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تعود الدولة املرصية احلديثة ،وما ارتبط هبا من مفاهيم ومؤسسات ون ُُظم إدارية حديثة ،إىل
عرص حممد عيل .ففي تلك الفرتة ُأعيد صوغ الدولة املرصية العتيقة وحتديث مكوناهتا وقواعد
إدارهتا طب ًقا ملفاهيم الدولة احلديثة ،ودخلت فكرة الدستور عامل القانون املرصي .وما تتناوله
هذه الورقة –بعد إلقاء نظرة عامة عىل تطور النصوص الدستورية يف مرص يف إطار ّ
تشكل
مؤسسات الدولة احلديثة -هو سرب االجتاهات العامة التي يمكن أن ي ّتخذها تطور اجلدل
والرصاع السياسيني-الدستوريني يف أعقاب ثورة كانون الثاين/يناير  ،2011حول عالقة
الدولة بالدين ،ومكانة الرشيعة اإلسالمية كمصدر للقوانني ،وأثر ذلك يف احلريات واحلقوق
مسموحا بمامرسة شعائره،
عتب دي ًنا
ً
الشخصية واألرسة ووضع املرأة والرتبية واألخالق ،وما ُي رَ
ريا ملزيد من النقاش ما تنتهي إليه
وتنظيم املؤسسات املرتبطة ّ
بالدين...إلخ .ويبقى الف ًتا ومث ً
الورقة من أن املشكلة يف مرص ليست يف عالقة الدولة احلديثة بالدِّ ين ،وال يف الدور الذي
يمحضه النظام الدستوري املرصي للدِّ ين ،بل هي يف األزمات االجتامعية والدولة املستبدة.
وأن املعركة السياسية التي دارت رحاها خالل األشهر التي تلت الثورة حتى اآلن ،حول طبيعة
الدولة :دينية أو مدنية ،هي معركة زائفة؛ فال اإلخوان يسعون إىل دولة دينية ،وال الليرباليون
والعلامنيون يسعون إىل اإلخالل بالواجهة املزدوجة للدولة املرصية احلديثة التي ظهرت منذ بدء
تشكيلها عىل يد حممد عيل وخلفائه .وسيعمل مجيع فرقاء السياسة من خالل مؤسسات الدولة
وجهازها يف مرص الذي هو جهاز علامين ،من حيث تركيبته وأهدافه.

فرضت الدول القومية احلديثة ،التي ظهرت يف الغرب األورويب أولاً  ،هيمنتها عىل العامل بأرسه،
فانتقل نموذجها إىل أرجاء املعمورة .ومع انتقال هذا النموذج إىل جمتمعات أخرى مل تشهد مراحل
تطوره التي شهدها «بلد املنشأ» ،جرت أقلمته مع الواقع االجتامعي والتاريخ اخلاص ٍّ
لكل من تلك املجتمعات.
* خبري دستوري وباحث مرصي ،متخصص يف الشؤوون االقتصادية واملالية فضلاً عن ختصصه القانوين.
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وأدى ذلك ،ال سيام جوانبه املتعلقة بعالقة الدِّ ين بالدولة والقانون ،إىل إشكاليات ناجتة من تالقح الثقافات
املحدثة -حلولاً موفّقة إىل حد بعيد لتلك
واألنظمة القانونية .وصاغت مرص –باعتبارها من الدول القديمة
َّ
اإلشكاليات يف ن ُُظمها الدستورية ،عندما سعت (ال سيام يف الفرتة الليربالية بني سنتي  1919و  )1952إىل
إعادة تنظيم أركاهنا ،من أرض وبرش وسلطة ،يف صورة إقليم وشعب وسلطة ممركزة ممأسسة ،عىل غرار الدول
األوروبية .وما حياوله هذا املقال ،املكتوب عىل وقْع اجلدال احلاد الدائر يف مرص حول وضع دستورها اجلديد،
الذي سيعيد تنظيم األسس القانونية حلكمها وإدارهتا يف أعقاب ثورة كانون الثاين/يناير  ،2011هو إلقاء نظرة
عجىل عىل تاريخ احلياة الدستورية يف مرص ،يف ارتباطها بمسار تطورها االجتامعي والسيايس العام ،مع الرتكيز
معينة تتعلق باملعاجلات الدستورية لدور الدِّ ين يف الدولة ،يف املايض كام يف الوضع الراهن ،والعالقة
عىل زاوية ّ
بني الرشيعة والقانون.

الحياة الدستورية في مصر
َو َس َم ِقدَ ُم الدولة املرصية تار َخيها بعدد من السامت ،منها اكتامل أجهزة الدولة منذ فجر التاريخ ،وثقل وطأهتا
عىل املجتمع ،واإلخفاق يف صوغ نظام ديمقراطي إلدارة السلطة .وسبب ذلك –إىل حد بعيد– هو الدور الذي
الري النهري ،وغياب امل ْلكية اخلاصة لألرض الزراعية قبل العرص احلديث ،وهو ما
تقوم به الدولة يف تنظيم ّ
(((
يشار إليه يف األدبيات االجتامعية-السياسة احلديثة بـ«نمط اإلنتاج اآلسيوي»  .وعىل العكس من ذلك ،سمح
غياب الدولة املركزية يف أوروبا يف العرص اإلقطاعي بظهور املدن املستقلة ،التي وجد فيها التجار األحرار جمالاً
مناسبا ملراكمة الثروة ،ومن ثم تطور نمط اإلنتاج الرأساميل وما ارتبط به من األفكار والعالقات االجتامعية،
ً
ِ
وهو ما أسفر يف النهاية عن ظهور الدولة احلديثة بسامهتا املعروفة.
ّأما الدولة املرصية احلديثة ،وما ارتبط هبا من مفاهيم كالسيادة واملواطنة واملساواة بني املواطنني ،ومؤسسات
كاملجالس والوزارات ،ونظم إدارية حديثة يف جماالت التجنيد والتعليم والرضائب ،فتعود جذورها إىل عرص
حممد عيل .وقد بدأ يف إثر ذلك ظهور مالمح النظام الدستوري والتحول إىل االقتصاد النقدي ونمط اإلنتاج
تدرجييا .وعىل ذلك ،يكون تاريخ الدولة يف مرص قد عكس تارخيها يف أوروبا ،التي ظهرت فيها
الرأساميل
ً
ثانيا ،ومتكنت بذلك من تدعيم املركزية
الرأساملية أولاً  ،ثم طورت رموز الدولة القومية وأنشأت أجهزهتا ً
يف النهاية((( .ويمثّل ذلك إحدى السامت الفارقة يف تطور الدولة املرصية احلديثة ،ومن ثم يصح القول إن
مرص «قد عانت من تقدمها املبكر ..بينام استطاعت أوروبا اإلقطاعية املتخ ّلفة ،بفضل املرونة التي تصحب
التخ ّلف ،أن تتغلب عىل تأخرها يف مدة قصرية وأن تسبق غريها يف إنجاز النقلة الكيفية التي فتحت عرص
الرأساملية احلديثة»(((.

وفعال وممركز ،ومتمحور حول حاكم مطلق وفقًا للطرائق
لقد سعى حممد عيل إىل بناء جهاز حكومي قادر ّ
احلديثة ،بتأثري من النموذج الفرنيس الذي جرى التحديث عىل غراره .وكان بناء جيش كبري معتمد عىل

 1انظر عىل سبيل املثال :أمحد صادق سعد ،تاريخ مرص االجتامعي-االقتصادي :يف ضوء النمط اآلسيوي لإلنتاج :مرص الفرعونية،
اهليلينية ،االمرباطورية اإلسالمية ،الفاطمية من املغرب إىل مرص ،عهد املاملك (بريوت :دار ابن خلدون ،)1979 ،ص .33 -7
 2نزيه نصيف األيويب ،الدولة املركزية يف مرص ،مرشوع استرشاف مستقبل الوطن العريب .حمور املجتمع والدولة (بريوت :مركز
دراسات الوحدة العربية ،)1989 ،ص .13 -12
 3سمري أمني« ،مالحظات حول أزمة الرأساملية يف مرص »،قضايا فكرية (القاهرة) ،العدد ( 5أيار /مايو  ،)1987ص .285–283
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التجنيد اإلجباري ألبناء الفالحني هو قاطرة التنميةُ ،فأقيمت املصانع لتلبية حاجاته .ولتزويد املصانع باملواد
اخلام ،جرى «تتجري» الزراعة وبسط سيطرة الباشا عىل ناجتها من خالل احتكار إنتاج املصانع ،واحتكار
توريد املواد الالزمة له ،وهو ما أدى إىل تراكم متصاعد لرأس املال ،وإعادة استخدام جزء مهم منه يف تطوير
صناعة حديثة(((.

ملكوناهتا
ترادفت مع عملية التحديث االقتصادي واإلداري إعادة صوغ للدولة املرصية العتيقة ،وحتديث ّ
حيل ّ
املكونة من إقليم ّ
حمل األرض املغفلة التي
والقواعد التي حتكم إدارهتا ،طبقًا ملفاهيم الدولة احلديثة،
َّ
لاً
تقوم عليها الدولة التقليدية ،وشعب يرتبط باإلقليم واحلدود بد من األمة التي جتمع شعو ًبا ش ّتى ،وسلطة
تبعا للنموذج الدستوري
حمدد
وممارسة عىل شعب َّ
مرتبطة بإقليم َّ
حمدد .وجرت إعادة تنظيم أجهزة الدولة ً
َ
للدولة احلديثة ،يف عملية يصعب الفصل فيها بني ما كان متعلقًا بتطوير اإلدارة احلكومية وما كان متعلقًا
بتطوير املجالس السياسية والترشيعية ،وما كان متعلقًا بتنظيم السلطة القضائية .ويف أعقاب ذلك ،دخلت فكرة
ومقوماهتا ومؤسساهتا وحقوق املواطنني) عامل القانون املرصي.
الدستور (بام هو حتديد ملاهية الدولة
ِّ

يف  28آب /أغسطس  ،1878وعىل خلفية األزمة املالية الطاحنة وتدخالت الدول األجنبية للدفاع عن مصالح
نص فيه عىل «أن أمور البالد تدار ابتداء
أمرا بتشكيل وزارة مسؤولة أمامهّ ،
الدائنني ،أصدر اخلديوي إسامعيل ً
من تاريخ هذا األمر بواسطة اخلديوي ،باالستعانة بمجلس النظار وباملشاركة معه ،وأن جملس النظار يتفاوض
يف مجيع األمور املهمة املتعلقة بالقطر ،ويؤخذ برأي أغلبية املجلس ،ويصدق اخلديوي عىل رأي األغلبية ،وأن
أعضاء جملس النظار يكونون متضامنني يف املسئولية»((( .وبمقتىض أمر عال صادر يف  10كانون األول /ديسمرب
من السنة نفسها ،وزِّ عت أعامل احلكومة عىل سبع نظارات ،يرأس اًّ
كل منها ناظر ،وهي اخلارجية ،واملالية،
ونص ذلك األمر عىل اختصاص
واجلهادية والبحرية ،واملعارف واألوقاف ،والداخلية ،واحلقانية ،واألشغالّ ،
حق تعيني املوظفني التابعني له وعزهلم ،وإصدار األوامر
كل ناظر بادارة الشؤون املتعلقة بنظارته ،وجعل له ّ
باملرصوفات اخلاصة لنظارته(((.

