

املقومات  للمجتمع، وهي  األساسية  للمقومات  املخصص  الثاني  الباب  في  العامة  واحلريات  احلقوق  2014 على  دستور  )2( نص 
االجتماعية )املواد من 7 إلى 25( واملقومات االقتصادية )املواد من 27 إلى 46(، واملقومات الثقافية )املواد من 47 إلى 50(، وفي 

الباب الثالث املخصص للحقوق واحلريات والواجبات العامة )املواد من 51 إلى 93(. 
وهي  واملجتمع،  للدولة  األساسية  للمقومات  املخصص  األول  الباب  في  العامة  واحلريات  احلقوق  على   2012 دستور  نص    )3(
املقومات السياسية )املواد من 1 إلى 7(، واملقومات االجتماعية واألخالقية )املواد من 8 إلى 13(، واملقومات االقتصادية )املواد من 

14 إلى 30(، وفي الباب الثاني املخصص للحقوق واحلريات العامة )املواد من 31 إلى 73(. 
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مظاهر تو�شيع نطاق الحقوق والحريات العامة في د�شتور 2014

ت�صمنها  التي  العامة  والحريات  الحقوق  على  بالن�س   2014 د�صتور  يكتف  لم 

د�صتور 2012، واإنما اأ�صاف اإليها عددًا من الحقوق والحريات، كما و�ّصع من نطاقها 

هذا  في  جديد  من   2014 د�صتور  مات�صمنه  باإيجاز  ن  نبيِّ و�صوف  �صماناتها.  ومن 

ال�صاأن، في مجال كل نوٍع من اأنواع الحقوق والحريات العامة.   

اأوًل - في مجال الحريات ال�شخ�شية:

الم�صري، توقيع  الد�صتوري  التاريخ  2014، ولأول مرة في         حظر د�صتور 

حظر  كما  العالنية،  اأو  الن�صر  بطريق  ترتكب  التي  الجرائم  في  للحرية  �صالبة  عقوبة 

اأو  الفني  المنتج  ب�صبب عالنية  التي ترتكب  الجرائم  للحرية في  �صالبة  توقيع عقوبة 

 .
)1(

الأدبي اأو الفكري

وال�صتغالل  والقهر  والإ�صترقاق  العبودية  �صور  جميع  كذلك  الد�صتور  وحظر    

وعهد  بالب�صر،  التجار  اأ�صكال  من  وغيرها  الجن�س،  وتجارة  لالإن�صان،  الق�صري 

.
)2(

للم�صرع العادي بتحديد العقوبات على هذه الجرائم الما�صة بالحرية ال�صخ�صية

   وق�صر الد�صتور اخت�صا�س  الق�صاء الع�صكري على الف�صل في الجرائم المتعلقة 

بالقوات الم�صلحة و�صباطها واأفرادها ومن في حكمهم اأثناء وب�صبب الخدمة. وحظر 

ا�صتثناًء على  اأورد  الع�صكري، ولكنه  الق�صاء  اأمام  المدنيين  المبداأ محاكمة   من حيث 

اأو  الع�صكرية  المن�صاآت  على  مبا�صرًا  اعتداًء  تمثل  التي  بالجرائم  يتعلق  القاعدة  هذه 

الحدودية  اأو  الع�صكرية  المناطق  اأو  حكمها،  مافي  اأو  الم�صلحة  القوات  مع�صكرات 

المقررة كذلك، اأو معداتها  اأو اأ�صلحتها اأو ذخائرها اأو وثائقها اأو اأ�صرارها الع�صكرية 

اأو اأموالها العامة اأو الم�صانع الحربية  اأو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، اأو الجرائم التي 

وكان  وظائفهم.  اأعمال  تاأدية  ب�صبب  اأفرادها  اأو  �صباطها  على  مبا�صرًا  اعتداًء  تمثل 

ع من حالت محاكمة المدنيين اأمام الق�صاء الع�صكري، حيث كان  د�صتور 2012  يو�صِّ

)1( راجع املادتني 67 ، 71 من دستور 2014. 
)2( املادة 89 من الدستور. 
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اأمامه في الجرائم التي ت�صر بالقوات  ين�س ب�صكل عام على جواز محاكمة المدنيين 

الع�صكري جهة ق�صائية  الق�صاء  الد�صتورين على اعتبار  الم�صلحة. وقد ن�س كل من 

م�صتقلة، واأن اأع�صاء الق�صاء الع�صكري م�صتقلون، غير قابلين للعزل، واأن لهم كافة 

ال�صمانات والحقوق والواجبات المقررة لأع�صاء ال�صلطة الق�صائبة )1(. 

ثانيًا - في مجال الحريات الفكرية:

2014 الدولة بتخ�صي�س ن�صبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لتقل  األزم د�صتور 

المعدلت  مع  تتفق  حتى  تدريجيًا  تت�صاعد  الإجمالي،  القومي  الناتج  من   %  4 عن 

ومجانيًا  مايعادلها،  اأو  الثانوية  المرحلة  نهاية  حتى  اإلزاميًا  التعليم  وجعل  العالمية. 

وفقًا  بتوفيره  الدولة  األزم  كما  التعليمية.  الدولة  موؤ�ص�صات  في  المختلفة  بمراحله 

 .
)2(

لمعايير الجودة العالمية

الجامعي  للتعليم  الحكومي  الإنفاق  من  ن�صبة  بتخ�صي�س  الدولة  الد�صتور  واألزم 

وكفالة  العالم،  الجودة  لمعايير  وفقا  الإجمالي،  القومي  الناتج  من   %  2 عن  تقل  ل 

مجانية التعليم في جامعات الدولة ومعاهدها، وت�صجيع اإن�صاء الجامعات الأهلية التي 

.
)3(

لت�صتهدف الربح

وفيما يتعلق بحرية العقيدة  لم يكتف الد�صتور الجديد بالن�س على اأن حرية العتقاد 

ولكنه  مطلقة،  الإعتقاد  حرية  اأن  قرر  واإنما   ،2012 د�صتور  ين�س  كان  كما  م�صونة، 

اأبقى  على المبداأ الذي تبناه د�صتور 2012 فيما يخ�س حرية ممار�صة ال�صعائر الدينية 

ل  نف�صِّ وكنا   .
)4(

ال�صماوية الأديان  على  الحرية  هذه  ق�صر  حيث  العبادة،  دور  واإقامة 

اأن ين�س الد�صتور على كفالة ممار�صة ال�صعائر الدينية بما ليخالف النظام العام، كما 

غير  الأديان  معتنقي  حرمان  لأن   ،2012 على  ال�صابقة  الم�صرية  الد�صاتير  درجت 

العام في  الدينية، حتى ولو لم تكن مخالفة للنظام  ال�صماوية من ممار�صة �صعائرهم 

)1( املادة 198 من دستور 2012 ، واملادة 204 من دستور 2014. 
)2( املادة 19 من دستور 2014.

