
 

 

 

 

 

 دراسة تحليلية بشأن

على التطور الديمقراطي أثرها التعديالت الدستورية و

 في مصر

 

(  
 (9102 مارس 3 األحد: صدر ف 

  الخميس )
   01وتم تحديث الدراسة ف 

لمان للنص النهائ  أبريل بعد إقرار البر

 (للتعديالت ودعوة الناخبي   للتصويت
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 : مقدمة

البرلماني، والذي يضم عدداً من النواب المستقلين والحزبيين، ويشكل " دعم مصر"تقدم ائتالف 

فبراير، بطلب إلى رئيس مجلس النواب، وقع عليه أكثر من خمس أعضاء  3األغلبية داخل البرلمان، يوم 

بدأت مواد على الدستور الحالي، والذي  ثمانيتحداث مادة واس أثنتي عشرةالمجلس، يطالبون فيه بتعديل 

استجابة من  هيوذكر الطلب في مذكرته اإليضاحية أن هذه التعديالت ، 4102مصر العمل به منذ عام 

لألسباب الواقعية والقانونية التي تدفع في اتجاه مراجعة بعض أحكام الدستور "المشرعين في مجلس النواب 

وبناءاً عليه انعقدت اللجنة العامة في البرلمان  ،"يم سلطات الحكمبهدف تبني عدد من اإلصالحات في تنظ

، ثم تم التصويت باالسم على مبدأ تعديل الدستور في جلسة عامة وانتهى ووافقت على الطلب من حيث المبدأ

 1.بموافقة أغلبية األعضاء على البدء في إجراء التعديالت

عليه، عكفت اللجنة التشريعية في البرلمان طيلة شهرين على مناقشة نصوص التعديالت بناءاً و

لتحقيق الهدف المنشود منها، وتخلل ذلك عقد البرلمان لجلسات استماع وحوار  ياغتهاترحة وإعادة صالمق

المهنية والهيئات والنقابات السياسية اب مجتمعي لكافة أطياف القوى السياسية في مصر، بما في ذلك األحز

جنة التشريعية بعين ناقشة المواد المقترح تعديلها وابتكار صياغات جديدة لتتخذها اللمالقضائية واإلعالمية، ل

أبريل من الصياغة  02انتهت اللجنة التشريعية في يوم وقد . االعتبار أثناء صياغة المواد المراد تعديلها

 أبريل 01يوم  النهائية للنصوص المواد المقترح تعديلها، وبناءاً عليه، انعقدت الجلسة العامة في البرلمان

 01ثم قامت الهيئة الوطنية لالنتخابات في  2،الصياغات النهائية للتعديالتعلى  وتم التصويت باألغلبية

                                                           
1
ي تقدم بها ائتالف دعم مرص إىل  0يمكن مراجعة  الملحق رقم  

حات التعديالت من واقع المذكرة التر المرفق بهذا التقرير للتعرف عىل نص مقتر
لمان   رئيس التر

2
حات التعديالت 9يمكن مراجعة  الملحق رقم   ن  المرفق بهذا التقرير للتعرف عىل نص مقتر من واقع قرار الهيئة الوطنية لالنتخابات بدعوة الناخبي 

 لالستفتاء عىل تعديل بعض مواد الدستور



 لدراسات الديمقراطية الحرةالمركز المرصي 
 
 
 

 

 3 

 40إلى  01للمشاركة في االستفتاء على الدستور أيام  في داخل وخارج مصر أبريل بدعوة الناخبين

 3.أبريل

حرة في هذا التقرير بشيء من التفصيل كل يتناول المركز المصري لدراسات الديمقراطية ال

تعديل الدستور القائم بالرغم مبدأ الجوانب الخاصة بالتعديالت الدستورية المقترحة، بدءاً من جدلية شرعية 

التعديل على بعض المواد، وأثر التعديالت الدستورية على ترسيخ قواعد  يحظرمن وجود نص دستوري 

راً بمناقشة النصوص المقترح تعديلها والمواد المراد استحداثها لقياس الدولة الديمقراطية في مصر، مرو

ً لترسيخ قواعد الدولة الديمقراطي األسمىمدى توافقها مع الهدف  بما في ، في مصر ة المستقرة أمنياً وسياسيا

خل نظام إعادة توزيع السلطات والصالحيات دافترة كل مدة رئاسية وذلك المواد المثيرة للجدل التي تتعلق ب

 . ، وغيرها من الموادبين البرلمان والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية والقوات المسلحة الحكم

 

 :في إطار الدولة الديمقراطية مبدأ تعديل الدستورشرعية ( 1)

ما لبث البرلمان المصري أن أعلن عن موافقة لجنته العامة على تعديل بعض مواد الدستور، بناءاً 

البرلماني، إال وانقسم المصريون بين مؤيد بالكامل ومعارض على " دعم مصر"من ائتالف على طلب مقدم 

اإلطالق ومترقب بخوف وحذر، وبالرغم أن لكل فئة مبرراتها ومنطقها، إال أن أغلبهم قد شكل رأيه بصورة 

قة لها بواقع تلقائية دون أي دراسة متأنية للمواد المقترح تعديلها، وبناءاً على رواسب سياسية ال عال

السياسي من رئيس الجمهورية  ااألحداث في مصر اآلن، والطريف أن كل فئة كونت رأيها بناءاً على موقفه

 . الحالي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، دون النظر في الدستور نفسه أو التعديالت المقترحة عليه

                                                           
3
ن لالستفتاء عىل"بشأن  9102لسنة  92اإلطالع عىل النص الكامل لقرار الهيئة الوطنية لالنتخابات رقم يمكن   بعض مواد  تعديل دعوة الناخبي 

 : عتر هذا الرابط "الدستور
26_2019.pdf-ref19-decree-https://www.elections.eg/images/pdfs/decrees/nea 

https://www.elections.eg/images/pdfs/decrees/nea-decree-ref19-26_2019.pdf
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عاديين عانوا طويالً من ويالت الصراع أما الفئة األولى، فئة المؤيد بالكامل، فأغلبها من مصريين 

، وأصطدموا بفاجعة تولي جماعة اإلخوان المسلمين حكم 4100السياسي على السلطة عقب ثورة يناير 

ضد  4103مصر، بالرغم من تاريخها اإلجرامي في حق الوطن والدين، ثم شاركوا في ثورة يونيو 

  4.الدموي لإلخوان بعد ذلكاإلخوان، وعرضوا حياتهم للخطر في مقاومة االنتقام 

كان بطل هذه المرحلة الصعبة هو رئيس الجمهورية الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي وهب نفسه 

ً لقضية الحفاظ على استقرار مصر، وأثبت انحيازه المطلق إلرادة الشعب، المرة األولى في يناير  تماما

حين كان وزيراً للدفاع، والثالثة عقب  4103يونيو حين كان رئيساً للمخابرات الحربية، والثانية في  4100