كثريا من املالمح الدستورية
ويف حزيران /يونيو  ،1879نُرشت الئحة جديدة ملجلس شورى النواب تضمنت ً
احلديثة ،كاحلصانة الربملانية واملسؤولية الوزارية وعدم نفاذ القوانني واللوائح ،ما مل يوافق عليها جملس النواب،
نائبا عن مرص والسودانُ ،ينتخبون عىل درجتني .إلاّ أن خلع اخلديوي إسامعيل
ُ
وحدِّ د عدد النواب بمئة وعرشين ً
يف  26من الشهر نفسه وحلول توفيق حمله وسعي هذا األخري لالستبداد بالسلطة ،مدعو ًما من إنكلرتا وفرنسا،
ُّ
كل ذلك حال دون إجراء انتخابات املجلس وعقد اجتامعاته .وأجربت أحداث الثورة العرابية اخلديوي عىل
إسناد الوزارة إىل رشيف باشا ،الذي أعاد تقديم الئحة جملس شورى النواب إىل املجلس املعاد انتخابه .وأدى
خالف حول الالئحة الداخلية للمجلس بشأن املسؤولية الوزارية وحق املجلس يف مناقشة امليزانية (كان ذلك
املراقبني اإلنكليزي والفرنيس) إىل استقالة الوزارة وإسنادها إىل حممود سامي البارودي.
موضع اعرتاض من
َ
ويف  8شباط /فرباير  1882صدر القانون األساس («الالئحة») موافقًا لرأي املجلس .ويمكن اعتبار ذلك
صادرا عن مجعية وطنية (ألن جملس النواب املنتخب سنة  1882هو الذي أمىل
دستورا
القانون األساس
ً
ً

 4صالح السعيد أبونار« ،مرص يف عهد حممد عيل( »،رسالة ماجستري ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة ،)1984
ص .357-355
 5عمر ممدوح مصطفى ،أصول تاريخ الفنون (القاهرة :دار املعارف ،)1963 ،ص .474
 6املصدر نفسه ،ص  ،475وزكي عبد املتعال ،تاريخ النظم السياسية والقانونية واالقتصادية غىل األخص من الوجهة املرصية (القاهرة:
[د .ن ،)1935 ،].ص .204-203
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برملانيا كانت الوزارة فيه مسؤولة أمام جملس النواب َ
املنتخب من الشعب ،وكان للمجلس
إصداره) ،أقام نظا ًما
ً
(((
حق التقرير الترشيعي .

أعد اللورد دوفرين ،سفري إنكلرتا يف األستانة ومندوهبا فوق العادة يف مرص،
عقب االحتالل الربيطاين ملرصَّ ،
دهرا طويلاً
أسسه عىل أن النظام الدستوري ال يستقر يف أرض إلاّ إذا نام فيها
تقريرا ّ
ً
تدرجييا ،وأن كل أمة أمضت ً
ً
مقرتحا أن ينتخب كل مركز أو قرية
اللني،
الدستوري
احلكم
من
هلا
أصلح
القوية
اليد
تكون
والعبودية
الرق
يف
ً
مندو ًبا عنه /عنها ،ويدعى هؤالء املندوبون إىل انتخاب أعضاء جملس يشرتك مع املدير يف إدارة مديريته .وتكون
اخلطوة الثالثة إجياد جملس عام ال يكون أعضاؤه كلهم منتخبني بمعرفة األهايل «ألن ذلك يفيض إىل تشكيل
املجلس من أفراد قلييل اخلربة باملسائل العامة ،عاجزين عن املباحثة يف الشئون اإلدارية واألمور املالية ،واألوفق
أن يكتفى بمجلس قليل األعضاء ،يكون عددهم نحو ثالثني ،ويكون للخديوي تعيني نحو نصفهم والباقون
ينتخبون بمعرفة املندوبني الناخبني باملدن واألقاليم ،ويكون هلذا املجلس حرية البحث واملناقشة فيام تعرضه
احلكومة من مرشوعات القوانني مع بقاء رأيه استشار ًيا ...وحيسن إنشاء جملس آخر أوفر عد ًدا ..واجتامعاته
أقل من اجتامعات األول ..وظيفته البحث يف مسائل أكثر أمهية وأوسع نطا ًقا ،كفرض الرضائب وتسويتها
وإنشاء الرتع العامة ،ويدخل يف تشكيله أعضاء املجلس األول وجملس النظار ليكونوا مرشدين لبقية األعضاء
يف أساليب البحث واملناقشة»(((.
بنا ًء عىل هذا التقرير ،أصدر اخلديوي توفيق يف أول أيار/مايو  1883القانون النظامي اجلديد ،وذلك بتشكيل
تبعا الختالف حجم
ثالث هيئات استشارية :األوىل هي جمالس املديريات التي خيتلف عدد أعضاء كل منها ً
املديرية ،وجتتمع مرة واحدة يف السنة ،وختتص باألمور املحلية يف املديرية؛ الثانية هي جملس شورى القوانني
عضوا تنتخب جمالس املديريات  16منهم ،ويعينّ اخلديوي الباقني ملدة ستة أعوام ،كام يعينّ رئيس
املكون من 30
ً
َّ
املجلس وأحد وكيليه ،بينام خيتار األعضاء املنتخبون الوكيل اآلخر .وجلسات املجلس غري علنية ،وجيتمع مرة
واحدة كل شهرين لينظر يف القوانني واألوامر العالية قبل إصدارها ،ورأيه استشاري إلاّ أن العرض عليه الزم.
ويف سنة  1912حصل املجلس عىل حق توجيه أسئلة إىل النظار لالستفسار عن بعض املسائل اإلدارية فقط(((؛
عضوا هم أعضاء جملس النظار (وعددهم  ،)7وأعضاء جملس
املكونة من 83
الثالثة هي اجلمعية العمومية
ً
َّ
شورى القوانني (وعددهم  ،)30والباقون (عددهم  )46ينتخبهم مندوبو الناخبني ،ومدة عضوية املنتخبني
ستة أعوام .ورئيس جملس شورى القوانني هو رئيس اجلمعية العمومية .وتعقد اجلمعية اجتامعاهتا مرة واحدة
كل عامني ،وختتص بإقرار الرضائب ،ورأهيا يف هذا الشأن قطعي ،وإبداء رأي غري ملزم يف السلف العمومية،
مارا بجملة مديريات ،وفرز عموم أطيان
وإنشاء وإبطال أي ترعة أو أي خط من خطوط السكة احلديد إذا كان ً
القطر لتقدير درجات أعامهلا(.((1