)3( املادة 21 من الدستور .
)4( املادة 43 من دستور 2012 واملادة 64 من دستور 2014. 
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م�صر، يمكن اأن يدفع الدول غير الإ�صالمية اإلى حرمان الم�صلمين المقيمين فيها من 

ممار�صة �صعائرهم الدينية، بحجة المعاملة بالمثل.   

والمواكب  العامة  الجتماعات  بتنظيم  يتعلق  فيما   2014 د�صتور  واكتفى 

ب�صرط  الأهلية،  والموؤ�ص�صات  والجمعيات  ال�صحف  واإن�صاء  ال�صلمية،  والمظاهرات 

 .
)1(

تقديم اإخطار للجهة الإدارية المخت�صة، كما كان الحال في د�صتور 2012 

ثالثًا - في مجال الحقوق ال�شيا�شية: 

والخا�صة  تقريرها،   2012 لد�صتور  �صبق  التي  القاعدة  على   2014 د�صتور  اأبقى 

2014 �صرطًا مهمًا هو  الإخطار، واأ�صاف د�صتور  ال�صيا�صية بمجرد  الأحزاب  باإن�صاء 

 .
)2(

عدم جواز قيام اأي حزب �صيا�صي اأو مبا�صرة اأي ن�صاط �صيا�صي على اأ�صا�س ديني

نهاية  الجديد  الد�صتور  و�صع  ال�صيا�صية  الم�صاركة  مجال  تو�صيع  اأجل  ومن 

للتمييز الذي كان مقررًا في الد�صاتير الم�صرية بعد ثورة 1952، ل�صالح فئة العمال 

والفالحين، والذين كان مخ�ص�صًا لهم حدًا اأدنى من مقاعد البرلمان ليقل عن 50% 

اأن تعمل الدولة على تمثيل العمال والفالحين  من هذه المقاعد. ون�س الد�صتور على 

تمثياًل مالئمًا )دون تحديد اأية ن�صبة لهذا التمثيل( خالل فترة انتقالية موؤقتة في اأول 

.
)3(

مجل�س للنواب ينتخب بعد اإقرار هذا الد�صتور

وحر�س د�صتور 2014 على منح المراأة حقوقًا م�صاويًة للرجل في جميع المجالت، 

ومن بينها المجال ال�صيا�صي. وتطبيقًا لذلك األزم الدولة بتحقيق الم�صاواة بين المراأة 

والرجل في جميع الحقوق المدنية وال�صيا�صية والقت�صادية والجتماعية والثقافية، 

النيابية،  المجال�س  المراأة تمثياًل منا�صبًا في  الالزمة ل�صمان تمثيل  التدابير  وباتخاذ 

وكفالة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في 

 .
)4(

الهيئات الق�صائية دون تمييز �صدها 

)1( املواد   49 ، 50 ، 51  من دستور 2012 ، واملواد 70 ، 73 ، 75. 
)2( املادة 51 من دستور 2012 واملادة 74 من دستور 2014.

نسبة التقل عن %50 من مقاعد  بتخصيص   ،229 املادة  في  الدولة،  يلزم   2012 )3( املادة 243 من دستور 2014. وكان  دستور 
أول مجلس نواب ينتخب بعد الدستور للعمال والفالحني. 

)4( املادة 11 من دستور 2014. 
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واألزم الد�صتور الدولة كذلك بالعمل على تمثيل ال�صباب والم�صيحيين والأ�صخا�س 

ذوي الإعاقة والم�صريين المقيمين في الخارج تمثياًل مالئمًا في اأول مجل�س للنواب 

.
)1(

ينتخب بعد اإقرار هذا الد�صتور

التاريخ  2014 لممثلي ال�صعب في مجل�س النواب، ولأول مرة في  ومنح د�صتور 

الد�صتوري الم�صري، الحق في �صحب الثقة من رئي�س الجمهورية واإجراء انتخابات 

ت المادة 161 من الد�صتور على  رئا�صية مبكرة في ا�صتفتاء عام. وفي هذا ال�صاأن ن�صَّ

اأن »يجوز لمجل�س النواب اقتراح �صحب الثقة من رئي�س الجمهورية واإجراء انتخابات 

على  النواب  مجل�س  اأع�صاء  اأغلبية  من  ٍع  وموقَّ ٍب  م�صبَّ طلٍب  على  بناًء  مبكرة  رئا�صية 

المدة  خالل  ال�صبب  لذات  الطلب  هذا  تقديم  وليجوز  اأع�صائه،  ثلثي  وموافقة  الأقل، 

الرئا�صية اإل مرة واحدة، وبمجرد الموافقة على اإقتراح �صحب الثقة يطرح اأمر �صحب 

الثقة من رئي�س الجمهورية واإجراء انتخابات رئا�صية مبكرة في ا�صتفتاء عام، بدعوة 

رئي�س  يعفى  الثقة  �صحب  قرار  عل  الأغلبية  وافقت  فاإذا  الوزراء،  مجل�س  رئي�س  من 

الجمهورية من من�صبه، ويعد من�صب رئي�س الجمهورية خاليا، وتجري النتخابات 

كانت  واإذا  ال�صتفتاء،  نتيجة  اإعالن  تاريخ  من  يومًا  �صتين  خالل  المبكرة  الرئا�صية 

نتيجة ال�صتفتاء بالرف�س ُعدَّ مجل�س النواب منحاًل، ويدعو رئي�س الجمهورية لنتخاب 

مجل�س جديد للنواب خالل ثالثين يومًا من تاريخ الحل«. 