 . حيث قاد نهضة تنموية غير مسبوقة في تاريخ مصر المعاصر 4102توليه الرئاسة في 

بالنسبة لهذه الفئة، فإن الموافقة المطلقة على التعديالت الدستورية هي في نظرهم موافقة مطلقة على 

رة ممكنة، بما يعني ضمان بقاء هذه الحالة من االستقرار استمرار الرئيس السيسي في الحكم ألكبر فت

ً من أي اضطرابات محتملة قد تنشأ عبر تداول ألطول فترة ممكنة االقتصادية واالجتماعية والتنمية ، خوفا

اإلساءة لمصر في المحافل السلطة، ال سيما في ظل وجود معارضة سياسية مهلهلة تعبر عن نفسها عبر 

بهدف إرباك السلطة التنفيذية،  من وقت ألخر في الشارع السياسي المصري داث الفوضىإحد الدولية وتعم  

 . دون أن يكون لها أي مشاركة مؤثرة ال في المنافسات االنتخابية وال حتى في عمليات التنمية

أيضاً قد بنوا رأيهم بناءاً على  أما الفئة الثانية، المعارضون لمسألة تعديل الدستور بشكل مطلق، فهم

موقفهم السياسي المعارض للرئيس السيسي وليس بناءاً على قراءة متمعنة في مقترحات التعديالت 

بأنه  4102نفس األفراد والتكتالت السياسية الذين وصفوا هذا الدستور بعد إقراره في  الدستورية، وهم

                                                           
4

التوثيقية لـ المركز المصري  ، يمكن مراجعة التقارير3102وحتى ديسمبر  3102في الفترة من يونيو  للمزيد حول جرائم اإلخوان المسلمين في مصر 

   brotherhood-https://www.egyldi.org/muslim: لدراسات الديمقراطية الحرة على

https://www.egyldi.org/muslim-brotherhood


 لدراسات الديمقراطية الحرةالمركز المرصي 
 
 
 

 

 5 

، وهم اآلن يعارضون المساس بنفس هذا "وألجلهتفصيله على مقاس السيسي "دستور معيب وأنه تم 

مستخدمين نفس اإلدعاء، في تناقض غريب ال يمكن تفسيره إال في إطار الذي سبق ورفضوه الدستور 

 . المعارضة من أجل المعارضة

أما الفئة الثالثة، المترقبون بحذر، فأغلبهم من الشباب الحالمين بدولة ديمقراطية حرة، الخائفين على 

كل ما تحقق من مكاسب في اتجاه بناء الدولة المصرية بعد ثورة يناير، فتجدهم يقدسون الدستور  ضياع

كأحد المعايير األساسية التي يقيسون بها التقدم الديمقراطي للدولة، ويظنون أن أي تغيير قد يطرأ عليه هو 

به هو نتاج تراكم خبرات سابقة لتطور الديمقراطي، وهذا الخوف في أغلعملية اكسر لهيبة القانون وتهديد ل

فترة حكم مبارك، وليس لها عالقة مباشرة بواقع السنوات األخيرة من سيئة تعرض لها هؤالء الشباب أثناء 

أصابت هذه الفئة أثناء اإلعالن عن عودة  الترقب والحذر قدنفس حالة ونذكر أن . األحداث اآلن في مصر

مستخدماً هذا القانون، ن الرئيس السيسي يمهد لممارسات قمعية تطبيق حالة الطوارئ قبل عامين، وظنوا أ

ً في إندالع ثورة يناير تشبه تلك التي شهدناها في العقد األخير من عهد مبارك ، لكن لم يحدث وكانت سببا

ذلك، بل وتنازل الرئيس السيسي عن الصالحيات التي يمنحها له قانون الطوارئ لصالح رئيس الوزراء، 

  5.ه تماماً عن أي شبهة استغالل لهذا القانون لصالحه أو لصالح المنصب الذي يشغلهليبعد بنفس

 

  

                                                           
5

أبريل  03الطوارئ وتأثيره على التطور الديمقراطي في مصر، المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، دراسة تقدير موقف حول عودة قانون  

  https://bit.ly/2JriNPD: الرابط – 3102

https://bit.ly/2JriNPD
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 :222معضلة المادة 

ً مع وجود المادة من حيث المبدأ، وقف المراقبون طويالً عند شرعية تعديل الدستور ت خصوصا

التي تنظم عملية إجراء تعديالت على الدستور وتحظر إجراء أي تعديالت على المواد الخاصة  441

 : على 441بمنصب رئيس الجمهورية، حيث تنص المادة 

لرئيس الجمهورية، أو لٌخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب "

وفى جميع األحوال، يناقش مجلس النواب . فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل أن يُذكر

طلب التعديل خالل ثالثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو 

بل حلول دور االنعقاد وإذا ُرفض الطلب ال يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها ق. جزئيًا بأغلبية أعضائه

ً من . التالى وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما

تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب الستفتائه عليه خالل 

التعديل نافذاً من تاريخ إعالن النتيجة، وموافقة أغلبية  ثالثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون

وفى جميع األحوال، ال يجوز تعديل النصوص المتعلقة . عدد األصوات الصحيحة للمشاركين فى االستفتاء

بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من 

 ."الضمانات

بالرغم من أن التعديالت المقترحة قد وافق عليها بالفعل أكثر من خمس أعضاء البرلمان وأقرتها 

اللجنة العامة، وأن هذه التعديالت توفر مزيد من الضمانات لمبادئ الحرية والمساواة وتعيد توزيع أدوات 

نوضح الحقاً في هذا التقرير، الحكم وصناعة القرار بين مؤسسات الدولة المختلفة بشكل أكثر توازناً، كما س

إال أن كثيراً من المعارضين لفكرة تعديل الدستور يصرون على التمسك بهذه المادة كوسيلة لمصادرة حق 

البرلمان في إجراء التعديالت، حتى أن البعض بالغ في اعتبارها مادة فوق دستورية تلزم الجميع في 
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ادة ضمن مواد الدستور تلزم فقط اللجنة التي وضعت الحاضر والمستقبل، بينما رد البرلمان بأنها م

 . ه الدراسةآيين حتى لحظة نشر هذالدستور، وما زال هناك جدل قائم بين الر

لكن هذا الجدل يأخذنا إلى السؤإل األهم عن شرعية فكرة تعديل الدستور في أي دولة من وقت 

على عملية التطور الديمقراطي في دولة مثل ألخر، وإلى أي مدى يؤثر تكرار عمل تعديالت على الدستور 

 .مصر، بكل ظروفها وتعقيداتها السياسية واالجتماعية

 

 :الليبرالية الديمقراطيةالدولة الدستور و

ليس خفياً على أحد أنه ال توجد دولة غربية، بما في ذلك الواليات المتحدة األمريكية وأعرق الدول 

دستورها في مراحل مختلفة من تاريخها السياسي، كان أخرها تركيا  األوروبية، لم تقم بعمل تعديالت على