يف أول متوز/يوليو  ،1913ومع تصاعد نضال احلزب الوطني بقيادة مصطفى كامل من أجل االستقالل،
وتصاعد احلمالت عىل النظام الدستوري الزائف ،صدر قانون نظامي بإنشاء اجلمعية الترشيعية وحتديد
كيفية تأليفها وإدارة أعامهلا ،وإعادة تنظيم جمالس املديريات .وبه ح َّلت اجلمعية الترشيعية حمل جملس شورى
 7السيد صربي ،مبادئ القانون الدستوري ،ط ( 4القاهرة :مكتبة سيد عبداهلل وهبه ،)1949 ،ص .281-279
 8املصدر نفسه ،ص .284-283
 9صويف حسن أبو طالب ،تاريخ القانون يف مرص ،ط ( 3القاهرة :دار النهضة العربية ،)2000 ،ج  :2العرص اإلسالمي ،ص .228
 10جمدي املتويل ،الترشيعات املرصية ،اجلزء األول :دساتري مرص ([القاهرة :دار النهضة العربية ،)]2002 ،ص ( 31وهو موسوعة
جتميعية للنصوص).
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تعينهم احلكومة و67
وتكونت اجلمعية الترشيعية من 83
القوانني واجلمعية العمومية.
ً
َّ
عضوا ،منهم ّ 17
منتخبون ،ونظامها شبيه بنظام جملس شورى القوانني ،مع جتديد تعيني ،وانتخاب ثلثي أعضائها كل عامني.
وأصبح هلا ،باإلضافة إىل إصدار القوانني التي تقرتحها احلكومة ،حق اقرتاح القوانني عدا القوانني النظامية.
وللخديوي حق حل اجلمعية .وختتص اجلمعية بفرض الرضائب والرسوم ،وهلا إبداء الرأي يف القوانني
واللوائح قبل صدورها ،كام أن هلا إبداء الرأي يف امليزانية .ومن حقها توجيه أسئلة إىل الوزراء لالستفسار
عن موضوع معي( .((1ومل تعقد اجلمعية سوى دورة انعقاد واحدة؛ إذ نشبت احلرب العاملية األوىل ،وأعلنت
وعطلت أعامل اجلمعية ،وظلت َّ
إنكلرتا محايتها عىل مرصّ ،
معطلة حتى ُألغيت بإصدار دستور  ((1( 1923يف
 19نيسان /أبريل .1923
عىل الرغم من أن هذا الدستور صدر عىل شكل منحة من احلاكم اخلاضع لسلطة االحتالل ،فإن الظروف
وضع فيها ُ
الثورية التي ِ
وأصدر خالهلا ،والوعي السيايس ُّ
وجتذر الروح الديمقراطية يف نفوس الشعب املرصي،
جعلت الدستور معبرِّ ً ا عن هذا الواقع ،برصف النظر عن األداة التي صدر هبا .وقد اتّبع الدستور أسس امل َلكية
الدستورية طبقًا للنظم الدستورية احلديثة؛ فهو يعلن مرص دولة ذات سيادة ،حرة مستقلةُ ،ملكها ال جيزأ وال
ينزل عن يشء منه ،وحكومتها مستقلة وراثية وشكلها نيايب (م ،)1والسلطات فيها مصدرها األمة (م،)23
وأخذ بمبدأ الفصل بني السلطات ،فالسلطة الترشيعية يتوالها امللك باالشرتاك مع جملس الشيوخ والنواب
(م ،)24والتنفيذية يتوالها امللك يف حدود الدستور (م ،)29والقضائية تتوالها املحاكم عىل اختالف درجاهتا
(م .)30والنظام النيايب املنصوص عليه يف الدستور هو النظام الربملاين ،فالوزارة مسؤولة بالتضامن أمام جملس
النواب (م ،)61وحيق للسلطة التنفيذية حل جملس النواب (م ،)38ورئيس الدولة غري مسؤول (م )33إذ يتوىل
سلطته بواسطة وزرائه (م.)48
ونظم دستور  1923يف الباب الثاين منه حقوق املرصيني وواجباهتم ،فقرر (م )2أن املرصيني لدى القانون
سواء يف متتعهم باحلقوق املدنية والسياسية ،ويف ما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة ،ال متييز بينهم يف
ذلك بسبب األصل أو اللغة أو الدِّ ين .وكفل الدستور احلرية الشخصية (م )4وحرمة املنازل (م ،)8ونصت
املادة ( )12عىل أن حرية االعتقاد مطلقة .ونصت املادة ( )13عىل أن «حتمي الدولة حرية القيام بشعائر األديان
والعقائد طبقًا للعادات املرعية يف الديار املرصية ،عىل ألاّ خيل ذلك بالنظام العام وال ينايف اآلداب» .ونصت
املادة ( )14عىل أن حرية الرأي مكفولة ،ولكل إنسان اإلعراب عن فكره بالقول أو بالكتابة والتصوير ،أو بغري
ذلك ،يف حدود القانون .ونصت املادة ( )17عىل أن التعليم حر ما مل خيل بالنظام العام أو ينايف اآلداب .ونصت
املادة ( )20عىل حق االجتامع ،ونصت املادة ( )21عىل حق تكوين اجلمعيات ،ونصت املادة ( )149عىل أن
(.((1
«اإلسالم دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية»
وعقب انقالب  ،1952املتحول الحقًا إىل ثورة من حيث مضمونه وأثره يف األوضاع االجتامعية واالقتصادية
والسياسية ،تعاقب عىل مرص أربعة إعالنات دستورية ودستوران قبل دستور عام  .1971أوهلا اإلعالن
الدستوري الصادر يف  10شباط /فرباير 1953من القائد العام للقوات املسلحة وقائد ثورة اجليش يف إحدى
 11صربي ،ص  ،291-290وأبو طالب ،ص .230 -229
 12مصطفى ،أصول تاريخ القانون ،ص 483-482؛ أبو طالب ،ص  ،231-230وعبد املتعال ،ص .209-206
 13من أجل دراسة تفصيلية لدستور  ،1923انظر :صربي ،ص  ،674-307وحييى اجلمل وأنور رسالن ،القانون الدستوري والنظام
الدستوري املرصي (القاهرة :دار النهضة العربية ،)2006 ،ص .186-137
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مقسمة إىل قسمني :األول يف سبع مواد خمصصة لبيان املبادئ العامة ،وخالصتها أن األمة مصدر
عرشة مادة َّ
السلطات ،واملرصيون لدى القانون سواء ،وحرية الرأي واحلرية الشخصية وحرمة املنازل مكفولة يف حدود
القانون ،وحرية العقيدة مطلقة ،وحتمي الدولة حرية القيام بشعائر األديان والعقائد من دون إخالل بالنظام
العام واآلداب ،وال رضيبة وال إعفاء منها إلاّ بقانون ،واستقالل القضاءّ .أما القسم الثاين اخلاص بنظام احلكم،
فقد جعل أعامل السيادة لقائد الثورة املتمثّل بـ«جملس قيادة الثورة» ،وبصفة خاصة ما يلزم من تدابري حلامية
النظام القائم عىل الثورة وحتقيق أهدافه وتعيني الوزراء وإقالتهم ،وجعل السلطة الترشيعية ملجلس الوزراء،
والتنفيذية ملجلس الوزراء وللوزراءٌّ ،
كل يف ما خيصه .ويف  18حزيران/يونيو  ،1953صدر إعالن دستوري
بإلغاء امل َلكية وإعالن اجلمهورية وإسناد رئاستها إىل اللواء حممد نجيب.
عضوا لوضع
كان جملس قيادة الثورة قد أصدر يف كانون الثاين/يناير  1953مرسو ًما بتشكيل جلنة من 50
ً
مرشوع دستور .وبعد عامني ،قدمت اللجنة مرشوعها الذي كان «طبعة مجهورية منقحة من دستور  ،»1923مل
تر الثورة األخذ به ألنه «ال حيقق األهداف التي قامت من أجلها الثورة بصورة كاملة»( ،((1وعهد الرئيس مجال
عبد النارص إىل مكتبه الفني مهمة وضع مرشوع دستور جديد ُأقر يف استفتاء ُأجري يف  23متوز /يوليو .1956
ونصت مادته األوىل عىل أن مرص دولة عربية مستقلة ذات سيادة ،وهي مجهورية ديمقراطية شعبها جزء من
ّ
ونصت مادته الثانية عىل أن السيادة لألمة متارسها عىل الوجه املبينَّ يف الدستور ،ونصت مادته
العربية.
األمة
ّ
الثالثة عىل أن اإلسالم دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية .ومجع ذلك الدستور بني بعض جوانب النظام
موليا اهتام ًما للحقوق االجتامعية ،إىل جانب إدخال االستفتاء ،الذي
الرئايس وبعض جوانب النظام الربملاينً ،
هو أحد مظاهر الديمقراطية املبارشة ،يف إقرار الدستور وتعديله (استفتاء دستوري) ،ويف املسائل املهمة التي
تتصل بمصالح البالد العليا (استفتاء سيايس) .كام استحدث تنظيماً
سياسيا وحيدً ا هو االحتاد القومي (م)192
ً
ـح ّث اجلهود لبناء األمة بنا ًء سليماً من النواحي
«للعمل عىل حتقيق األهداف التي قامت من أجلها الثورة ،ولِ َ
السياسية واالجتامعية واالقتصادية».
يف  13آذار/مارس  ،1958وبعد الوحدة مع سورية ،صدر الدستور املؤقت للجمهورية العربية املتحدة.
وبعد االنفصال عن سورية عام  ،1961واجتاه النظام النارصي إىل «االشرتاكية» ،أقر املؤمتر الوطني للقوى
الشعبية ميثاق العمل الوطني يف  30حزيران /يونيو  ،1962وصدر إعالن دستوري يف  27أيلول /سبتمرب من
يكون اهليئة العليا لسلطة الدولة ،وجملس
مقر ًرا األخذ بمبدأ مجاعية القيادة وإنشاء جملس للرئاسة ّ
السنة نفسهاِّ ،
يكون اهليئة التنفيذية واإلدارية العليا للدولة ،واستمرار العمل بأحكام دستور  1958يف ما ال يتعارض
تنفيذي ّ
مع أحكام ذلك اإلعالن .ويف  23آذار /مارس  ،1964صدر إعالن دستوري جديد يتضمن أحكام النظام
الدستوري املؤقت كي ُيتم جملس األمة وضع مرشوع الدستور الدائم وطرحه عىل الشعب لالستفتاء ،مع إهناء
ونصت املادة األوىل من دستور  1964عىل أن اجلمهورية
العمل بدستور  1958واإلعالن الدستوري ّ .1962
ونصت املادة الثانية عىل أن
العربية املتحدة دولة ديمقراطية اشرتاكية تقوم عىل حتالف قوى الشعب العاملةّ ،
(((1
ونصت املادة الثالثة عىل أن حتالف قوى الشعب العاملة ،وهي الفالحون والعامل واجلنود
السيادة للشعب ّ ،
 14من أجل دراسة وافية بشأن ذلك الدستور ،الذي يبدو أنه كان من الفرص الكربى الضائعة يف تاريخ مرص الدستوري ،انظر :صالح
عيسى ،دستور يف صندوق القاممة :قصة مرشوع دستور  :1954دراسة ووثيقة ،تقديم عوض املر (القاهرة :مركز القاهرة لدراسات
حقوق اإلنسان.)2001 ،
 15اجلمل ورسالن ،ص  ،233-229وطعيمة اجلرف ،النظرية العامة للقانون الدستوري وتطور النظام السيايس والدستوري يف مرص
املعارصة الفرتة من إعالن االستقالل سنة  1922وحتى اآلن ،ط ( 3القاهرة :دار النهضة العربية ،)2001 ،ص .325-306
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واملثقفون والرأساملية الوطنية ،تقيم االحتاد االشرتاكي العريب (التنظيم السيايس الوحيد الذي حل حمل االحتاد
القومي) ليكون السلطة املمثِّلة للشعب والدافعة إلمكانات الثورة ،واحلارسة عىل قيم الديمقراطية السليمة.
واستمر تعزيز السامت الرئاسية يف تلك اجلمهورية يف ظل التنظيم السيايس الواحد .ومل جتد نصوص الدستور
اخلاصة بحقوق املواطنني طريقها للنفاذ يف الواقع العميل يف ظل ذلك الوضع .ونصت املادة اخلامسة من ذلك
الدستور عىل أن اإلسالم دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.

يف سنة  1971صدر الدستور «الدائم» الذي وعد به دستور  ،1964م ّت ًبعا خطواته يف التوجه االشرتاكي
الديمقراطي ،واألخذ بنظام احلزب الواحد (االحتاد االشرتاكي) يف وقت كانت تتجمع العوامل التي أدت ،يف
غضون أعوام قليلة ،إىل التحرر من تلك «االشرتاكية» التي نص عليها الدستور ،وتنظيمها الواحد ،وانعكاسات
ونصت مادته األوىل عىل أن مجهورية مرص العربية دولة نظامها ديمقراطي واشرتاكي
ذلك يف نصوص الدستورّ .
يقوم عىل حتالف قوى الشعب العاملة ،والشعب املرصي جزء من األمة العربية يعمل عىل حتقيق وحدهتا
ونصت مادته الثانية عىل أن اإلسالم دين الدولة ،واللغة العربية لغتها الرسمية ،ومبادئ الرشيعة
الشاملةّ .
اإلسالمية مصدر رئيس للترشيع.