رابعًا - في مجال الحقوق القت�شادية والجتماعية:

بد�صتور  بالمقارنة  الجتماعي  التاأمين  في  الحق  نطاق  من   2014 د�صتور  ع  و�صَّ

اإذا لم يكونوا قادرين  ال�صمان الجتماعي،  الأفراد في  كان يق�صر حق  الذي   2012
على اإعالة اأنف�صهم اأو اأ�صرهم،  على حالت العجز عن العمل اأو البطالة اأو ال�صيخوخة.  

اأما د�صتور 2014 فهو يكفل لالأفراد الحق في ال�صمان الجتماعي اإذا كانوا ل يتمتعون 

في  وكذلك  اأ�صرهم،  اأو  اأنف�صهم  اإعالة  على  قادرين  وغير  الجتماعي  التاأمين  بنظام 

حالت  العجز عن العمل وال�صيخوخة والبطالة.  

2012 الذي يلزم الدولة بتمكني املصريني املقيمني في  2014. وأبقى الدستور اجلديد على نص دستور  244 من دستور  )1( املادة 
اخلارج من املشاركة في االنتخابات واالستفتاءات )املادة 56 من دستور 2012 واملادة 88 من دستور 2014(. 
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حدث  كما  ميزانيتها،  اإلى  التاأمينات  اأموال  ح�صيلة  نقل  من  الدولة  منع  اأجل  ومن 

د�صتور  ن�س  مبارك،  ح�صني  محمد  الأ�صبق  الرئي�س  حكم  من  الأخيرة  ال�صنوات  في 

2014 على اأن اأموال التاأمينات والمعا�صات اأموال خا�صة، تتمتع بجميع اأوجه الحماية 
منها،  للم�صتفيدين  حق  وعوائدها  وهي  العامة،  لالأموال  المقررة  الحماية  واأ�صكال 

التاأمينات  اأموال  الدولة  وت�صمن  م�صتقلة،  هيئة  وتديرها  اآمنًا،  ا�صتثمارًا  وت�صتثمر 

.
)1(

والمعا�صات

الدولة بتخ�صي�س ن�صبة من الإنفاق الحكومي لل�صحة ل  الد�صتور الجديد  واألزم 

%3 من الناتج القومي الإجمالي تت�صاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلت  تقل عن 

الم�صريين يغطي  تاأمين �صحي �صامل لجميع  باإقامة نظام  الدولة  األزم  العالمية. كما 

منها  اإع�صاءهم  اأو  ا�صتراكاته  في  المواطنين  اإ�صهام  القانون  وينّظم  الأمرا�س،  كل 

طبقًا لمعدلت دخولهم. وكان د�صتور 2012 ين�س على التزام الدولة بتوفير خدمات 

لغير  بالمجان  ذلك  ويكون  عادل،  نظام  وفق  الجتماعي  والتاأمين  ال�صحية  الرعاية 

 .
)2(

القادرين

ن الد�صتور الجديد عددًا من الن�صو�س التي ت�صع على عاتق الدولة التزامات  وت�صمَّ

اإيجابية من اأجل تحقيق العدالة الجتماعية ورفع م�صتوى معي�صة الفئات الجتماعية 

ذات الدخل المحدود، ومن اأمثلة ذلك  المادة 27  التي تلزم الدولة بالعمل على تنمية 

ورفع   الجتماعية  العدالة  تحقيق  ذاته  الوقت  في  يكفل  بما  �صاملًة  تنميًة  القت�صاد 

الفقر.  البطالة والق�صاء على  العمل وتقليل معدلت  المعي�صة وزيادة فر�س  م�صتوى 

وتن�س المادة ذاتها كذلك على اأن النظام الإقت�صادي  يلتزم بمعايير ال�صفافية والحوكمة 

وقطاعيًا  جفرافيًا  المتوازن  والنمو  الإ�صتثمار  وت�صجيع  التناف�صية  محاور  ودعم 

والنظام  والتجاري،  المالي  التوازن  ومراعاة  الحتكارية،  الممار�صات  ومنع  وبيئيًا، 

ال�صوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن  اآليات  العادل، و�صبط  ال�صريبي 

بين م�صالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي الم�صتهلك. ويلتزم 

)1( راجع املادة 66 من دستور 2012 واملادة 17 من دستور 2014. 
)2( املادة 62 من دستور 2012 واملادة 18 من دستور 2014. 
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النظام الإقت�صادي اإجتماعيا ب�صمان تكافوؤ الفر�س، والتوزيع العادل لعوائد التنمية 

اأدنى لالأجور والمعا�صات ي�صمن الحياة  وتقليل الفوارق بين الدخول واللتزام بحد 

الكريمة، وبحد اأق�صى في اأجهزة الدولة لكل من يعمل باأجر، وفقًا للقانون.  

للنظام  الأ�صا�صية  الأهداف  من  الجتماعية  العدالة  اأن  على   38 المادة  وتن�س 

وتكون  الم�صادر.  متعددة  تكون  اأن  ال�صرائب  فر�س  في  ويراعى  ال�صريبىي، 

التكليفية،  لقدراتهم  وفقًا  ال�صرائح  متعددة  ت�صاعدية  الأفراد  دخول  على  ال�صرائب 

ويكفل النظام ال�صريبي ت�صجيع الأن�صطة القت�صادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها 

في التنمية القت�صادية والجتماعية والثقافية. 

ون�س د�صتور 2014، كما كان ين�س د�صتور 2012، على حماية الملكية باأنواعها 

. ومن �صور حماية الملكية العامة في الد�صتور 
)1(

الثالثة: العامة والخا�صة والتعاونية 

العامة، وا�صتراط �صدور قانون لمنح  الدولة  اأمالك  الت�صرف في  الجديد عدم جواز 

حق اإ�صتغالل الموارد الطبيعية اأو التزام المرافق العامة، ولمدة لتتجاوز ثالثين عامًا، 

واأن يكون منح حق ا�صتغالل المحاجر والمناجم ال�صغيرة والمالحات اأو منح التزام 

.
)2(

المرافق العامة بناء على قانون  ولمدة ل تتجاوز خم�صة ع�صر عامًا

خام�شًا - تجريم التمييز بين الأفراد في مجال الحقوق والحريات:

راأينا في النقاط ال�صابقة اأن د�صتور 2014 لم يقت�صر على كفالة الحقوق والحريات 

ع  التي ت�صمنها د�صتور 2012، واإنما اأ�صاف اإليها عددًا من الحقوق والحريات، وو�صَّ

من نطاقها. ومن اأجل تمكين الأفراد من ممار�صتها ب�صكل كامل فاإن الد�صتور الجديد 

في  الأفراد  بين  التمييز  وعدم  الفر�س  وتكافوؤ  الم�صاواة  لمبداأ  كبيرًا  اإهتمامًا  اأولى 

ممار�صتهم للحقوق والحريات التي كفل الد�صتور لهم حق التمتع بها، وتطبيقًا لذلك 

لم يكتف د�صتور 2014 بالن�س على الحقوق والحريات العامة في عبارات عامة، واإنما 

األقى على عاتق الدولة التزامات اأكثر تحديدًا مما ورد في د�صتور 2012، واعتبر التمييز 

)1( املادة 33 من دستور 2014 .وراجع كذلك املادة 33 من دستور 2012.
)2( املادة 32.
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بين الأفراد في مجال الحقوق والحريات جريمة جنائية، واألزم الم�صرع بتحديد عقوبة 

بمكافحة  تخت�س  م�صتقلة  مفو�صية  وباإن�صاء  باإرتكابها،  يقوم  من  على  توقع  جنائية 

التمييز بين الأفراد في ممار�صتهم لحقوقهم وحرياتهم. 

وفي هذا ال�صاأن ن�صت المادة الحادية ع�صرة على اأن »تكفل الدولة تحقيق الم�صاواة 

بين الرجل والمراأة في جميع الحقوق المدنية وال�صيا�صية والقت�صادية والجتماعية 

ب�صمان  الكفيلة  التدابير  اتخاذ  على  الدولة  وتعمل  الد�صتور،  لأحكام  وفقا  والثقافية 

القانون،  يحدده  الذي  النحو  على  النيابية  المجال�س  في  منا�صبًا  تمثياًل  المراأة  تمثيل 

الدولة،  في  العليا  الإدارة  ووظائف  العامة  الوظائف  تولي  في  حقها  للمراأة  تكفل  كما 

والتعيين في الهيئات الق�صائية، دون تمييز �صدها«. 

وهم  �صواء،  القانون  لدى  على:«المواطنون  والخم�صون  الثالثة  المادة  ون�صت 

اأو  مت�صاوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لتمييز بينهم ب�صبب الدين، 

العقيدة، اأو الجن�س، اأو الأ�صل، اأو العرق، اأو اللون، اأو اللغة، اأو الإعاقة، اأو الم�صتوى 

اآخر. التمييز والح�س  اأو لأي �صبب  اأو الجغرافي،  اأو النتماء ال�صيا�صي،  الجتماعي، 

على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الالزمة للق�صاء 

على كافة اأ�صكال التمييز. وينظم القانون اإن�صاء مفو�صية م�صتقلة لهذا الغر�س«.

المبحث الثالث

اأهم خ�شائ�ض نظام الحكم في د�شتوري 2012 و2014

ل يختلف نظام الحكم في د�صتور 2014 اإختالفًا كبيرًا عن نظام الحكم في د�صتور 

نظامًا مختلطًا للحكم ي�صبه نظام الحكم  تبنى  قد  الد�صتورين  هذين  من  فكل   ،2012
1958، والذي  ال�صادر في عام  الخام�صة في فرن�صا  الجمهورية  تبناه د�صتور  الذي 

الرئا�صي.  النظام  خ�صائ�س  وبع�س  البرلماني  النظام  خ�صائ�س  بع�س  بين  يجمع 

وبوجه عام فاإن نظام الحكم في د�صتور 2014 يماثل نظام الحكم في د�صتور 2012، 

فيما عدا بع�س الجوانب التي يختلفان ب�صاأنها، ومن اأمثلتها اأن البرلمان في ظل د�صتور 

مجل�صين ، اأما البرلمان في ظل د�صتور 2014 فاإنه مكون من  من  مكونًا  كان   2012
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مجل�س واحد، واأن د�صتور 2014 لم يقت�صر على منح البرلمان الحق في �صحب الثقة 

ب�صحب  قرار  اتخاذ  في  كذلك  الحق  منحه  بل  والوزراء،  الوزراء  مجل�س  رئي�س  من 

الثقة من رئي�س الجمهورية ذاته وا�صتفتاء ال�صعب حول اأمر �صحب الثقة منه واإجراء 

في  الد�صتورية  المحكمة  �صلطة   2014 د�صتور  األغى  كما  مبكرة،  رئا�صية  انتخابات 

الرقابة ال�صابقة على د�صتورية القوانين المنظمة لالنتخابات، والتي كانت مو�صوعًا 

للخالف بين فقهاء القانون والقوى ال�صيا�صية. 

ن باإيجاز اأهم عنا�صر نظام الحكم في د�صتور 2014، التي تت�صح منها  و�صوف نبيِّ

خ�صائ�س نظام الحكم المختلط الذي تبناه هذا الد�صتور، فيما يتعلق بتنظيم ال�صلطات 

العامة الثالث: الت�صريعية والتنفيذية والق�صائية، والعالقات فيما بينها، وذلك في ثالث 

نقاط على الوجه الآتي : ت�صكيل البرلمان من مجل�س واحد يحوز ال�صلطة الت�صريعية 

كاملة، ثنائية ال�صلطة التنفيذية والف�صل المرن بين ال�صلطات، تدعيم ا�صتقالل ال�صلطة 

الق�صائية.

اأوًل - ت�شكيل البرلمان من مجل�ض واحد يحوز ال�شلطة الت�شريعية كاملة:

النواب  مجل�س  هما  مجل�صين،  من  يتكون   2012 د�صتور  ظل  في  البرلمان  كان 

2014 فاإن البرلمان يتكون من مجل�س واحد  اأما في ظل د�صتور  ومجل�س ال�صورى، 

 .
)1(

هو مجل�س النواب، يتم انتخاب اأع�صائه باأ�صلوب النتخاب العام ال�صري المبا�صر

وهذا تطور اإيجابى في اإعتقادنا، نظرًا لأن تجربة وجود مجل�س ثان في البرلمان لم 

تكن اإيجابية في م�صر، حيث كانت توؤدي اإلى طول فترة اإ�صدار الت�صريعات وتعقيد 

الإجراءات، ف�صال عن العبء المالي على ميزانية الدولة دون عائد حقيقيى اأو فعلي. 