صالحيات غير " رجب طيب أردوغان"منحت الرئيس الحالي  4101التي أجرت تعديالت دستورية عام 

مسبوقة ووضعت أغلب مفاتيح الحكم في يده، وقلصت من دور البرلمان كأعلى سلطة حاكمة في البالد، لكن 

 . دول ستكون دائماً مقارنة غير منصفة ألكثر من سببمقارنة مصر بهذه ال

رها هي دول طاعنة في يتادستور مصر بدس البعض فإن الدول األوروبية التي يقارنأوالً، 

ً وسياسياً، وال تعاني من حالة الخوار التي تعاني منها المعارضة السياسية في  الديمقراطية، مستقرة أمنيا

، وبالتالي فإن عمليات تداول السلطة أو إدارة العالقة بين مؤسسات الدولة المختلفة بها تتم مصر منذ عقود

، بينما في مصر فإن كل تحرك سياسي ال يضر باألمن أو النظام العام للدولة نفسهابما يسر سهولة وفي 

ولعل أقرب مثال على  يكون دائماً مصحوباً بمخاوف تهدد االستقرار المجتمعي والحالة األمنية بشكل عام،

ذلك هو محاوالت التفجير المتتالية بين الجيزة والقاهرة، التي انتهجها عناصر اإلخوان المسلمين بمجرد أن 
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أعلن البرلمان موافقته على التعديالت من حيث المبدأ، والتي انتهت بتفجير انتحاري في محيط منطقة 

   6.ن رجال الشرطة وست جرحى من مواطنين عادييناألزهر والحسين بمصر القديمة راح ضحيته ثالثة م

ثانياً، فإن أغلب الدساتير الحاكمة في هذه الدول ال يحتوي إال على عدد محدود جداً من المباديء 

العليا التي تنظم حالة الحقوق والحريات في هذه البالد وتقر بالتزام النظام الحاكم بها، فمثالً دستور الواليات 

تعديل عليهم حتى اآلن، ودستور فرنسا في نسخته  33كية عبارة عن سبع مواد فقط تم إجراء المتحدة األمري

ً يضم  تعديل عليه منذ بدء العمل به في عام  01مادة وتم إجراء  14الخامسة عشر المعمول بها حاليا

وهو  مادة، بداخل أغلبها أكثر من ثالث فقرات، 421، على عكس دستور مصر الحالي والذي يضم 0191

عدد مهول، نظراً ألن اللجنة التي وضعت الدستور كانت حريصة بشكل مبالغ فيه على تناول كل تفصيلة 

سياسية واجتماعية وحقوقية، وقد ثبت بالتطبيق العملي فيما بعد أن هذا التفصيل المبالغ فيه لنصوص 

 . انين المختلفةالدستور قد قيد عمل المشرعين في البرلمان إلى حد كبير أثناء صياغة القو

ثالثاً، فإن أغلب الدول الديمقراطية المستقرة اليوم، سبق ومرت بثورات وحروب ومراحل انتقالية 

تشبه تلك التي مرت بها مصر بعد ثورة يناير، لكن أي من هذه الدول لم يكتب دستوره في وسط المرحلة 

هذه الدول استغرقت عشرات السنوات االنتقالية مثلما فعلنا نحن في مصر على عجلة من أمرنا، بل إن 

كمثال، فإن الواليات المتحدة األمريكية، رائدة المذهب . لتستقر في الشكل الديمقراطي التي نراها عليه اآلن

الديمقراطي الليبرالي في العالم غاصت ما يقرب من المائة عام في حروب أهلية ضارية قبل أن تستقر في 

 . دولتها الديمقراطية الليبرالية المستقرة التي نراها اليوم النهاية على كتابة دستور وبناء

                                                           
6
ي سي  –ما عالقة تفجت  األزهر بالتعديالت الدستورية "داليا زيادة،   ي بر  عىل بر

ً
اير  90، المركز المرصي لدراسات الديمقراطية الحرة، "ردا ، 9102فتر
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رابعاً، فإن المدقق في السياسة الداخلية لكل دولة من هذه الدول الديمقراطية المستقرة في أوروبا أو 

الواليات المتحدة األمريكية، ويتابع تفاصيل توزيع نظام الحكم بين مؤسساتها وطرق تداول السلطة وحاكمية 

تور في كل منها، سيكتشف أن لكل منها نظامها الخاص، ولم تتفق جميعها على شكل واحد أمثل إلدارة الدس

الحياة السياسية فيها، بعضها نظامها رئاسي وبعضها نظامها برلماني وبعضها تحكمها هيئة استشارية 

ضها حتى ليس لديه وبعضها ما زال يحتفظ بالنظام الملكي مع إعطاء صالحيات أوسع لرئيس الوزراء، وبع

مثلما هو الحال في ألمانيا، دون أن يضر ذلك المبادئ العليا للدولة، ينظم  "أساسيقانون "دستور ولكن 

 . التطور الديمقراطي للدولة واستقرارها األمني والسياسيبالحقوق والحريات المكفولة للمواطنين و

قد صمم نظامه ة في عالمنا اليوم، التي تصنف على أنها دول ديمقراطيأي أن كل من هذه الدول 

السياسي الخاص على مدار سنوات من اإلخفاق واإلصالح، حتى استقروا في النهاية على شكل لنظام الحكم 

يضمن تحقيق المناخ السياسي المالئم للمواطنين لممارسة حقوقهم المدنية والسياسية في إطار حياة آدمية 

الديمقراطية الليبرالية، أي الديمقراطية  التي تتجاوز حدود صندوق كريمة، وهذا بالضبط هو ما نسميه 

ً بتوفير الحقوق لكن ، ولتطور الديمقراطي في حد ذاتهاالنتخابات، وال تأخذه معياراً على ا تهتم أساسا

ذي تختاره كل دولة والحريات للمواطنين بغض النظر عن النظام السياسي أو طريقة إدارة شئون البالد ال

 ً   .تاريخها السياسي وخلفيتها الثقافيةل وفقا

من أبرز مالمح الدولة الديمقراطية الليبرالية في إطار هذا التعريف، أن تكون لها ثالثة أركان، 

أولها دستور حاكم، وثانيها مؤسسات حاكمة ذات أدوار متكاملة ال متداخلة، وثالثها مجتمع مدني قوي، 

ء العليا التي تضمن الحقوق والحريات وتكون بمثابة المرجع الذي ويكون دور الدستور هو إقرار المبادي

يعود إليه كل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمواطن العادي في إدارة تفاصيل التفاعالت السياسية 

 . واالجتماعية فيما بينهم
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تع هذا الحاكم ولكي يتمكن جميع األطراف من االلتزام بمبادئ الدستور واالحتكام إليه، يجب أن يتم

بدرجة من المرونة تيسر على الجميع االحتكام إلى مبادئه وااللتزام بها والسعي  –أي الدستور  –األعلى 