ُعدِّ ل الدستور يف  22أيار /مايو  1980بتعـديـل نـص املادة األوىل يف فقرتيـه األوليـني املتعلقـتني باسـم
عجز املادة الثانية
مصـر ونظامها ،لتصبحا «مجهورية مرص العربية نظامها اشرتاكي ديمقراطي» .وتعديل ُ
وعدِّ ل نص
ليصبح «...ومبادئ الرشيعة اإلسالمية املصدر الرئيس للترشيع» ،أي بإضافة «ال» التعريفُ .
املادة الرابعة املتعلقة باألساس االقتصادي ،وهو االشرتاكي الديمقراطي القائم عىل الكفاية والعدل بام
حيول دون االستغالل بإضافة عبارة «ويؤدي إىل تقريب الفوارق بني الدخول ،وحيمي الكسب املرشوع،
ويكفل عدالة توزيع األعباء والتكاليف العامة» ،بدلاً من أن «هيدف إىل تذويب الفوارق بني الطبقات».
وعدِّ ل نص املادة اخلامسة اخلاصة باالحتاد االشرتاكي العريب وأهدافه ليصبح« :يقوم النظام يف مجهورية مرص
ُ
تعدد األحزاب ،وذلك يف إطار املقومات واملبادئ األساسية للمجتمع املرصي املنصوص
العربية عىل أساس ُّ
وعدِّ ل نص املادة السابعة والسبعني لتجيز إعادة
عليها يف الدستور ،وينظم القانون األحزاب السياسية»ُ .
انتخاب رئيس اجلمهورية « ُملدد أخرى» بعد أن كانت إعادة انتخابه جائزة «ملدة تالية ومتصلة» .وأضيف
إىل الدستور باب سابع يضم املواد من  194حتى  ،211يتضمن أحكا ًما جديدة يف فصلني ،استحدث أوهلام
وحدد اختصاصاته وانتخاب أعضائه ،ونظم الثاين «سلطة الصحافة»( .((1وبموجب استفتاء
جملس الشورى ّ
ُأجري يف  25أيار/مايو ُ ،2005عدِّ لت املادة ( )76من الدستور ،استجابة للضغوط الداخلية واخلارجية
عوضا
ً
اهلادفة إىل إضفاء مسحة من الديمقراطية عىل طريقة اختيار رئيس اجلمهورية ،فجعلها باالنتخاب
ً
رشوطا متعددة للرتشيح للرئاسة عىل نحو يفرغ ذلك التعديل
املعدلة وضعت
عن االستفتاء .عىل أن املادة َّ
من مضمونه ،وجيايف مجيع أصول الصياغة الفنية للمواد الدستورية عىل نحو ال مثيل له يف الدساتري احلديثة،
وكان حملاً النتقادات كثرية .وبموجب استفتاء ُأجري يف  26آذار /مارس ُ ،((1( 2007أدخلت عىل 33
مادة من مواد الدستور تعديالت استهدفت حتقيق أغراض متعددة ،أوهلا حتقيق التالؤم بني مواد الدستور
والتحوالت االقتصادية واالجتامعية والسياسية التي حدثت يف املجتمع املرصي منذ إقرار الدستور سنة
 ،1971وأبرزها االنتقال من االقتصاد املخطط مركز ًيا إىل اقتصاد السوق ،يّ
وختل الدولة عن كثري من التزاماهتا
 16املتويل ،ص .365 -361
 17حسنني توفيق إبراهيم ،التعديالت الدستورية ومستقبل التطور السيايس والديمقراطي يف مرص ،كراسات اسرتاتيجية؛ 185
(القاهرة :مركز الدراسات السياسية واالسرتاتيجية باألهرام.)2008 ،
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جتاه مواطنيها ،واألخذ بنظام تعدد األحزاب (مع التحفظ عىل حدود هذا التعدد) بدلاً من التنظيم السيايس
فحذفت اإلشارة
الواحد .ويف هذا اإلطارُ ،عدِّ لت املواد ُ ،179 ،73 ،59 ،2/56 ،37 ،33 ،30 ،24 ،4 ،1
إىل االشرتاكية والنظام االشرتاكي وحتالف قوى الشعب العامل واملكاسب االشرتاكية وسيطرة الشعب عىل
وسائل اإلنتاج واملدعي العام االشرتاكي ،باعتبار أهنا تفرض بالنص الدستوري توجهات مكاهنا السياسة
العامة .وأضيفت فقرة ثالثة إىل املادة اخلامسة من الدستور (قيام النظام السيايس عىل أساس تعدد األحزاب)
جرى نصها عىل النحو« :وللمواطنني حق تكوين األحزاب السياسية وفقًا للقانون ،وال جتوز مبارشة أي
نشاط سيايس أو قيام أحزاب سياسية عىل أية مرجعية دينية أو أساس ديني أو بناء عىل التفرقة بسبب اجلنس
وعدِّ لت املادة ( )62املتعلقة
أو األصل» ،وجاءت تلك اإلضافة يف إطار رصاع النظام ضد التيار الدِّ ينيُ .
بالنظام االنتخايب ،إلطالق يد السلطة يف األخذ بأي نظام انتخايب يف مواجهة أحكام املحكمة الدستورية
بإبطال االنتخابات التي ُأجريت عىل أساس القوائم احلزبية فقط سنة  1984ومجعت بني القوائم والنظام
وعدِّ لت املادة ( )88حلسم
الفردي سنة  ،1987وإجازة ضامن حد أدنى لتمثيل املرأة بموجب القانونُ .
هنائيا وختويله للجنة عليا «تتمتع
هنائيا بشأن حدود اإلرشاف القضائي عىل االنتخابات ،وذلك بإلغائه ً
اجلدل ً
باالستقالل واحليدة ...يبني القانون طريقة تشكيلها وعملها ..عىل أن يكون من بني أعضائها أعضاء من
هيئات قضائية حاليني وسابقني» ،بعد ما كان من فشل احلزب احلاكم النسبي وإنجاز مجاعة اإلخوان غري
املسبوق يف انتخابات سنة  2005التي أرشف عليها القضاء فعلاً بنا ًء عىل حكم املحكمة الدستورية سنة
 2000بعدم دستورية نظام االنتخابات ،الذي ال حيقق اإلرشاف القضائي املنصوص عليه دستور ًيا .كام تم
وجهت
تعديل املادة ( )76اخلاصة بانتخابات رئيس اجلمهورية ،يف حماولة غري جمدية لتاليف االنتقادات التي ِّ
وعدِّ لت املواد  85 ،84 ،82لتحديد من حيل حمل رئيس اجلهورية يف خمتلف احلاالت التي ّ
يتعذر
إليهاُ .
عليه فيها ممارسة مهماّ ته (يف ضوء عدم تعيني نائب للرئيس) بتخويل ذلك لرئيس الوزراء –إىل جانب نائب
الرئيس– يف حال املانع املؤقت أو توجيه اهتام للرئيس ،ورئيس جملس الشعب (أو رئيس املحكمة الدستورية
يف حال ّ
خلو املنصب ،أو عجز الرئيس الدائم.
حل املجلس) يف حال ّ

الجدل الدستوري بعد ثورة كانون الثاني /يناير 2011
املعدلُ ،أجريت االنتخابات الربملانية عام  ،2010وكانت بمنزلة القشة التي قصمت ظهر
يف ظل هذا الدستور َّ
البعري؛ إذ كانت عوامل السخط تتجمع منذ أمد بعيد ،وقاعدة النظام تضيق وتتأكّ ل ،وحجم السخط وعوامل
االحتجاج تتجمع وتتكاثف .فقد كان تطبيق برنامج البنك الدويل إلعادة اهليكلة منذ منتصف الثامنينيات يعني
أن جيلاً عىل األقل من فقراء الشعب املرصي (وهم األغلبية الكاسحة) حمكوم عليه أن يعرب احلياة من دون
عيش حقيقي ،وأن ينشأ أبناؤه من دون أمل فيه ،بينام كانت السموات املفتوحة وحرية النرش الواسعة متأل
األنفس ببخار السخط عىل الفساد املعمم والسلطة العاجزة عن تقديم أي حلول تتجاوز دعم بعض سلع
االستهالك الواسع (الذى يترسب أغلبه إىل الطبقات املنحطة من املستغلني) والقمع البولييس ،حتى انفجر
الربكان يف كانون الثاين /يناير .2011

لقد كانت الظروف مهيأة منذ زمن بعيد لالنفجار الثوري ،وكان وقوع االنفجار وار ًدا يف أي حلظة ،لكن
غياب قيادة مؤهلة كان حيول دون تطور االحتجاجات املطلبية واجلزئية إىل عمل كبري .وجاءت ثورة شعب
تونس لتعطي املثال عىل إمكان إطاحة الديكتاتوريات املتهاوية ،وجاءت إشارة االنقضاض يف  25كانون

المحور :الدستور في الفكر العربي الحديث )II( :قضايا راهنة
مصر على أعتاب الجمهورية الثانية

53

الثاين /يناير من شباب مرص ،ا ُملعرضني عن األيديولوجيا واملقبلني عىل التكنولوجيا .وتطور احلدث إىل
اشتباكات مع الرشطة ،خاصة يف السويس .ومن ثم توالت الدعوة إىل جتمعات ،يف أماكن متعددة ،حتركت
كبريا
دورا
يف تظاهرات مراوغة أدى فيها شباب األحياء العشوائية من املفقرين املتعطلني عن العمل ً
بطوليا ً
ً
يف مواجهة قوات البوليس واألمن املركزي ،التي أخذت تستخدم الرصاص احلي يف مواجهة املتظاهرين
الذين مل يعد لدهيم هدف أسمى من كرس قوات البوليس واالنتصار عليها ،وهو ما حتقق بالفعل يف مجعة
الغضب ( 28كانون الثاين /يناير  .)2011واس ُتدعيت قوات اجليش ،للنزول إىل الشوارع ،فوجد قادته
برمته .ويف عشية التظاهرة املليونية األوىل ،التي
يف ذلك فرصة سانحة خللع الرئيس وحاشيته إلنقاذ النظام ّ
ُدعي هلا يف ميدان التحرير يوم الثالثاء  1شباط /فرباير  ،2011أصدر املجلس األعىل للقوات املسلحة بيانًا
تقريبا،
عم مدن مرص كلها
شجعت هلجته اجلامهري عىل االنضامم إىل االعتصام الذي ّ
ً
حتول إىل عصيان مدين ّ
واستمر حتى تنازل الرئيس عن سلطاته للمجلس األعىل للقوات املسلحة ،الذي أعلن منذ البداية أنه ال
ينوي البقاء يف السلطة ،وأن مهمته قارصة عىل إصالح النظام االنتخايب واإلرشاف عىل انتخابات جديدة
تفرز مؤسسات دستورية تعكس إرادة األمة (جملس الشعب وجملس الشورى ورئيس اجلمهورية) ،وإدارة
َ
املنتخبة والعودة إىل ثكنه،
البالد حتى استكامل بناء تلك املؤسسات ،ومن ثم تسليم السلطة إىل املؤسسات
حمد ًدا هلذه املهمة جدولاً
زمنيا مدته ستة أشهر.
ً