140 ع�صوًا من  اأي  ال�صورى،  اأع�صاء مجل�س  ثلثا  كان   ،1971 وفي ظل د�صتور 

70 ع�صوًا،  الباقي، وهو  الثلث  اأما  انتخابهم،  يتم  210 ع�صوًا،  الإجمالي وهو  العدد 

نون بقرار من رئي�س الجمهورية من بين ال�صخ�صيات العامة واأ�صحاب  فقد كانوا يعيَّ

د�صتور  ظل  وفي  الت�صريعى.  العمل  يحتاجها  التي  المختلفة  المجالت  في  الخبرة 

1  - املادة 82 من دستور 2012 واملادة 101 من دستور 2014. 
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 150 بالنتخاب  اختيارهم  يتم  الذين  ال�صورى  مجل�س  اأع�صاء  عدد  اأ�صبح   2012
الأع�صاء  الجمهورية تعيين عدد  ل يزيد على ع�صر  الد�صتور لرئي�س  ع�صوًا، واأجاز 

ن فيه البرلمان من مجل�س النواب وحده،  . اأما د�صتور 2014، والذي يتكوَّ
)1(

المنتخبين 

الأع�صاء  %5 من  الأع�صاء ليزيد على  الجمهورية تعيين عدد من  لرئي�س  اأجاز  فقد 

.
)2(

ع�صوا المنتخبين بالمجل�س الذين يبلغ عددهم 450 

التي  الثالث  الوظائف  تنظيم  في   2014 ود�صتور   2012 د�صتور  من  كل  ويتفق 

يمار�صها البرلمان، وهي الوظيفة الت�صريعية والوظيفة المالية ووظيفة الرقابة ال�صيا�صية 

، كما يتفقان في منح رئي�س الجمهورية حق العترا�س التوقيفي 
)3(

على ال�صلطة التنفيذية

الموؤقت على م�صروعات القوانين التي وافق عليها البرلمان واإعادتها اإليه خالل 30 يومًا 

تم  الذي  القانون  واإقرار  العترا�س  البرلمان في تخطي هذا  اإليه، و�صلطة  اإبالغها  من 

، ويدل ذلك على اأن البرلمان يحوز 
)4(

الإعترا�س الرئا�صي عليه، باأغلبية ثلثي اأع�صائه 

ال�صلطة الت�صريعية كاملة وفقًا لكل من د�صتور 2012 ود�صتور 2014.

وت�صمل و�صائل الرقابة البرلمانية على اأعمال الحكومة، في د�صتور 2012 ود�صتور 

الو�صائل التي يتيحها النظام البرلماني لأع�صاء البرلمان في مواجهة  جميع   ،2014
الثقة من  الحكومة، واأهمها: الأ�صئلة، وت�صكيل لجان تحقيق، والإ�صتجواب، و�صحب 

. وبالمقابل ومن 
)5(

اأي وزير اأو من الحكومة باأ�صرها ممثلة في رئي�س مجل�س الوزراء

الد�صتورين  من  كل  منح  والتنفيذية،  الت�صريعية  ال�صلطين  بين  التوازن  تحقيق  اأجل 

هذا  على  ال�صعب  ا�صتفتاء  يتم  اأن  ب�صرط  البرلمان،  حل  في  الحق  الجمهورية  لرئي�س 

من  الثقة  �صحب  في  النواب  مجل�س  �صلطة  ذلك  على   2014 د�صتور  وزاد   .
)6(

الإجراء

)1( راجع املادة 128 من دستور 2012. 
1971 كان يجيز لرئيس اجلمهورية تعيني عشرة نواب فقط من  2014 . وجتدر اإلشارة إلى أن دستور  102 من دستور  املادة   )2(
أعضاء مجلس الشعب الذين كان يتم اختيارهم باسلوب االنتخاب. أما في ظل دستور 2012 فقد أصبح اختيار جميع أعضاء 

مجلس النواب يتم بأسلوب االنتخاب ) املادة 113 من دستور 2012 ( . 
)3( املواد من 101 إلى 108 ومن 116 إلى 126 من دستور 2012، واملواد من 122 غلى 135 من دستور 2014. 

)4( املادة 104 من دستور 2012 واملادة 123 من دستور 2014.  
)5( املادة 126 من دستور 2012 واملادة 131 من دستور 2014.  
)6( املادة 127 من دستور 2012 واملادة 137 من دستور 2014. 
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منه  الثقة  �صحب  اأمر  وطرح  المجل�س،  اأع�صاء  ثلثي  باأغلبية  ذاته  الجمهورية  رئي�س 

  .
)1(

واإجراء انتخابات رئا�صية مبكرة على ا�صتفتاء �صعبى عام

ويتفق كل من د�صتور 2012 ود�صتور 2014 في الح�صانة المو�صوعية والح�صانة 

الإجرائية التي يتمتع بها نواب البرلمان، والواجبات التي يلتزمون بها والتي تهدف 

اإلى منع حالت التعار�س بين م�صالحهم الخا�صة والم�صلحة العامة في ح�صن قيامهم 

.
)2(

بواجبهم في تمثيل الأمة

ثانيًا - ثنائية ال�شلطة التنفيذية والف�شل المرن بينها وبين ال�شلطة الت�شريعية:

يــتــ�ــصــابــه تــنــظــيــم الــ�ــصــلــطــة الــتــنــفــيــذيــة واخــتــ�ــصــا�ــصــهــاتــهــا فـــي د�ــصــتــور 2012 

الجمهورية  رئي�س  هما  ال�صلطة  هذه  راأ�ــس  على  جهازين  وجود  في  ود�صتور2014 

اإ�صدار  الــوزراء، وتمتع كل منهما ب�صلطة حكم حقيقية، بما في ذلك  ورئي�س مجل�س 

اأعمال ذات طبيعة ت�صريعية، هي اللوائح باإختالف اأنواعها. والتي ُيعر�س بع�صها على 

في  ال�صرورة  حالت  في  ت�صدر  التي  بقوانين  الجمهورية  القرارات  وهي  البرلمان، 