ً لتغير الظروف السياسية في البالد بما . لتنفيذها ومن مالمح هذه المرونة أن يسهل تعديل الدستور وفقا

ً عدم  يضمن مزيد من الحقوق والحريات والتطور باتجاه الدولة الديمقراطية، ومن مالمح المرونة أيضا

تناول الدستور ألدق أدق التفاصيل واعتماده على المبادئ العليا في ضمان الحقوق والحريات وشكل الدولة 

ونظام الحكم، ومن مالمح المرونة أيضاً أن ال يضم الدستور نصاً كتلك المادة الموجودة في دستورنا الحالي 

م إجراء تعديالت على مواد بعينها في الدستور، حيث أن هذا الجمود في حد ذاته هو التي تحر( 441مادة )

التكيف مع الحالة سهولة وسرعة ضد مبدأ الدولة الديمقراطية أصالً، فالممارسة الديمقراطية تعتمد على 

التعديل السياسية التي هي بدورها متغير دائم، وال يمكن إدارة مناخ سياسي سليم تحت دستور عصي على 

 . أو التكيف مع المتغيرات

 

 

 هل تمهد التعديالت الدستورية لعودة الدولة الديكتاتورية؟( 2)

يذهب أغلب المعارضين لفكرة تعديل الدستور الحالي إلى تضخيم مخاوف مشروعة عند بعض 

في ، وما فعله مبارك في دستور مصر 4101المواطنين من تكرار ما فعله أردوغان في دستور تركيا عام 

أواخر فترة حكمه، حيث استغل كل منهما حقه في تعديل الدستور ليعطي لنفسه صالحيات حولت نظام 

ً الشباب، فهل ، الحكم إلى نظام ديكتاتوري وهذا بالضبط ما يثير حيرة كثير من المواطنين اآلن، خصوصا

لترسيخ قواعد الدولة جديدة تهدف التعديالت الدستورية المقترحة إلى تأسيس ديكتاتورية أم هي فرصة 

 الديمقراطية الناشئة في مصر؟
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رئيس  وصفةوبالرغم من كونه سؤال محوري ومهم، إال أنه اختصر التعديالت في شخص 

للرئيس للتعديالت الدستورية من منطلق تأييده ، وقسم المواطنين والمراقبين بين مؤيد الحالي الجمهورية

بينما في حقيقة األمر، فإن ، لرئيس السيسين منطلق معارضة اللتعديالت الدستورية م ،  أو رافضالسيسي

التعديالت الدستورية التي يتجاوز عددها العشرين بين مقترحات تعديل واستحداث مواد، تتجاوز حدود 

 . منصب رئيس الجمهورية بكثير

 

 :مزيد من التمكين يساوي مزيد من الديمقراطية

ترحة تزيد من تمكين الفئات االجتماعية التي سبق تهميشها نجد مثالً أن التعديالت الدستورية المق

سياسياً لعقود طويلة مثل المرأة والمسيحين والشباب وذوي اإلعاقة والعمال والفالحين والمصريين المقيمين 

المهم في  هذه الفئات قد أثبتت دور، عبر السنوات القليلة الماضية، خارج، نظراً ألن التجربة المصريةفي ال

الميدانية اتهم مشاركليس فقط من خالل والحفاظ على استقرار وأمن البالد،  إنجاح عملية التطور الديمقراطي

ً بمشاركتهم الفاعلة في كافة اإلجراءات  خالل أقل من ثالثة أعوام، في ثورتينالمؤثرة  ولكن أيضا

لهذا فضرورة التي تشهدها مصر حالياً، وية التنموالسياسية والديمقراطية واالجتماعية التي مهدت للنهضة 

المحافظة على تمثيلهم في دوائر صناعة القرار المختلفة في الفترة المقبلة هو ضمان الستمرار عملية 

 . التطور الديمقراطي

ً لنفي إدعاء البعض بأن وربما يجادل البعض بأن تمكين الفئات المهمشة  في حد ذاته ليس كافيا

ودة الدولة الديكتاتورية في مصر، حيث أن ما يضمن لنا استمرار عملية البناء الديمقراطي التعديالت تمهد لع

ليس مجرد تمثيل أكبر لفئات بعينها في أروقة السياسة وصناعة القرار، ولكن الطريقة التي تقترح التعديالت 
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ؤسسات المختلفة داخل نظام اتباعها إلعادة توزيع السلطات والصالحيات بشكل أكثر تنظيماً واتزاناً بين الم

الحكم، وهي تعديالت المواد المتعلقة بالبرلمان والقضاء والقوات المسلحة ورئيس الجمهورية، والتي أثارت 

 . على حد سواء ،جدالً كبيراً بين الموافقين والرافضين للتعديالت

 

 :توزيع السلطات بين مؤسسات الدولة

رئيس منصب المواد الخاصة بفيما يتعلق بسواء  على الدستور، إن المدقق في التعديالت المقترحة

الجمهورية أو المواد الخاصة بصالحيات مؤسسات الدولة األخرى، سيكتشف أن التعديالت تأخذ من 

الصالحيات المكفولة في الدستور الحالي لرئيس الجمهورية وال تضيف لها، وفي المقابل توسع من 

ى بشكل كبير، وهو ما ينفي تماماً أي إدعاء بأن هذه التعديالت تستهدف صالحيات مؤسسات الدولة األخر

 . إبقاء الرئيس السيسي في الحكم لألبد أو تحويل مصر إلى دولة ديكتاتورية

والطريف أن أغلب الذين تناولوا التعديالت الدستورية المقترحة حتى اآلن، توقفوا فقط أمام التعديل 

تزيد من سلطات الرئيس السيسي، ككل ، وبنوا إدعاءهم بأن هذه التعديالت الخاص بزيادة كل فترة رئاسية

نذكر و. دون أن يدققوا النظر في الكم الهائل من الصالحيات التي حرمت التعديالت الرئيس من التمتع بها

 : منها ما يلي

 

 : مجلس النوابسلطات وصالحيات توسيع : أولا 

وفقاً للدستور الحالي، فإن مصر دولة يحكمها نظام برلماني يميل إلى الرئاسي، حيث يمتلك البرلمان 

من الدستور  010المادة  وفقاً لنصرئاسة الجمهورية والحكومة، : صالحيات تفوق السلطة التنفيذية بعماديها
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ة، والخطة العامة للتنمية االقتصادية سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدول"أن لمجلس النواب بالحالي 

وتمنح مواد الدستور " واالجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية

أيضاً للبرلمان حق الموافقة على اختيار الوزراء ومحاسبتهم، ويكفل الدستور للبرلمان سلطة سحب الثقة من 

وحق توجيه اتهامات لرئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو انتهاك  010دة رئيس الجمهورية في الما

ولم تمس التعديالت المقترحة أي من هذه الصالحيات الواسعة . 091الدستور وعزله ومحاكمته وفقاً للمادة 