شكل املجلس جلنة لتعديل بعض مواد الدستور وما يرتبط هبا من ترشيعات الزمة ،إلنجاز املهمة املعلنة .ورأى
أهل السياسة ،املوجودون يف اإلعالم أكثر ّمما هم موجودون عىل األرض ،يف تركيب تلك اللجنة حتال ًفا بني
املجلس األعىل للقوات املسلحة واإلخوان املسلمني ،كام رأوا أن االستمرار يف هذه اخلطة سيؤدي إىل انتخابات
َّ
وتشكل املؤسسات طبقًا
حيوز فيها اإلخوان وبقايا احلزب الوطني األغلبية الساحقة ،ومن ثم ُيصاغ الدستور
ملكونات هذا التحالف ،مطالبني بفرتة انتقالية طويلة إىل حني تأسيس أحزاب وائتالفات سياسية قادرة عىل
ّ
املنافسة ،يتوىل احلكم خالهلا جملس رئايس مدين-عسكري يتم التوافق عىل أعضائه ،وتُنتخب مجعية تأسيسية
تكونت جبهة مؤيدة للتعديالت
تضع
ً
دستورا جديدً ا ،داعني إىل رفض التعديالت الدستورية .وعىل الفورّ ،
ضمت اإلخوان املسلمني ،باإلضافة إىل اجلهاديني الذين تب ّنوا العمل السيايس بدلاً من الكفاح
الدستورية ّ
المسلح ،والسلفيين الداخلين بقوة إلى ميدان السياسة بعد إعراض طويل عن الخوض في غمارها في ظل
وحتول الرصاع
النظام القديم ،مستجلبني وراءهم مجاهري حاشدة مستنفرة ،سبق أن ُج ّردت من الوعي السيايسّ .
ً
مغلوطا؛
يف شأن التعديالت الدستورية إىل رصاع بني اإلسالم وخصومه .وكام كان السؤال املطروح لالستفتاء
اخليار بني تعديالت دستورية
وسياسيا هو القبول بالتعديالت أو رفضها ،بل كان
جمتمعيا
إذ مل يكن املطروح
َ
ً
ً
حمدودة ودستور جديد؛ فكان اجلواب عن السؤال من جانب النخبة السياسية املدنية -إذ دعت إىل رفض
التعديالت -خاط ًئا بدوره ،إذ ليس من املتصور أن تكون تلك النخبة مع إبقاء النظام االنتخايب املعيب.

تنبه املجلس األعىل للقوات املسلحة إىل أن
يف خضم اجلدال الدستوري املستعر يف وسائل اإلعالم حينهاّ ،
االستمرار يف التعديالت عىل أساس ترميم دستور  1971يعني أن تؤول سلطة الرئاسة إىل رئيس املحكمة
دستورا للمرحلة االنتقالية،
الدستورية العليا ،فأعلن قبل االستفتاء بيومني أنه سيصدر إعالنًا دستور ًيا يمثّل
ً
سواء ُقبلت التعديالت أو ُرفضت.

ُأجري االستفتاء يوم  19آذار /مارس  ،2011وكان اإلقبال الشعبي اجلارف عىل اإلدالء باألصوات فيه
(نحو  25مليون ،وبنسبة  50يف املئة ّممن هلم حق التصويت) عالمة أخرى عىل عودة الشعب املرصي ،بفئاته
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وطوائفه كلها ،إىل الوعي وساحة احلركة السياسية بعد موات طويل .وجاءت نتيجته املوافقة عىل التعديالت
تقريبا .وعكست نتيجة التصويت
تقريبا من املشاركني ،ورفضها من ِقبل  23يف املئة منهم
من ِقبل  77يف املئة
ً
ً
صوت لصالح
اعتبارات الوضع السيايس والتباس صيغة االستفتاء .ومع التسليم بأن ً
قطاعا ً
كبريا من املرصيني َّ
صوتوا لصاحلها باعتبارها طريقًا موصلاً إىل االستقرار.
التعديالت من منطلق ديني ،فإن كثريين ّ

عمو ًما ،مل يكن لالستفتاء يف حد ذاته أثر يف احلياة الدستورية املرصية؛ إذ جاء اإلعالن الدستوري الذي أعقبه
متضم ًنا تعديل بعض املواد التي جرى االستفتاء عليها مع إضافة  55مادة ان ُتقيت من دستور  ،1971تتعلق
بتعريف الدولة وأركاهنا واحلقوق واحلريات العامة ،وتنظيم السلطات املؤقتة التي آل أغلبها إىل املجلس األعىل
للقوات املسلحة ،ورسم خارطة الطريق التي تم التصويت عليها يف االستفتاء ،بإجراء انتخاب جمليس الشعب
دستورا ُيطرح لالستفتاء ،وانتخاب رئيس للجمهورية يكون
معا مجعية تأسيسية تضع
والشورى ،ليختارا ً
ً
تسليمه للسلطة آخر مهامت املجلس األعىل للقوات املسلحة.
إذ توقّع أنصار الدولة املدنية أن تؤدي االنتخابات إىل سيطرة اإلسالميني عىل اجلمعية التأسيسية التي ستضع
مرشوع الدستور ،عملوا عىل حتايش تكوينها بتلك الطريقة بكل وسيلة ،داعني إىل وضع الدستور أولاً وقبل
االنتخابات ،وهي دعوة منطقية مقبولة ،لكنها ترادفت مع الدعوة إىل تشكيل اجلمعية التأسيسية من ممثلني
للنقابات واالحتادات واملؤسسات واخلرباء ،ال باالنتخاب ،وهو ما يعني يف النهاية إحالل إرادة املجلس األعىل
للقوات املسلحة ،الذي سيعينّ هؤالء املمثلني ،أو توافق أطراف املباراة السياسية عىل هؤالء األعضاء ،حمل إرادة
الشعب املعبرَّ عنها باالنتخابات ،وكالمها دعوة غري ديمقراطية .وسمح ذلك للتيار اإلسالمي بأن يظهر بمظهر
املدافع عن الديمقراطية واالختيار الشعبي ،وجيعل أنصار االجتاهات املدنية يف صورة الساعني إىل الوصاية عىل
اإلرادة الشعبية والعداء للديمقراطية ،فزاد ذلك من ضعفهم وقلل من فرص فوزهم يف االنتخابات .وامتدت
أساسا عىل
حالة سوء األداء السيايس إىل التحالفات االنتخابية ،التي كانت «اعتباطية» إىل حد بعيد ،إذ ُبنيت
ً
املوقف من اإلخوان املسلمني ،وغاب عنها التقدير الصحيح حلجم القوى والرؤى الربناجمية املحددة ،فآل
األمر إىل اكتساح حزب احلرية والعدالة (الذراع السياسية جلامعة اإلخوان املسلمني) وحتالف حزب النور
السلفي انتخابات جمليس الشعب والشورى عىل النحو الذى بات معرو ًفا اآلن.
ّ
بنية االستئثار بوضع الدستور ،فتصاعد
شكل املجلسان اللجنة التأسيسية عىل نحو يعكس أغلبيتهام فيها وييش ّ
اهلجوم من جانب القوى السياسية املدنية .وأقيمت دعوى أمام جملس الدولة ببطالن تشكيلها ،فقىض املجلس
(يف 10نيسان /أبريل )2012يف شق مستعجل بوقف تنفيذ قرار املجلسني بتشكيل اجلمعية التأسيسية .ومع
كون هذا احلكم حمل نظر من وجهة النظر القانونية البحتة (ألن أعامل الربملان –من حيث األصل– ليست
ترشيعا ،فإنه يكون
قرارات إدارية ختضع لرقابة جملس الدولة) ،فقد ّأولته املحكمة عىل أنه ،ما دام أنه ليس
ً
خمرجا مقبولاً من
قرارا إدار ًيا وأخضعته الختصاصها؛ فقد وجد فيه اجلميع –بمن فيهم اإلخوان املسلمون–
ً
ً
أزمة تشكيل اجلمعية التأسيسية ،التي وصلت إىل مأزق حقيقي بني إرصار القوى املدنية عىل املقاطعة وإرصار
التيارات اإلسالمية عىل االستمرار بمفردها يف وضع الدستور.
لقد ألقت السياسة بظالهلا عىل حكم القضاء يف هذه القضية ،شأهنا شأن حكم املحكمة الدستورية بقبول
طعن الفريق أمحد شفيق يف قرار استبعاده من انتخابات الرئاسة ،وحكمها بعدم دستورية مادة يف قانون
انتخابات جملس الشعب سمحت بخوض املرشحني املنتمني إىل أحزاب االنتخابات ملقاعد املستقلني ،مشرية
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يف أسباب حكمها إىل ما يستتبعه ذلك من حل املجلس ،وكان احلكامن صدرا يف يوم واحد ( 14حزيران/
عوضا عن ميدان العمل
يونيو  .)2012و ّمما جتدر مالحظته أن نقل القوى املدنية نضاهلا إىل ساحات املحاكم ً
السيايس ،الذي ظهر فيه تفوق اإلسالم السيايس ،هو أحد مظاهر أزمة القضاء وأزمة العمل السيايس اللتني
ال يمكن إنكارمها.
عىل كل حال ،أعاد املجلسان تشكيل اجلمعية التأسيسية بأغلبية من غري أعضاء املجلسني ،ومتثيل أكرب إىل حد
ما للقوى املدنية ،مع املحافظة عىل أغلبية ملحوظة بني أصحاب اجتاه اإلسالم السيايس ،باإلضافة إىل إغفال
كثري من ذوي العلم واخلربة يف جماالت السياسة والعلم الدستوري ،وبام يعكس الرغبة يف وجود كتلة تصويتية
فعليا يف وضع الدستور بقدر ما تفيد عند التصويت عىل ما يراه أهل احلل والعقد
ال تثري النقاش وال تساهم ً
يف ذلك التيار الغالب أوىف بمقصودهم منه .وأقيمت دعاوى أخرى ببطالن ذلك التشكيل ،وهي ما زالت
أجل النظر فيها مرات عدة ،ربام لظروف العطلة القضائية ،وربام ليمنح اجلمعية
مطروحة عىل القضاء ،الذي ّ
التأسيسية فرصة إلنجاز عملها.