النواب،  مجل�س  على  العر�س  اإلى  الآخر  بع�صها  ليحتاج  بينما  النواب،  مجل�س  غيبة 

وهي اللوائح الإدارية العادية، فكل من الد�صتورين  ين�س على اأن رئي�س الجمهورية 

بالقتراع  الجمهرية  رئي�س  وينتخب   .
)3(

التنفيذية ال�صلطة  ورئي�س  الدولة  رئي�س  هو 

الذي  ، وهو 
)4(

لمرة واحدة فقط للتجديد  قابلة  4 �صنوات  لمدة  المبا�صر  ال�صري  العام 

يختار رئي�س مجل�س الوزراء ويكلفه بت�صكيل الحكومة وبعر�س برنامجه على مجل�س 

، ويجوز له اإعفاء الحكومة من اأداء عملها ب�صرط موافقة 
)5(

النواب للح�صول على ثقته

الواردة   2014 د�صتور  من   234 الماة  ن�صت  وقد   ،
)  6(

النواب مجل�س  اأع�صاء  اأغلبية 

)1( املادة 161 من دستور 2014.
)2( املواد من 88 إلى 90 من دستور 2012 واملواد من 109 إلى 113 من دستور 2014. 

)3( املادة 132 من دستور 2012 واملادة 139 من دستور 2014.
)4( املادة 133 من دستور 2012 واملادة 140 من دستور 2014. 
)5( املادة 139 من دستور 2012 واملادة 146 من دستور 2014. 

)6( املادة 147 من دستور 2014. 



75 مجلة كلية القانون الكويتية العالمية

�صمن الأحكام النتقالية على حكم موؤقت موؤداه اأن يتم تعيين وزير الدفاع بعد موافقة 

تاريخ  من  اعتبارًا  رئا�صيتين  دورتين  خالل  وذلك  الم�صلحة  للقوات  الأعلى  المجل�س 

العمل بالد�صتور. 

للدولة،  العامة  ال�صيا�صة  الوزراء في و�صع  الجمهورية ومجل�س  وي�صترك رئي�س 

الخارجية  عالقاتها  في  الدولة  الجمهورية  رئي�س  ويمثل   .
)1(

تنفيذها على  وي�صرفان 

 2012 د�صتور  وكان  عليها.  البرلمان  موالفقة  بعد  عليها  وي�صّدق  المعاهدات  ويبرم 

ي�صترط موافقة البرلمان باأغلبية الثلثين على المعاهدات التي تتعلق بحقوق ال�صيادة 

المعاهدات  2014 فاإنه يتطلب عر�س هذه  اأما د�صتور  ال�صلح والتحالف،  ومعاهدات 

.
)2(

المهمة على ال�صتفتاء ال�صعبي العام 

اخت�صا�صًا  الجمهورية  لرئي�س   2014 2012 ود�صتور  وقد منح كل من د�صتور 

للقوات  الأعلى  القائد  اأنه  على  ون�س  والدفاع،  الخارجية  ال�صيا�صة  مجال  في  وا�صعًا 

، واأ�صند الد�صتور لرئي�س الجمهورية كذلك 
)3(

الم�صلحة، ورئي�س مجل�س الأمن القومى 

واعتماد  الدبلوما�صيين،  والممثلين  والع�صكريين  المدنيين  الموظفين  تعيين  �صلطة 

 .
)4(

الممثلين الدبلوما�صيين للدول والهيئات الأجنبية، وفقا للقانون 

وعر�س  الطوارئ  حالة  اإعالن  �صلطة  كذلك  الجمهورية  لرئي�س  الد�صتور  ومنح 

اأيام على البرلمان ليقرر ما يراه ب�صاأنه، و�صلطة العفو عن  هذه الإعالن خالل �صبعة 

اأن  على  النواب  مجل�س  غيبة  حالة  في  ال�صرورة  لوائح  واإ�صدار  الجنائية،  العقوبات 

تعر�س على هذا الأخير في المواعيد التي حددها الد�صتور، و�صلطة دعوة المواطنين 

 .
)5(

لال�صتفتاء ال�صعبي حول الم�صائل التي تت�صل بم�صالح البالد العليا 

 :
)6(

ومنح الد�صتور للحكومة �صالحيات نهائية، اأهمها 

)1(  املادة 140 من دستور 2012 واملادة 150 من دستور 2014. 
)2(  املادة 145 من دستور 2012 واملادة 151 من دستور 2014. 

)3(  املواد 145، 146، 193، 197 من دستور 2012، واملواد 151، 152، 205 من دستور 2014. 
)4(  املادة 147 من دستور 2012 واملادة 153 من دستور 2014. 

)5( املواد 148،149، 150 من دستور 2012 واملواد 154، 155، 156، 157 من دستور 2014. 
)6( املواد 159، 162، 163، 164 من دستور 2012 واملواد 167، 170، 171، 172 من دستور 2014. 
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ال�صتراك مع رئي�س الجمهورية في و�صع ال�صيا�صية العامة للدولة والإ�صراف على   -

تنفيذها.

اإعداد م�صروعات القوانين.   -

اإ�صدار اللوائح التنفيذية للقوانين، ولوائح تنظيم المرافق العامة، ولوائح ال�صبط   -

الإداري لحماية النظام العام. 

اإعداد م�صروع الخطة العامة للدولة.   -

اإعداد م�صروع الموازنة العامة للدولة.   -

عقد القرو�س ومنحها.   -

ون�س كٌل من د�صتور 2012 ود�صتور 2014 على حق مجل�س النواب في تحريك 

جنائية.  جريمة  بارتكاب  اإتهامه  حال  في  الجمهورية   لرئي�س  الجنائية  الم�صوؤولية 

المحاكمة  وتتم  الد�صتور.  اأحكام  بانتهاك  اتهامه  حالة  لذلك   2014 د�صتور  واأ�صاف 

اأخ�صع كل من هذين الد�صتورين رئي�س مجل�س الوزراء  ، كما 
)1(

اأمام محكمة خا�صة 

.
)2(

والوزراء للم�صوؤولية الجنائية وفقا لهذه القواعد ذاتها 

ون�س د�صتور 2012 ود�صتور 2014 على �صرورة تمتع وحدات الإدارة المحلية 

، وكذلك على اإن�صاء عدد من الهيئات الإدارية الم�صتقلة، 
)3(

بال�صتقالل المالي والإداري 

مثل: المجل�س الأعلى لالإعالم الذي �صوف يحل محل وزارة الإعالم، الهيئة الوطنية 

لل�صحافة، الهيئة الوطنية لالإعالم، الهيئة الوطنية لالنتخابات، مجل�س حقوق الإن�صان، 

المجل�س القومي للمراأة، المجل�س القومي لالأمومة والطفولة، المجل�س القومي لذوى 

الإعاقة، بالإ�صافة لهيئات رقابية متعددة، مثل الهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز 

 .
)4(

المركزى للمحا�صبات، وهيئة الرقابة الإدارية 

)1( املادة 152 من دستور 2012 واملادة 159 من دستور 2014. 
)2( املادة 166 من دستور 2012 واملادة 173 من دستور 2014.  