 . للبرلمان

ء الحفاظ على نفس عدد األعضا 014باإلضافة إلى ذلك، شملت التعديالت المقترحة على المادة 

مع تخصيص نسبة ال تقل عن ربع هذا العدد للمرأة، كما أقترح ( عضو 291)الحالي في مجلس النواب 

في فقرتها الثالثة، حرمان رئيس الجمهورية من الحق المنصوص عليه في الدستور  ،تعديل نفس المادة

ه ، وهذ%"9يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من األعضاء فى مجلس النواب ال يزيد على "الحالي بأن 

 الصالحياتصالحيات رئيس الجمهورية في مقابل مزيد من أول نقطة نرى فيها أن التعديالت قد قلصت 

 .لس النوابمجل

تضم " مجلس الشيوخ"استحداث غرفة عليا للبرلمان تسمى الدستورية في المقابل، تقترح التعديالت 

عضو، ثلثيهما يتم انتخابه وفقاً لشروط ترشح مماثلة لشروط إنتخاب أعضاء مجلس النواب، مع فرق  491

عام  49ام، في مقابل سن ع 39وحيد وهو أن يكون المترشح لعضوية مجلس الشيوخ قد تجاوز سنه الـ 

ً للدور . لعضوية مجلس النواب ويكون لرئيس الجمهورية تعيين ثلث أعضاء مجلس الشيوخ، لكن نظرا

االستشاري المحدود لمجلس الشيوخ، فال يمكن اعتبار أن الكتلة المعينة من اعضاؤه بواسطة رئيس 

، حيث تقترح حسب إدعاء البعض لحهالجمهورية ستشكل أي صورة من صور الدعم أو التمكين المؤثر لصا

يتعلق بضمان  التعديالت أن تقتصر صالحيات مجلس الشيوخ على دراسة واقتراح وابداء األراء فيما
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وبهذا لن يكون لمجلس الشيوخ أي تأثير حقيقي على مجلس النواب، والعكس هو الحقوق والسالم المجتمعي، 

لتأثير في السلطة التنفيذية، حيث تنص سمح له باصالحيات تالصحيح، ولن يكون لمجلس الشيوخ حتى 

رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير "التعديالت المقترحة على أن 

 ".مسؤولين أمام مجلس الشيوخ

 

ا   :استقالل القضاء وحصانته: ثانيا

وتعيين رؤساء الهيئات وفيما يخص القضاء، اقترحت التعديالت إعادة تنظيم إجراءات اختيار 

القضائية بما يسمح بدور أكبر لرئيس الجمهورية في هذه المسألة، لكن قيدت دور رئيس الجمهورية في كل 

أي على قضائية عملية الترشيح والموافقة من هذه اإلجراءات بضرورة أن تتولى المجالس العليا للهيئات ال

القضائية، كما أن أي من التعديالت المقترحة لم يمس مطلقاً من شاغلي هذه المناصب الحساسة في المؤسسة 

التي تنص صراحة على استقالل القضاء واستقالل القضاة وحصانتهم  014و 010و 011و  012بالمواد 

التدخل في " وتنص بوضوح على أن، واستقالل المحكمة الدستورية العليا ضد العزل واستقالل النائب العام

 ". اء جريمة ال تسقط بالتقادمشئون العدالة والقض

 

ا   : لقوات المسلحةمهام مضافة على عاتق ا: ثالثا

تمكنها من إدارة شئونها صالحيات على منحها التعديالت المقترحة  أكدتأما القوات المسلحة فقد 

ككل، الداخلية بشكل أكثر استقالالً بما سيصب في النهاية في ضمان االستقرار طويل المدى للدولة المصرية 

نظراً للدور التاريخي المهم للقوات المسلحة في حفظ ميزان األمور األمنية والسياسية واالجتماعية 
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ال يمكن ألحد أن ينكر أن انحياز القوات المسلحة الدائم إلرادة الشعب في ف .واالقتصادية داخل مصر

السياسية قد أنقذ مصر من مصير مواجهة أي سلطة، وتدخلها في الوقت المناسب لضبط إيقاع التفاعالت 

 .نا في أعقاب ثورات الربيع العربيمظلم وقع فيه جيران

موافقة المجلس األعلى للقوات المسلحة "الخاصة بـ  432أصبحت المادة ومن هذه التعديالت أن 

ن رئيس مادة دائمة بعد أن كانت مادة انتقالية في الدستور الحالي، وبالرغم من أ" على تعيين وزير الدفاع

إعالن الحرب، وال "يعتبر هو القائد األعلى للقوات المسلحة، إال أنه ال يستطيع  094الجمهورية وفقاً للمادة 

يرسل القوات المسلحة فى مهمه قتالية إلى خارج حدود الدولة، إال بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، 

س النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى األعضاء، وإذا كان مجل

 ."األعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى

القوات المسلحة إلى جانب  مهاميوسع من  411كما أضافت التعديالت المقترحة نص جديد للمادة 

ً مهمة ، ليشمل أي"احفظ أمن البالد وسالمة أراضيه"مهمتها التقليدية في  صون الدستور والديمقراطية "ضا

وبالرغم  ،"األفراد والحفاظ على المقومات األساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات

من أن هذا هو الدور البطولي المعهود للقوات المسلحة على مدار تاريخها، وهو الدور الذي نريد كمواطنين 

ته لألبد، إال أن نص التعديالت المقترح بهذه الصورة يعرض القوات أن تستمر القوات المسلحة في تأدي

ً لإلضرار تولكن ألضرار محتملة ال تقتصر فقط على شئونها الداخلية كمؤسسة مستقلة المسلحة  متد أيضا

 . القوات المسلحة مع حلفاء مصر حول العالمبعالقات 

ة من الواليات المتحدة األمريكية في فليس سراً أن مصر تتلقى مساعدات عسكرية واقتصادية سنوي

إطار البرنامج األمريكي المشترك بين وزارة الخارجية ووزارة الدفاع األمريكيتين الخاص بتقديم 

المساعدات العسكرية للدول األجنبية، سواء في صورة معدات أو تدريبات، وهذا البرنامج تحكمه مجموعة 
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 في الفصلاألمريكي  العام ، والقانونةوالدبلوماسي ةه العسكريبنسختي" ليهي"من القوانين، أشهرها قانون 

، فيما يتعلق بالمساعدات األجنبية ، وبعض اللوائح الخاصة بلجنة االعتمادات في الكونجرس44/1244

 .المساعدات وبعض لوائح وزارة الخارجية األمريكية ووزارة الدفاع الخاصة بالمراقبة على أوجه استخدام

يحظر تقديم الواليات المتحدة المساعدات العسكرية أو االقتصادية ألي دولة هذه القوانين واللوائح  وجميع

التزام  بشأن المعروفمع المبدأ األمريكي تنافى ي دائمة بما تمارس فيها القوات المسلحة سلطة سياسية