الدين والدولة
ِّ
إن اجلدال بشأن الصيغة التي سيضعها الدستور اجلديد (يف حال أ ّمتت اجلمعية التاسيسية الثانية وضعه) لعالقة
الدولة بالدِّ ين واملكانة التي سيوليها للرشيعة اإلسالمية كمصدر للقاعدة القانونية ،وأثر ذلك يف احلريات
واحلقوق الشخصية ،حيتل مكان قلب النقاش السيايس والقانوين الدائر يف مرص اآلن .والواقع أن اجلدال الدائر
حول جدوى هذه العملية ،وهو يعكس أزمة البحث عن هوية حضارية للمجتمع املرصي ،ال يني ينبعث مع
كل أزمة كربى يواجهها هذا املجتمع منذ تبلور املالمح التارخيية لعملية حتديث جهاز الدولة املرصية ،عىل
صعيدي الدستور والقانون ،يف العقدين األخريين من القرن التاسع عرش ،وال يزال التساؤل حول جدوى
ذلك التحول ورشعيته ،ومدى اتساقه مع املوروث القانوين والثقايف ،من املوضوعات الكربى للجدل الثقايف
والقانوين يف املجتمع املرصي رغم ميض نحو قرنني من السري عىل درب التحديث .وال يبدو اجلدال الدائر اآلن
استمرارا جلدال مل يستوف حقه وجرت مصادرته أو
جمرد إحياء جلدال قد ُحسم وانتهى أمره ،بقدر ما يبدو
ً
متوهيه يف بعض الفرتات.

كان أول نص دستوري عىل دين رسمي للدولة املرصية هو نص املادة ( )149من دستور « :1923اإلسالم
ِدين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية» .وخلت النصوص «الدستورية» السابقة عىل دستور  1923من
نص يتعلق ِ
بدين الدولة (أو النص الذي ارتبط به يف دستور  1923وما بعده من دساتري عىل أن لغتها
العربية) .ويرجع إغفال ذلك النص قبل – 1923يف رأينا– إىل عوامل عدة ،منها أن مرص كانت جز ًءا
من دولة اخلالفة العثامنية التي كان من املس َّلامت أهنا دولة إسالمية وغري عربية ،ومنها أن أغلب الدساتري
األوروبية َ
املتخذة مثالاً للصيغة الدستورية يف تلك احلقبة مل تكن تعني ببيان هذه املسألة اتسا ًقا مع توجهاهتا
العلامنية .وقد ورد ذلك النص -الذي مل يلق أي اعرتاض لدى عرضه عىل جلنة الدستور -يف بابه السادس
املعنون «أحكام عامة»(.((1
 18مرص ،جملس الشيوخ ،الدستور :تعليقات عىل مواده باألعامل التحضريية واملناقشات الربملانية ([القاهرة] :مطبعة مرص،)1940 ،
ج  ،3ص .3381

56

العدد 4
ربيع 2013

ال نجد يف وصف أثر هذا النص عند وضعه (ومثيله احلايل كذلك) أبلغ من عبارات الدكتور طه حسني(:((1
«ذلك النص كان مصدر فرقة بني املسلمني ،فقد رضيت القلة املسيحية وغري املسيحية هذا النص ومل تر فيه
خطرا بينام املسلمني مل يفهموه عىل وجه واحد ومل يتفقوا يف حتقيق النتائج التي جيب أن
عىل نفسها غضاضة أو
ً
ترتتب عليهّ .أما عامة الناس فلم تلتفت إىل هذا النص ومل حتفل به ،فهم منرصفون بطبعهم إىل حياهتم العملية
مستعدون أحسن االستعداد وأقواه لالتصال بأزمنتهم وأمكنتهم واملالءمة بني حياهتم وحياة التطور .......إنام
وقعت الفرقة حول هذا النص بني فريقني من املسلمني املرصيني ،أحدمها املستنريون املدنيون واآلخر شيوخ
فأما املستنريون فهموا أن الدستور حني ينص أن اإلسالم دين الدولة ال يريد إال أن
األزهر ورجال الدِّ ينّ ،
لاً
مقدارا قلي من الواجبات التي تتصل هبذه
يعلن احرتامه لدين الكثرة وما توارثته من تقاليد ويكلف احلكومة
ً
التقاليد ...وقالوا :نص فيه إرضاء لعاطفة السواد وطمأنة للشيوخ ،فهو ال يرض وأكرب الظن أنه قد يفيد...
ولكن الشيوخ فهموا هذا النص فهماً آخر ....،واختذوه تكئة وتعلة يعتمدون عليها يف حتقيق رضوب من املطامع
واألغراض السياسية وغري السياسية .فهموا أن اإلسالم دين الدولة أي الدولة جيب أن تكون دولة اسالمية
باملعنى القديم حقًا ،أي أن الدولة جيب أن تتكلف واجبات ما كانت لتتكلفها من قبل ... ،ومعنى ذلك أن
الدولة مكلفة بحكم الدستور أن تسمع ما يقوله الشيوخ يف هذا الباب».

نصا ثاب ًتا يف الدساتري املرصية حتى يومنا هذا ،مع تغيرّ موضعه يف ٍّ
كل منها ،فتكرر
وأصبح نص املادة (ً )149
بصيغته يف دستور ( 1930املادة  .)138وخال اإلعالن الدستوري لسنة  1953من نص مماثل ،وذلك مفهوم
يف ضوء أنه اكتفى بام يلزم لتسيري األمور حلني وضع دستور جديد .وأصبح موضعه يف الباب األول من دستور
راجعا
( 1956املادة  .)3وخال منه الدستور املؤقت للجمهورية العربية املتحدة لسنة  ،1958وربام كان ذلك
ً
إىل طابع اإلجياز الذي ميز ذلك الدستور وكونه مؤق ًتا ،وربام كان مراعاة خلصوصية األوضاع يف اإلقليم الشاميل
املد القومي والعالقة املتوترة بني النظام املرصي واإلخوان املسلمني أثر يف ذلك.
(سورية) ،وربام كان لصعود ّ
ِ
وتضمنها دستور ( 1971املادة  ،)2مضي ًفا إىل النص
وأعاد دستور  1964النص عىل دين الدولة (املادة ،)5
ّ
وعدل ذلك النص عام  1980ليجعل من مبادئ
القديم أن «مبادئ الرشيعة اإلسالمية مصدر رئييس للترشيع»ّ ،
يقيم الدكتور
الرشيعة اإلسالمية «املصدر الرئييس» للترشيع .ويف هذا اإلطار ،وإن يكن من منظور خمتلفّ ،
عبد احلميد متويل النص يف الدستور املرصي عىل أن ِدين الدولة اإلسالم بأنه نص ال يرتتب عليه التزام عىل
الدولة بتطبيق أحكام الرشيعة اإلسالمية ،وما هو إلاّ بمثابة حتية كريمة للعقيدة الدِّ ينية التي تدين هبا األغلبية،
تقدمها الدولة لعدم التزام أحكام الرشيعة يف ترشيعاهتا(.((2
أو هو بمثابة «كفارة» ّ
ّأما ما يتعني عىل الدولة ،وفقًا لنصوص الدستور ،القيام به من واجبات جتاه الدِّ ين الرسمي للدولةّ ،
فينظمه
بعض نصوص الباب الثاين من دستور  1971املعنون «املقومات األساسية للمجتمع» ،فتنص املادة ()9
عىل أن «األرسة أساس املجتمع ،قوامها الدِّ ين واألخالق والوطنية» .وتنص املادة ( )11عىل أن «تكفل
الدولة التوفيق بني واجبات املرأة نحو األرسة وعملها يف املجتمع ومساواهتا بالرجل يف ميادين احلياة
السياسية واالجتامعية والثقافية واالقتصادية دون إخالل بأحكام الرشيعة اإلسالمية» .وتنص املادة ()12
عىل التزام املجتمع برعاية األخالق ومحايتها« ...وعليه مراعاة املستوى الرفيع للرتبية الدِّ ينية والقيم اخللقية