)3( املواد من 183 إلى 192 من دستور 2012 واملواد من 175 إلى 183 من دستور 2014.  
)4( املواد من 200 إلى 216 من دستور 2012 واملواد من 208 إلى 221 من دستور 2014. 
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ثالثًا - تدعيم ا�شتقالل ال�شلطة الق�شائية: 

في  القائم  الق�صائي  التنظيم  على   2014 ود�صتور   2012 د�صتور  من  كل  حافظ 

قمته  وعلى  العادي  الق�صاء  جهة  يت�صمن  والذي  م�صر قبل ثورة 25 يناير 2011، 

والمحكمة  العليا،  الإدارية  المحكمة  قمته  وعلى  الإداري  والق�صاء  النق�س،  محكمة 

الد�صتورية العليا. 

الجوانب  من  الق�صاء  ا�صتقالل  على  توؤكد  ن�صو�صًا  الد�صتورين  من  كل  ن  وت�صمَّ

ذلك  على   2014 د�صتور  وزاد  للعزل.  الق�صاة  قابلية  عدم  وعلى  والمالية  الإدارية 

بكامل  النواب  مجل�س  يناق�صها  م�صتقلة  موازنة  ق�صائية  هيئة  اأو  جهة  لكل  جعل  اأنه 

عنا�صرها وتدرج بعد اإقرارها في الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا، ويوؤخذ راأي كل 

 .
)1(

جهة اأو هيئة ق�صائية في م�صروعات القوانين المنظمة ل�صوؤونها 

اأهمية  العليا  الد�صتورية  اأولى للمحكمة  2014 قد  فاإن د�صتور  اأخرى  ومن ناحية 

المحكمة   2012 د�صتور  نّظم  فقد   ،2012 د�صتور  لها  اأولها  التي  الأهمية  من  اأكبر 

2014 فقد  اأما د�صتور  الق�صائية،  الباب المخ�ص�س لل�صلطة  العليا �صمن  الد�صتورية 

المخ�ص�س  الباب  ف�صول  �صمن  م�صتقل  ف�صل  في  العليا  الد�صتورية  المحكمة  نظم 

لنظام الحكم، مختلف عن الف�صل المخ�ص�س لل�صلطة الق�صائية، باعتبار اأن المحكمة 

جهتي  فيها  بما  الدولة،  �صلطات  جميع  عن  م�صتقلة  ق�صائية  جهة  العليا  الد�صتورية 

الق�صاء العادى والإداري.

جميع  بتعيين  بالخت�صا�س  الجمهورية  لرئي�س  يعهد   2012 د�صتور  كان  وقد 

، اأما د�صتور 2014 فقد ن�س 
)2(

اأع�صاء المحكمة الد�صتورية بمن فيهم رئي�س المحكمة

على اأن تختار الجمعية العامة للمحكمة الد�صتورية رئي�س المحكمة من بين اأقدم ثالثة 

المفو�صين  هيئة  واأع�صاء  المحكمة  رئي�س  نواب  تختار  كما  المحكمة،  لرئي�س  نواب 

يت�صمن   2012 د�صتور  وكان  الجمهورية.  رئي�س  من  قراٌر  بتعيينهم  وي�صدر  بها، 

)1( املادة 185 من دستور 2014.
)2( املادة 176 من دستور 2012. 
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الن�صو�س  على  غريبًا  اإعتقادنا،  في  يعتبر،  الد�صتورية  المحكمة  بخ�صو�س  ن�صًا 

هيئة  اأول  توؤلف  الآتي:  النحو  على  يجري  الذي   233 المادة  ن�س  هو  الد�صتورية، 

واأقدم  الحالي  رئي�صها  من  الد�صتور،  بهذا  العمل  عند  العليا،  الد�صتورية  للمحكمة 

ع�صرة من اأع�صائها. ويعود الأع�صاء الباقون اإلى اأماكن عملهم التي كانوا ي�صغلونها 

قبل تعيينهم بالمحكمة. وكان هذا الن�س محاًل للنقد من جانب فقهاء القانون والقوى 

ن�صو�س  به  تت�صم  اأن  يجب  الذي  والتجريد  العمومية  مبداأ  خالف  لأنه  ال�صيا�صية 

القوانين، وعلى راأ�صها الد�صتور، اأبو القوانين. 

اأحد اخت�صا�صات المحكمة  األغى  2014 قد  اأن د�صتور  اإلى  وتجدر الإ�صارة كذلك 

الفقهي  للجدل  مو�صوعًا  وكان   ،2012 د�صتور  عليه  ين�س  كان  العليا،  الد�صتورية 

القوانين  د�صتورية  على  ال�صابقة  بالرقابة  المحكمة  اخت�صا�س   هو  وال�صيا�صي، 

للرقابة  المنطقي  المجال  اأن  يرون  الن�س  هذا  منتقدوا  وكان   .
)1(

لالنتخابات المنظمة 

ولي�س  القوانين  د�صتورية  على  الالحقة  الرقابة  مجال  هو  القوانين  د�صتورية  على 

اإقراره  اأثناء  القانون واأوجه عدم د�صتوريته قد ل تظهر  ال�صابقة، لأن عيوب  الرقابة 

. كما حافظ  الواقعي  الحالت  البرلمان، واإنما تت�صح عادة بمنا�صبة تطبيقه على  في 

في  بالف�صل  النق�س،  محكمة  في  ممثاًل  الق�صاء،  اخت�صا�س   على  الجديد  الد�صتور 