وهذا يتناقض بوضوح مع نص ة، حكم المدني في إطار الدولة الديمقراطيلالعليا لسيادة بالالقوات المسلحة 

 ،التعديل المقترح والذي يفرض على القوات المسلحة المصرية ممارسة العمل السياسي بشكل متواصل

 الجيش مهامإلى  تضاف ،يضعها الدستور على عاتقهاإضافية كمهمة وليس في أوقات األزمات فقط، 

 ي توفير الخدمات االجتماعية واالقتصاديةفي حفظ األمن والمهام غير التقليدية ف العسكرية التقليدية

  .في أوقات األزمات للمواطنين، وتقديم المساعدات اإلنسانية

ستجعل القوات المسلحة في مواجهة مباشرة مع نيران  411كما أن هذه الصياغة الجديدة للمادة 

القوات المسحلة وستصبح  وما أكثرهم، متربصين بمصر عبر ملف حقوق اإلنسان،منظمات الدولية والال

بشكل يضر  الجديدة هي المتهم األول في أي إدعاء يخص انتهاكات حقوق اإلنسان ضد مصر، مهمةبهذه ال

 بهيبة القوات المسلحة المصرية في أعين العالم، ويضر بعالقاتها مع حلفاءها العسكريين حول العالم،

ً الحليف األمريكي بسبب قانون ليهي، في حالة دفاع عن النفس أمام تلك لحة القوات المس ويجعل خصوصا

االتهامات، والتي لن تتوقف هذه المنظمات عن توجيهها لمصر لإلضرار بمصالحها، فعندما توجه هذه 

االتهامات إلى القيادة السياسية والسلطة التنفيذية يكون التعامل معها ودحضها في إطار سياسي أسهل بكثير 

 . الق في مصر، وهي القوات المسلحة، عرضة لهامن أن تكون المؤسسة األهم على اإلط
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لهذا نأمل أن تعيد اللجنة التشريعية في البرلمان النظر في التعديالت المقترحة على هذه المادة، 

الداخلية  مصالحهاهيبتها و، وال يضر بفي أعين العالمالكبيرة  بشكل يحافظ على مكانة القوات المسلحة

 . سهلة للمتربصين بمصر عبر ملف حقوق اإلنسان، وال يجعلها فريسة والخارجية

 

ا   :منصب رئيس الجمهورية: رابعا

أما فيما يخص التعديالت المقترحة بشأن فترات الرئاسة والسماح لرئيس الجمهورية الحالي بإعادة 

الترشح بعد إنقضاء مدته، فإنها ال تخدم الرئيس السيسي وال تضمن بقاؤه في السلطة لألبد كما يدعي 

ة الرئاسة الواحدة من على زيادة فتر 021البعض، فقد نص التعديل المقترح على الفقرة األولى من المادة 

أربع إلى ست سنوات، دون أن يمس بإمكانية بقاء الرئيس في السلطة ألكثر من مدتين رئاسيتين فقط، 

وأضافت التعديالت المقترحة مادة انتقالية تعطي ميزة استثنائية للرئيس السيسي، بوصفه رئيس الجمهورية 

اسية وفق النص الدستوري الجديد بعد انقضاء مدته الحالي، تسمح له بإعادة ترشيح نفسه لالنتخابات الرئ

 . 4144الرئاسية الثانية في 

ت اللجنة التشريعية في البرلمان لصياغة جديدة مناقشات مطولة على مدار ستين يوم، توصلوبعد 

ً لهذه الم المجموعات المؤيدة والمعارضة داخل البرلمان بشأن  نالنظر بي ادة، ضمنت تقريب وجهاتتماما

صت الصياغة نترشحه، حيث  واالمتياز االستثنائي الذي يتيح للرئيس الحالي إعادة مدة منصب الرئيس

 4142بحيث تنتهي في أن يتم مد الفترة الرئاسية الحالية من أربع إلى ست سنوات، النهائية للمادة على 

يرشح نفسه مرة جمهورية الحالي أن رئيس السيسي بوصفه رئيس الل، ثم يحق بعد ذلك ل4144في وليس 

 . 4142في  في االنتخابات الرئاسية المتوقع إجراؤها ،أخرى لفترة رئاسية واحدة فقط
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 وكما هو واضح، لم تنص أي من هذه المقترحات على البقاء األبدي للرئيس السيسي في الحكم

الميزة االستثنائية التي تمنحها المادة االنتقالية المقترحة بإعادة  ألن، حسب إدعاء بعض الرافضين للتعديالت

النص الدستوري المعدل، ال يضمن للرئيس ترشيح رئيس الجمهورية الحالي لنفسه بعد إنقضاء مدته وفق 

ر انتخابات ديمقراطية حرة ، ألنه مشروط بأن يتم اختياره عب4142سيسي االستمرار في الحكم بعد ال

بمعنى أخر فإن التعديالت المقترحة بشأن منصب رئيس الجمهورية ال تضمن للرئيس السيسي أي  .ونزيهة

 . ديمقراطية وحرة عبر انتخابات بية الشعب ذلكغال علنستمرار في إدارة البالد لو لم يا

كما تقترح المواد المستحدثة تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وبالرغم من أن رئيس 

الجمهورية هو من سيكون له الحق في اختيار وتعيين نوابه، إال أن نواب الرئيس يكونون مسؤولون أمام 

ً للمادة  حالي، وجدير من الدستور ال 013مجلس النواب مثلهم في ذلك مثل رئيس الوزراء والوزراء وفقا

بالذكر أن تعيين نائب لرئيس الجمهورية كان أحد أشهر مطالب ثورة يناير، وقد أعطت التعديالت المقترحة 

تسمح له بحل محل رئيس الجمهورية في حين تعذر على الرئيس  بديهيةلنائب رئيس الجمهورية صالحيات 

من اتخاذ أي  –المؤقت لمنصب الرئيس  أثناء شغله –، لكنها في نفس الوقت منعته مواصلة عمله ألي سبب

 .قرارات مؤثرة مثل تعديل الدستور أو حل البرلمان، وال تسمح له بالترشح في االنتخابات الرئاسية التالية

 

 : خاتمة

ال يمكن لعاقل أن يتصور أن هذه التعديالت المقترحة والتي تأخذ من صالحيات الرئيس دون أن 

ولة ديكتاتورية بأي حال من األحوال، كما أن قصر النظر على التعديالت تضيف إليها هي تعديالت تمهد لد

المقترحة على المادة الوحيدة، من بين عشرين مادة أخرى، والخاصة بالمدة الزمنية لمنصب رئيس 
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الجمهورية والتي هي مشروطة بانتخاب الشعب له بإرادة حرة، في محاولة لتصوير أن التعديالت تخدم 

 بشخصه وتؤسس لدولة ديكتاتورية، هو محض افتراء حسب ما أوضحناه بالتفصيل في هذه الرئيس السيسي

 . الدراسة

ما زالت مصر ترسم مالمح النظام السياسي األكثر مالئمة لطبيعة وثقافة وتاريخ الدولة المصرية، 