 19القاهرة  ،2007/3/13 ،وغري معروف أين ومتى نُرش املقال أول مرة .وقصة العثور عليه وحتقيق نسبته إىل الدكتور طه حسني
معروضة يف العدد املشار إليه.
 20عبد احلميد متويل ،أزمة الفكر السيايس اإلسالمي يف العرص احلديث :مظاهرها ،أسباهبا ،عالجها ،تقديم عبد احلليم حممود ،ط 3
منقحة (القاهرة :اهليئة املرصية العامة للكتاب ،)1985 ،ص .23
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والوطنية ...وتلتزم الدولة باتّباع هذه املبادئ والتمكني هلا» ،واملادة (« :)19الرتبية الدِّ ينية مادة أساسية يف
مناهج التعليم العام».
إىل جانب تلك املواد التي جاءت صياغتها متسمة بقدر من العمومية ،بام جيعلها أقرب إىل «األهداف السامية»
تضمن الدستور مواد تتسق مع طبيعة الدولة احلديثة
امللقاة حي ًنا عىل عاتق الدولة وحي ًنا عىل عاتق املجتمعّ ،
املحايدة جتاه الدِّ ين .ومن ذلك نص املادة ( )40من الباب الثالث (احلريات واحلقوق والواجبات العامة)
الذي جرى كام ييل« :املواطنون لدى القانون سواء ،وهم متساوون يف احلقوق والواجبات العامة ،ال متييز
بينهم يف ذلك بسبب اجلنس أو األصل أو اللغة أو الدِّ ين أو العقيدة» .ونص املادة ( )46من الباب ذاته عىل
ما ييل« :تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدِّ ينية» .ونص املادة ( )47عىل أن «حرية الرأي
مكفولة ،ولكل إنسان التعبري عن رأيه ونرشه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غري ذلك من وسائل التعبري
يف حدود القانون.»...
لقد أثريت يف التطبيقات القضائية إشكالية متعلقة بتحديد ما ُيعترب ،يف نظر القانونِ ،دي ًنا من األديان املسموح
ألتباعها بمامرسة شعائرهم وما ال ُيعترب كذلك .وعىل خالف املنظومة القانونية والقضائية الفرنسية املتسقة مع
علامنيتها ،وهي ال تسمح للقانون أو للقضاء بتحديد ما يعترب دي ًنا ،درج بعض الترشيعات والقرارات اإلدارية
واألحكام القضائية يف مرص عىل حتديد ما ُيعترب دي ًنا معرت ًفا به يف املنظومة الترشيعية والقضائية املرصية بأنه
األديان الساموية الثالثة دون سواها ،اعتام ًدا عىل فتاوى وقرارات للجهات املخولة قانونًا يف تلك املنظومة النطق
باسم الرشيعة اإلسالمية (جممع البحوث اإلسالمية ،وإدارة الفتوى يف اجلامع األزهر ،ودار اإلفتاء املرصية).
وقد اطردت تلك التقريرات يف كثري من الفتاوى القانونية واألحكام القضائية حتى يمكن القول إهنا أصبحت
قاعدة حتكم املوقف الدستوري-القانوين يف مرص من تلك املسألة.
يمكن رد ذلك االجتاه إىل أصل دستوري هو نص املادة ( )153من دستور « :1923ينظم القانون الطريقة التي
يبارش هبا امللك سلطته طبقًا للمبادئ املقررة هبذا الدستور فيام خيتص باملعاهد الدِّ ينية وبتعيني الرؤساء الدِّ ينيني
وباألوقاف التي تديرها ووزارة األوقاف ،وعىل العموم باملسائل اخلاصة باألديان املسموح هبا يف البالد .واذا مل
توضع أحكام ترشيعية تستمر مبارشة هذه السلطة طبقًا للقواعد والعادات املعمول هبا اآلن».
مسموحا بمامرسة شعائره،
وهناك حكامن يمكن اعتبارمها حجر األساس يف حتديد املوقف القضائي ملا يعترب دي ًنا
ً
أوهلام احلكم الصادر من حمكمة القضاء اإلداري يف جلسة  26أيار /مايو 1952يف الدعوى رقم  195لسنة 4
قضائية ،وقد صدر يف دعوى أقامها هبائي بطلب إضافة عالوة الزواج لراتبه وعالوة الغالء املقررة لألبناء ،وفيه
رفضت املحكمة الدعوى استنا ًدا إىل فتاوى مفتي الديار املرصية مقررة أن «الدستور ال حيمي املذاهب املبتدعة
التي حتاول أن ترقى بنفسها إىل مصاف األديان الساموية والتي ال تعدو أن تكون زندقة وإحلا ًدا» .ورتبت عىل
ذلك عدم االعرتاف بالزواج وال بآثاره.
هبائيا أمام
واحلكم الثاين هو الذي صدر يف الدعوى رقم ( )7لسنة  2قضائية «دستورية» التي أقامها ً 47
املحكمة العليا ،بطلب احلكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم  263لسنة  ،1960الصادر من رئيس
اجلمهورية بحل املحافل البهائية ومصادرة أمواهلا .ويف جلسة أول آذار /مارس  1975أصدرت املحكمة
حكمها برفض الدعوى ،وكان ّمما ورد فيه“ :إن املرشع قد التزم يف مجيع الدساتري املرصية مبدأ حرية العقيدة
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وحرية إقامة الشعائر الدِّ ينية باعتبارمها من األصول الدستورية الثابتة املستقرة يف كل بلد متحرض –فلكل
إنسان أن يؤمن بام يشاء من األديان والعقائد التي يطمئن إليها ضمريه وتسكن إليها نفسه ،وال سبيل ألي
سلطة عليه فيام يدين به يف قرارة نفسه وأعامق وجدانهّ ،أما حرية إقامة الشعائر الدِّ ينية وممارستها ،فهي مقيدة
بقيد أفصحت عنه الدساتري السابقة وأغفله الدستور القائم ( )1971وهو قيد عدم االخالل بالنظام العام
وعدم منافاة اآلداب .وال ريب أن إغفاله ال يعني إسقاطه عمدً ا وإباحة إقامة الشعائر الدِّ ينية ولو كانت خملة
بالنظام العام أو منافية لآلداب .ذلك أن املرشّ ع رأى أن هذا القيد غني عن اإلثبات والنص عليه رصاحة،
بدهييا وأصلاً دستور ًيا يتعني إعامله ولو أغفل النص عليه– ّأما األديان التي حيمي هذا النص
أمرا
ً
باعتباره ً
حرية القيام بشعائرها ،فقد استبان من األعامل التحضريية لدستور سنة  1923عن املادتني  12و 13منه
ومها األصل الدستوري جلميع النصوص التي رددهتا الدساتري املرصية املتعاقبة ،أن األديان التي حتمي هذه
النصوص –ومنها نص املادة  46من الدستور احلايل– حرية القيام بشعائرها إنام هي األديان املعرتف هبا وهي
األديان الساموية الثالثة.
خال ًفا لذلك ،أضيف إىل النصوص التي تشري إىل املوقف الدستوري الوسطي أو التوفيقي بني الطبيعة العلامنية
للدولة املرصية احلديثة وسعيها إىل احلفاظ عىل إرثها التارخيي ودورها يف ما خيص الدِّ ين تعديل نص املادة األوىل
َ
«املواطنة» لتأكيد حداثة الدولة وحرصها
يف استفتاء  26آذار /مارس 2007بحيث يكون نظام الدولة قائماً عىل
عىل املساواة بني مواطنيها ،برصف النظر عن أدياهنم .ويندرج يف هذا السياق حكم املحكمة الدستورية العليا يف
القضية رقم ( )8لسنة  17قضائية دستورية ،وهو احلكم الذي قررت فيه أنه «[ ] ال جيوز كذلك يف املفهوم احلق
–رسا أو عالنية– االنضامم إىل
حلرية العقيدة أن يكون صوهنا ملن يامرسوهنا
إرضارا بغريها ،وال أن تيرس الدولة ً
ً
تدخلها باجلزاء عقا ًبا ملن يلوذون بعقيدة ال
عقيدة ترعاها إرها ًقا آلخرين من الدخول يف سواها ،وال أن يكون ّ
(((2
متييزا لبعضها عىل البعض» .
تصطفيها .وليس هلا بوجه خاص إذكاء الرصاع بني األديان ً
عىل أن املعاجلات الدستورية للعالقة بني الدولة املرصية احلديثة والدِّ ين اإلسالمي مل تقترص عىل النصوص
الدستورية املذكورة وتطبيقاهتا القضائية واإلدارية ،وإنام جتىل أثرها بشكل أكرب يف إعادة تنظيم الدولة املرصية
احلديثة لعدة مؤسسات مهمة ارتبطت بالدِّ ين اإلسالمي ،وهي الفتوى واألوقاف واألزهر ،فضلاً عن القضاء
والقانون .فأصبحت الفتوى إدارة من إدارات وزارة العدل ،وتم استيعاب مؤسسة األوقاف يف بنية الدولة
وتذويبها فيها ،ونزوع الدولة احلديثة إىل القضاء عىل األوقاف مفهوم يف ضوء ارتباط نموذج هذه الدولة
باالقتصاد الرأساميل الذي ينزع إىل تعميم اقتصاد السوق القائم عىل التبادل ،وال يقبل بوجود جزء ضخم من
الثروة خارج دائرة التبادل .واستكملت الدولة النارصية إدماج األزهر يف بنيتها وحتويله إىل إدارة من إداراهتا،
متوجة بذلك مسرية طويلة بدأت منذ أيام حممد عيل وإقصائه قيادة املشايخ يف سياق استئثاره بالسلطة .وكان
ّ
ذلك كله اتسا ًقا مع اجتاه الدولة احلديثة إىل بسط سيادهتا عىل مجيع الكيانات عىل إقليمها ،ورضورة أن متر
التجمعات األهلية والدِّ ينية كلها بمصاهر التنظيم الدوالين(.((2
 21حكم املحكمة الدستورية يف القضية رقم ( )8لسنة  17قضائية بجلسة  1996/5/18موقع املحكمة الدستورية عىل املوقع
اإللكرتوين<www.hccourt.gov.eg/Rules/getrule> (accessed on 17/8/2009). :
 22حممد طه عليوه« ،دور الدِّ ين يف النظام الدستوري املرصي عىل ضوء االجتاهات العامة لألنظمة املعارصة( »،رسالة دكتوراه ،كلية
احلقوق ،جامعة القاهرة ،)2010 ،الباب  ،1الفصل .2
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الدين والقانون
ِّ
فرضت عملية التحديث ،عىل صعيد الترشيع والقضاء ،إعادة صوغ قواعد الضبط االجتامعي من طريق
الترشيع الصادر عن مؤسسات الدولة احلديثة وسلطتها ،التي ال تقبل بوجود منازع هلا يف السيادة ،واستحداث
جهاز قضائي قادر عىل تطبيق تلك الترشيعات اجلديدة .ولقد سار التطور يف املجالني بشكل متواز ومتساوق،
وإن كان يف جمال تنظيم القضاء أسبق ،ألن تنظيم إدارة القضاء نقلاً عن جتارب الدول األحدث بام ال يصادم
تنظيماً مورو ًثا أيرس من حتديث مضمون القاعدة القانونية املوروثة واملرتبطة بالعقيدة الدِّ ينية .فبقي االختصاص
تطبق ترشيعات
املوضوعي للمحاكم الرشعية يف جماهلا التقليدي ،وإىل جوارها جرى إنشاء جمالس ُمستحدثة ّ
الوايل اجلديدة ذات الطابع العلامين( ((2التي أخذت تظهر شي ًئا فشي ًئا .وأخذ حممد عيل ،وخلفاؤه من بعده،
واإلدارة احلكومية املستحدثة يف نقل اختصاصات املحاكم الرشعية يف املسائل اجلنائية والتجارية واملدنية إىل
تلك املجالس التي كانت جتمع يف بدء أمرها بني اإلدارة والقضاء .وظلت املحاكم الرشعية موجودة إىل جانب
املحاكم املدنية التي ظلت تتطور حتى اكتمل بنياهنا بإنشاء حمكمة النقض .وتم إلغاء املحاكم الرشعية وتوحيد
جهة القضاء بموجب املرسوم بقانون رقم  462لسنة  1955بإلغاء املحاكم الرشعية وامل ّلية ،وأصبحت املحاكم
املدنية هي املخولة بتطبيق القواعد الدِّ ينية ذات املصدر الدِّ يني يف جمال األحوال الشخصية.
ّأما عىل صعيد القاعدة القانونية ،فقد كان الدِّ ين يف مرص اإلسالمية هو املصدر الرئيس للقواعد القانونية ،وهو
احلاكم عىل بقية املصادر .ومع ظهور الدولة احلديثة ،احتلت إرادة الدولة املعبرَّ عنها يف ترشيعها هذه املكانة ،مع
مصدرا لطائفة من القواعد القانونية ،هي قوانني األحوال الشخصية.
بقاء الدِّ ين
ً