.
)2(

طعون �صحة ع�صوية نواب البرلمان

1  -  املادة 177 من دستور 2012 واملادة 192 من دستور 2014.
2  - املادة 107 من دستور 2014.
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الخــاتمــة

�صدر في م�صر خالل ال�صنوات الثالث التي اأعقبت ثورة 25 يناير 2011 عدٌد كبيٌر 

من الوثائق ذات القيمة الد�صتورية  بلغ ثالث ع�صرة وثيقة، تم اإقرار ثالث منها بطريق 

ال�صتفتاء ال�صعبي. وقد وقد اأ�صدر كل نظام من اأنظمة الحكم الثالثة التي تعاقبت على 

ا�صتفتاء  تم  الذي  الد�صتور  ويعتبر  الوثائق.  هذه  من  عددًا   2011 ثورة  منذ  ال�صلطة 

ال�صعب ب�صاأنه بتاريخ يومي 14، 15 دي�صمبر 2012، في فترة حكم الرئي�س ال�صابق 

 15  ،14 اإقراره، والد�صتور الذي وافق عليه عليه ال�صعب بتاريخ  محمد مر�صي، وتم 

ال�صابق محمد  الرئي�س  الحالية بعد عزل  النتقالية  الحكم  2014، في ظل فترة  يناير 

الثالث  ال�صنوات  خالل  �صدرت  التي  الد�صتورية  الوثائق  من  وثيقتين  اأهم  مر�صي، 

ال�صابقة. ولذلك خ�ص�صنا هذا البحث للمقارنة بينهما. 

منهما  لكل  الفكري  الأ�صا�س  اأن  الد�صتورين  هذين  بين  المقارنة  من  تبين  وقد 

بالروؤى   2012 د�صتور  تاأثر  فقد  لالآخر،  الفكري  الأ�صا�س  عن  كبيرًا  اختالفًا  يختلف 

ال�صيا�صية والتف�صيرات التي اعتنقها اأغلبية اأع�صاء الجمعية التاأ�صي�صية الذين اختارهم 

الأع�صاء المنتخبون في مجل�صي ال�صعب وال�صورى، والذين اأرادوا اإحداث تغيير في 

ال�صيا�صي  القرار  �صلطة  فيها  تخ�صع  جديدة  دولة  وتاأ�صي�س  والمجتمع  الدولة  هوية 

والت�صريعي لإجتهادات الفقهاء. وتطبيقًا لذلك لم يكتفوا بالن�س في الد�صتور على اأن 

مبادئ ال�صريعة الإ�صالمية هي الم�صدر الرئي�صي للت�صريع، كما كان الحال قبل د�صتور 

2012 باإجماع وطني عام، واإنما قرروا زيادة على ذلك اأن مبادئ ال�صريعة الإ�صالمية 
ال�صلطات  واألزموا جميع  ال�صنة والجماعة،  اأهل  لمذاهب  الإ�صالمي وفقًا  الفقه  ت�صمل 

العامة بالرجوع لهيئة كبار العلماء في كل ما يتعلق بال�صريعة الإ�صالمية. وتم اإقرار 

د�صتور 2012 في ظل ح�صار مقر المحكمة الد�صتورية العليا ومدينة الإنتاج الإعالمي 

بوا�صطة اأن�صار الأغلبية البرلمانية لل�صغط على ال�صلطة الق�صائية وو�صائل الإعالم. 

اأما د�صتور 2014 فاإنه يت�صم بالتوازن والو�صطية والعتدال، فقد حافظ على الهوية 

الإ�صالمية للدولة والمجتمع، ون�س على اأن مبادئ ال�صريعة الإ�صالمية هي الم�صدر 
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الجدل  اأثارت  التي  الخالفية  الن�صو�س  ذاته  الوقت  للت�صريع، وا�صتبعد في  الرئي�صي 

والإختالف في ظل د�صتور 2012، والخا�صة بالو�صع القانوني للفقه الإ�صالمي بين 

م�صادر القانون. 

والحريات  الحقوق  نطاق  اأن  كذلك   2014 و   2012 د�صتوري  مقارنة  من  وتبين 

العامة اأو�صع في الد�صتور الجديد، الذي لم يقت�صر على كفالة جميع الحقوق والحريات 

التي ت�صمنها د�صتور 2012، واإنما  اأ�صاف اإليه عددًا من الحقوق والحريات وفر�س 

الكاملة  الممار�صة  من  الأفراد  تمكين   اأجل  من  محددة   اإيجابية  اإلتزامات  الدولة  على 

لهذه الحقوق والحريات دون اأدنى تمييز بينهم في هذا المجال، بل اإن الد�صتور الجديد 

جعل من التمييز بين الأفراد في هذا ال�صاأن جريمة واألزم الم�صرع بتحديد العقوبة التي 

توقع على كل من يرنكب هذا التمييز. 

اأما فيما يتعلق بالنظام ال�صيا�صي والعالقة بين ال�صلطات العامة فاإننا لم نجد خالفًا 

كبيرًا بين د�صتور2012 ود�صتور 2014، حيث تبنى كٌل منهما نظامًا مختلطًا للحكم 

ي�صبه نظام الحكم في الد�صتور الفرن�صي ال�صادر في عام 1958، يجمع بين خ�صائ�س 

النظام الرئا�صي والنظام البرلماني. واإن كان يجدر الإ�صارة اإلى اأن د�صتور 2014 قد 

منح لممثلي ال�صعب في مجل�س النواب، ولأول في التاريخ الد�صتوري الم�صري، الحق 

لي�س فقط في �صحب الثقة من الحكومة ممثلة في رئي�س مجل�س الوزراء، واإنما كذلك 

�صحب الثقة من رئي�س الجمهورية ذاته، وذلك باأغلبية ثلثي اأع�صاء المجل�س، وتنظيم 

انتخابات رئا�صية مبكرة اإذا وافق ال�صعب على ذلك في ا�صتفتاء عام، كما اأولى الد�صتور 

د�صتور  لها  اأولها  التي  الأهمية  من  اأكبر  اأهمية  العليا  الد�صتورية  للمحكمة  الجديد 

في النظام ال�صيا�صي والقانوني. اأ�صمى  بمكانة  زها  وميَّ  ،2012
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