إلصالحها أو وهذا أمر سيستغرق وقت، وربما يشمل كثير من االخفاقات التي تتطلب التدخل من وقت ألخر 

ً للمتغيرات السياسية، فإن بناء دولة ديمقراطية ليبرالية مستقرة هو عملية متواصلة ومستمرة  تعديلها وفقا

ولن تنقضي بين يوم وليلة أو بمجرد كتابة نص دستوري أو إجراء انتخابات، كل هذه مجرد خطوات 

في إطار  لمواطن بحقوقه وحرياتهصغيرة في اتجاه الهدف األسمى وهو أن تكون مصر وطن يتمتع فيه ا

بمرور الوقت  ها، وأفضل ما يميز الدولة الديمقراطية هو قدرتها على إصالح نفسها بنفسحياة كريمة

والخبر الجيد هنا أن هذه التدخالت اإلصالحية، في صورة تعديل نصوص دستورية أو استحداث  .والتجارب

ل عن المواطن، بل إن للمواطن المصري العادي الكلمة قوانين حاكمة، ال تقوم بها مؤسسات الدولة بمعز

األخيرة في كل منها، وال يمكن تمرير أي منها دون موافقة الشعب، ولهذا فإن المشاركة الشعبية في 

التصويت على الدستور أمر في منتهى األهمية، وذلك بعد أن ينتهي البرلمان خالل ستين يوماً من مناقشة 

 .  مجتمعي حولها، والوصول بها إلى الصيغة النهائية التعديالت وإجراء حوار
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 1ملحق رقم 
 

 نص التعديالت الدستورية المقترحة من واقع المذكرة التي تقدم بها ائتالف دعم مصر لرئيس البرلمان
 

 
 المواد المطلوب تعديلها: أولا 

 
 :1فقرة  102تعديل المادة 

وخمسين عضًوا، ينتخبون باالقتراع العام السري المباشر، على أن يُشكل مجلس النواب من عدد ال يقل عن أربعمائة  -
 .يُخصص بما ال يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة

 
 :3فقرة  102تعديل المادة 

ويبين القانون شروط الترشخ األخرى ونظام االنتخاب وتقسيم الدوائر االنتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان 
 .خذ بالنظام االنتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهماوالمحافظات، ويجوز األ

 
 :1فقرة  140تعديل المادة 

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميالدية، تبدأ من اليوم التالي النتهاء مدة سلفه، وال يجوز أن يتولى الرئاسة ألكثر 
 .من مدتين رئاسيتين متتاليتين

 
 : ضافة مادة انتقاليةإ

 .المعدلة من الدستور 021يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 
 

  :1فقرة  120تعديل المادة 
مجلس الوزراء إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس 

 .عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله
 

 :فقرة أخيرة 120تعديل المادة 
وال يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور، وال أن يحل مجلس النواب 

 .ئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصبأو مجلس الشيوخ، وال أن يُقيل الحكومة، كما ال يجوز لر
 

 :181تعديل المادة 
ويعين رئيس الجمهورية  .تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها
سنوات  2نوابها، وذلك لمدة رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من 

 .أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون
ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير 

تص بالنظر في شروط تعيين أغضاء الجهات والهيئات، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته األخرى العدلـ ويخ
 .وقواعد سير العمل به

 
 :2فقرة  181تعديل المادة 

ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثالثة يرشحهم مجلس القضاء األعلى من بين 
سنوات، أو للمدة الباقية  2نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم االستئناف أو النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 

 .حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله
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 : 110تعديل المادة 

اإلدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات 
أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى اإلفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون 

 .اته األخرىومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ويحدد القانون اختصاص
 

 :3فقرة  113تعديل المادة 
ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب 

ويعين رئيس هيئة . رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح اآلخر رئيس المحكمة
ن وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناًء على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة المفوضي

 .وذلك كله على النحو المبين بالقانون
 

 :1الفقرة  200تعديل المادة 
والديمقراطية والحفاظ القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البالد والحفاظ على أمنها وسالمة أراضيها وصون الدستور 

على المقومات األساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات األفراد والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه 
 .القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيالت أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية

 
 :2فقرة  204تعديل المادة 

وال يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إال في جرائم مثل اعتداء على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات 
المسلحة أو ما في حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو 

قها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائ
 .بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشًرا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم

 
 :234تعديل المادة 

 .المسلحةيكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس األعلى للقوات 
 

 : 243تعديل المادة 
 .تعمل الدولة على تمثيل العمال والفالحين تمثيالً مالئًما، وذلك على النحو الذي يحدده القانون

 
 :244تعديل المادة 

تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحين واألشخاص ذوي اإلعاقة والمصريين المقيمين بالخارج تمثيال مالئما، وذلك على 
 .الذي يحدده القانونالنحو 

 
 

ا   المواد المستحدثة: ثانيا
 

 )...(المادة 
 .لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم وأو يقبل استقاالتهم

 .١٧١و  ١٤١و  ١٤٤و  ١٤١وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية األحكام الواردة بالدستور في المواد 
 

 )...(المادة 
يونيو، ودعم الوحدة  ١٣و -يناير ٥١يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيال بالحفاظ على مبادئ ثورتي 

الوطنية، والسالم االجتماعي، والمقومات األساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام 
 .هالديمقراطي وتوسيع مجاالت



 لدراسات الديمقراطية الحرةالمركز المرصي 
 
 
 

 

 99 

 
 )...(المادة 

 : يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلي
 .االقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور -
 . مشروعات القوانين المكملة للدستور -
 .مشروع الخطة العامة للتنمية االجتماعية واالقتصادية -
 . معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة -
 .مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية -
ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو  -

 .الخارجية
 

 )...(المادة 
 .عضوا وتكون مدة المجلس خمس سنوات ٥١٣يشكل مجلس الشيوخ من عدد من األعضاء يحدده القانون على أال يقل عن 

وينتخب ثلثا أعضاء المجلس باالقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، وتجرى االنتخابات طبقا 
 .لما ينظمه القانون

 
 )...( المادة 

ن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصال على يشترط فيم
 . مؤهل جامعي أو ما يعادله على األقل، وأال تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثالثين سنة ميالدية

ئر االنتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان ويبين القانون شروط الترشح األخرى ونظام االنتخاب، وتقسيم الدوا
 .والمحافظات، ويحوز األخذ بالنظام االنتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما

 
 )...(المادة 

 .ال يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب
  

 )...( المادة 
 .أعضاء الحكومة غير مسؤولين أمام مجلس الشيوخ رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من

 
 )...(المادة 

-000-001-011-011-011-011-019-012 -013"تسري في شأن مجلس اْليَْوَم األحكام الواردة بالدستور في المواد 
 "031-031-032-033-034، "4و0"فقرة  -004-003-002-009-001-001-001-001-041-040
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 2رقم ملحق 
 

لسنة  22رقم النهائي للتعديالت الدستورية المقترحة من واقع قرار الهيئة الوطنية لالنتخابات النص 
 بدعوة الناخبية لالستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور 2011

 
 

 (:مستبدلة)الفقرة األولى / 102المادة 
يُشكل مجلس النواب من عدد ال يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون باالقتراع العام السرى المباشر، على أن 

 .يُخصص للمرأة ما ال يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد
 

 (:مستبدلة)الفقرة الثالثة / 102مادة 
ويُبين القانون شروط الترشح األخرى، ونظام االنتخاب، وتقسيم الدوائر االنتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، 

 والمحافظات، ويجوز األخذ بالنظام االنتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما
 

 (:فةمضا( )مكرراا  244)مادة 
 .المعدلة اعتباراً من الفصل التشريعى التالى للفصل القائم( 014)يسرى حكم الفقرة األولى من المادة 

 
 (:مستبدلة)الفقرة األولى / 140مادة 

يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميالدية، تبدأ من اليوم التالى النتهاء مدة سلفه، وال يجوز أن يتولى الرئاسة ألكثر 
 .مدتين رئاسيتين متتاليتينمن 

 
 :مضافة( مكرراا  241)مادة 

ً للجمهورية فى  ، ويجوز 4101تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعالن انتخابه رئيسا
 .إعادة انتخابه لمرة تالية

 
 :مضافة( مكرراا  110)مادة 

ً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم فى بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من  لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا
 .مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم

من الدستور أمام رئيس  022ويؤدى نواب رئيس الجمهورية قبل تولى مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها فى المادة 
 .الجمهورية

 .013، 029، 020ردة بالدستور فى المواد وتسرى فى شأن نواب رئيس الجمهورية األحكام الوا
 

 ( :مستبدلة)الفقرة األولى / 120مادة 
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء 

 .عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله
 

 (:مستبدلة)الفقرة األخيرة / 120مادة 
وال يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية، أو لرئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، وال أن يحل مجلس 

 .النواب أو مجلس الشيوخ، وال أن يُقيل الحكومة
 .كما ال يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب
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 :مستبدلة( 181)المادة 
تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويكون لكل منها موازنة 

 .مستقلة
ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة 

 .بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون الباقية حتى
ويقوم على شئونها الُمشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية ، يرأسه رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس المحكمة 

ويكون للمجلس أمين . ئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العامالدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ور
 .عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التى يحددها القانون وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس

 .ويحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه من يفوضه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية
لس بالنظر فى شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، ويؤخذ رأيه فى مشروعات ويختص المج

القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس 
 .المجلس

 
 :(مستبدلة)الفقرة الثانية / 181مادة 

ويتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثالثة يرشحهم مجلس القضاء األعلى، من 
بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم اإلستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة 

 .ما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عملهالباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيه
 

 :(مستبدلة) 110مادة 
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات اإلدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع 

فى المسائل القانونية  أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية وقرارات مجالس التأديب، ويتولى اإلفتاء
للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود 

 .التى يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو أحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته األخرى
 

 (:مستبدلة)لفقرة الثالثة ا/ 113مادة 
ويعين رئيس الجمهورية نواب . ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة

ويعين رئيس هيئة . رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح اآلخر رئيس المحكمة
رار من رئيس الجمهورية بناًء على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة، المفوضين وأعضاؤها بق

 .وذلك كله على النحو المبين بالقانون
 

 (:مستبدلة)الفقرة األولى / 200مادة 
لديمقراطية، القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البالد، والحفاظ على أمنها وسالمة أراضيها، وصون الدستور وا

والحفاظ على المقومات األساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات األفراد، والدولة وحدها هى التى تنشئ 
 .هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيالت أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية

 
 (:مستبدلة) الفقرة الثانية/ 204مادة 

وال يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إال فى الجرائم التى تمثل اعتداًء على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات 
المسلحة أو ما فى حكمها أو المنشآت التى تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو 

تها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة مركباتها أو أسلح
 .بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداًء مباشًرا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم
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 (:مستبدلة) 234مادة 
 .لمجلس األعلى للقوات المسلحةيكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة ا

 
 (:مستبدلة) 243مادة 

 .تعمل الدولة على تمثيل العمال والفالحين تمثيالً مالئماً فى مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يُحدده القانون
 

 ( :مستبدلة) 244مادة 
ً فى  تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين واألشخاص ذوى اإلعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج تمثيالً مالئما

 .مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يحدده القانون
 

 (:مضافة( )248)مادة 
السالم االجتماعي، والمقومات األساسية  يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيالً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم

 .للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطى وتوسيع مجاالته
 

 (:مضافة( )241)مادة 
 :يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتى

 .اإلقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور     -
 .مشروع الخطة العامة للتنمية االجتماعية واالقتصادية     -
 .معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة     -

 .مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب
ية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو ما يحيله رئيس الجمهور     -

 .الخارجية
 .ويبلغ المجلس رأيه فى هذه األمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب

 
 (:مضافة( )210)مادة 

 .عضواً ( 011)يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من األعضاء يُحدده القانون على أال يقل عن 
وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ اول اجتماع له ، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خالل 

 .الستين يوما السابقة على انتهاء مدته
ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء . سرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقىوينتخب ثلثا أعضائه باالقتراع العام ال

 .مجلس الشيوخ على النحو الذى ينظمه القانون
 

 (:مضافة( )211)مادة 
يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصالً على 

 .امعى أو ما يعادله على األقل، وأال يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثالثين سنة ميالديةمؤهل ج
ويبين القانون شروط الترشح األخرى، ونظام االنتخاب، وتقسيم الدوائر االنتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان 

 .مة أو الجمع بأى نسبة بينهماوالمحافظات، ويجوز األخذ بالنظام االنتخابى الفردى أو القائ
 

 (:مضافة( )212)مادة 
 ال يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب

 
 (:مضافة( )213)مادة 

 .رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ
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 (:مضافة( )214)مادة 
، 001، 011، 011، 011، ، 019، 012، 013األحكام الواردة بالدستور فى المواد تسرى فى شأن مجلس الشيوخ 

، 031، 031، 033، 034، (4، 0فقرة / 040)، 041، 001، 001، 001، 001، 009، 002، 003، 004، 000
المذكورة مجلس وذلك فيما ال يتعارض مع األحكام الواردة فى هذا الباب، وعلى أن يباشر االختصاصات المقررة فى المواد 

 .الشيوخ ورئيسه
 

 :مادة حذف
 .يُحذف عنوانى الفصلين األول و الثانى من الباب السادس من الدستور

 
 
 

******************************************** 