استغرقت عملية حتديث النظام القانوين التي بدأت مع حممد عيل ،مدة تزيد عىل القرن ،وعبرّ ت مقدمة
قانون السياستنامة الصادر عام  1837عن تلك النزعة بقوهلا «إن املاملك املختلفة الكائنة بأوروبا موجود
لكل منها قوانني متفرقة بحسب طبيعة وأخالق ودرجة تربية أهاليها وجاري إجراء حكم أمورهم امللكية
عىل مقتضاها» .كام ورد يف مقدمة قانون مجعية احلقانية الصادر سنة 1259هـ 1843/م« :وحيث إن
دبروا أشغاهلم ووجدوا السهولة لكل مصلحة ونحن جمبورون عىل تقليدهم .إن
األوروباويني هم رجال قد ّ
مجيع األحكام السياسية تنظر يف هذه اجلمعية ويلزم احلكم فيها وبعد العلم بام يقدم لدى نجابتكم تستعلمون
وتستفهمون من املرتجم بك عام هو جار يف أوروبا» .كام نصت املادة التاسعة من قانون تشكيل الدواوين عىل
أن «أعضاء املجلس يصري انتخاهبم من العبيد الذين هم جمربو األطوار وأصحاب قابلية ومفهومية لدى ويل
األمر حكم اجلاري بماملك أوروبا»(.((2

أمرا رضور ًيا والز ًما إلقامة نسق معياري موحد حيكم الدولة واملجتمع اجلديدين
لقد كانت الوحدة القانونية ً
اللذين بدأت مالحمهام يف التبلور مع حممد عيل ،وبرزت ظاهرة يف عرص إسامعيل .وانطال ًقا من التغريات التي
طرأت عىل مدار القرن التاسع عرش كله عىل احلياة االقتصادية واالجتامعية والقانونية ،وحصول مرص عىل
حقها يف إصدار ترشيعاهتا ،صدرت التقنينات املختلطة سنة  1876واألهلية سنة  ،1883يف أعقاب حماولة غري
ناجحة لتطوير األحكام الرشعية وصوغها يف نصوص واضحة تنتظمها جمموعات.
وال شك أن هذه الترشيعات كانت تعاين عيو ًبا جسيمة ،ولكن ،وكام يقول السنهوري« ،اجليل املرصي الذي

 23حممد نور فرحات ،املجتمع والرشيعة والقانون (القاهرة :دار اهلالل ،)1986 ،ص .137
 24حممد نور فرحات ،البحث عن العقل :حوار مع فكر احلاكمية والنقل (القاهرة :دار اهلالل ،)1997 ،ص .239
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ً
مغتبطا سعيدً ا بقانونه اجلديد .فقد كان فيه تقدم عىل احلالة التي
تلقّى هذا التقنني يف أواخر القرن املايض كان
توزيعا سي ًئا .فأعقب
فوضيا ،والقوانني غري حمددة وال معروفة ،والعدل يوزع يف البالد
سبقته ،حيث كان القضاء
ً
ً
(((2
النظام الفوىض وتنفست البالد الصعداء ،إذ أحست أهنا تستقبل عهدً ا جديدً ا من اإلصالح» .
أخذت هذه الترشيعات املنقولة عن النامذج الغربية تتأقلم مع الواقع واالجتامعي والثقايف ،وأخذ الفقه والقضاء
يسبغان عليها من اجتهادمها ما حيقق توافقها مع طبيعة املجمع وثقافته وحاجاته .وقد أدى ذلكُ ،قبيل منتصف
القرن العرشين ،إىل إصالح قانوين ٍ
وقضائيا
ترشيعيا
ثان عىل أيدي فقهاء ومرشّ عني مرصيني ،أقاموا بحق بنيانًا
ً
ً
مرص ًيا شا ًخما.

صفحا عن التفسريات التي ال ترى فيه سوى
تفهم األسباب التي أدت إىل ذلك التطور ،ضاربني
ً
وإذا حاولنا ّ
تعبريا عن حنني إىل ٍ
ماض جميد أكثر
مؤامرة غربية علامنية هتدف إىل قطع صلة األمة بامضيها الزاهر ،وهي متثّل
ً
حاليا مع صعود نجم تيار
وانتصارا للهوية بدلاً من أن تكون
منه حماولة للفهم،
ً
ً
انتصارا للعلم إذ يرتدد صداها ً
اإلسالم السيايس وسيطرته عىل مقاليد احلكم يف مرص ،لوجدنا أن تلك السريورة يمكن ر ّدها إىل سبب رئيس
هو منطق تطور الدولة احلديثة ،التي هي منظومة متكاملة من األفكار واملؤسسات والعالقات االجتامعية
يستدعي بعضها ً
بعضا ويؤدي إليه ،وال يمكن األخذ ببعضها دون البعض اآلخر .وحرص دافع التحول يف
مجود الفقه وعزوف الفقهاء عن تطويره وفساد املحاكم الرشعية (مع صحته) هو أخذ بالعرض دون اجلوهر،
حتى وإن كانت تلك هي احلجج التي استخدمها رجال ذلك العرص يف تربير اجتاههم ،شأنه شأن القول بأن
التحول
النفوذ األجنبي وما جرت عليه معامالت األهايل يف ما بينهم أو مع األوروبيني هي الدافع وراء ذلك
ّ
أو القول بالتبعية القانونية املرتتبة عىل التبعية االقتصادية( ،((2فهي بدورها عوامل جزئية ورصد لآلليات
التي تم هبا النقل والنموذج الذي جرى النقل عنهّ .أما اجلوهر ،فهو تلك الدولة احلديثة التي تعني منظومة
كاملة من املفاهيم واملؤسسات واآلليات التي بدأت مرص يف السري عىل درهبا قبل اإلصالح الترشيعي بنحو
ستة أو سبعة عقود ،والطبقة الرأساملية األجنبية واملحلية التي نشأت يف ظلها ،وعالقات اإلنتاج الرأساملية
التي ظهرت معها ،وما تستدعيه تلك العالقات من إعادة صوغ للمنظومة القضائية والترشيعية املرصية،
تعدد مراكز السلطة عىل إقليمها ،وتستدعي إخضاع القضاء
وسلطة الدولة احلديثة وسيادهتا التي ال تقبل ّ
والترشيع هلا ،وهي كلها أمور تندرج ضمن قانون التطور العام للمجتمعات؛ ذلك التطور الذي حتكمه
دورا فيه ،وال يملكون إلاّ االستجابة
عوامل أقوى وأعمق من إرادات احلكام والفقهاء واملرشعني ،وإن أدت ً
هلا وإن بدا أهنم من يقررون.
مرارا أن مسارات التطور كانت مفتوحة عىل احتامالت عدة ،حتقق أحدها وظلت
ولقد رأينا يف التاريخ ً
حيز االحتامل ،بينام االحتامل الذي
االحتامالت الباقية جمرد احتامالت تارخيية مىض وقتها واقترصت عىل ّ
حتقق أصبح هو الواقع .وليست القوانني ،بام هي عليه من أمهية باعتبارها أهم القواعد التي يقوم عليها وجود
حيز اإلمكان ،ألن إلغاء التاريخ
املجتمعً ،
أمورا يمكن نقضها والعدول عنها بسهولة ،أو حتى بصعوبة تدخل يف ّ
مستحيل ،وال بد من السري إىل األمام.
 25عبد الرزاق أمحد السنهوري« ،تنقيح القانون املدين املرصي وعىل أي أساس يقوم؟» القانون واالقتصاد ( ،)1933أعادت جامعة
القاهرة نرشه يف :عبد الرزاق أمحد السنهوري ،جمموعة مقاالت وأبحاث األستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري ،مجع وتقديم نادية
عبد الرزاق السنهوري وتوفيق حممد الشاوي (القاهرة :جامعة القاهرة ،)1992 ،ج  ،1ص .57–56
 26فرحات ،البحث عن العقل ،ص .252
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هكذا أصبح الترشيع الوضعي هو املصدر األول للقانون ،ومل ِ
يعن ذلك فناء املصادر األخرى ،وإنام ظلت سارية
يف ما مل ينظمه القانون بقاعدة آمرة ،أو مل ينظمه األطراف باتفاقهم؛ فالعرف والدِّ ين يظالن مصادر تكميلية يف
حقل القانون ،والقواعد املوضوعة نفسها –يف الغالب األعم– ال تتناقض مع القواعد املستمدة من الرشيعة،
فضلاً عن بقاء الدِّ ين مصدر القاعدة القانونية يف جمال األحوال الشخصية.

أ ًيا يكن األمر يف شأن تلك القوانني ،فإهنا ِ
واقعا يتعامل عىل أساسه اخلصوم
وضعت موضع التطبيق ،وأصبحت ً
والقضاة .وأدت مخسون سنة من العمل هبا واجتهادات القضاء ،وإعامل املصادر األخرى للقانون إىل جانب
حمليا ،وأظهرت ،يف الوقت نفسه ،احلاجة
الترشيع ،إىل تطوير قواعدها إىل حد بعيد ،بحيث أضفت عليها ً
طابعا ً
إىل إعادة النظر فيها .وكان السنهوري ،بام توافر له من علم وخربة وإخالص للبحث والوعي برسالة تارخيية
هو رافع لواء جتديد القانون املدين املرصي –وهو الرشيعة العامة يف جمال القانون -وصاحب الدور األكرب
يف جتديده(.((2

ولقيت الدعوة إىل تنقيح القانون املدين استجابة واسعة حتى أعلن وزير احلقانية يف االحتفال اخلمسيني يف
املحاكم الوطنية سنة  1933اعتزام احلكومة تعديل التقنني املدين والتقنينات األخرى تعديلاً شامل(،((2
ُ
وأنجزت املهمة سنة  1948ليعمل بالتنقيح ابتداء من  15ترشين األول /أكتوبر  ،1949أي يف اليوم الذي
توحد فيه قضاء مرص بزوال القضاء املختلط(.((2

عالوة عىل أحكام القانون املدين األول ،ونتاج عمل القضاء والفقه فيها ملدة سبعني سنة والقانون املقارن ،أوىل
القانون اجلديد الفقه اإلسالمي مكانة ملحوظة بني املصادر التي استقى منها أحكامه .وقد ذكرت ذلك جلنة القانون
«وتبينت اللجنة كذلك أن املرشوع اعتمد عىل الرشيعة اإلسالمية إىل
املدين يف جملس الشيوخ يف تقريرها ،فقالت
ّ
مصدرا عا ًما يرجع إليه القايض إذا مل جيد حكماً يف الترشيع أو العرف ،وجعلها
حد بعيد بني مصادره ،فجعلها
ً
مصدرا لطائفة ال يستهان هبا من أحكامه ،وال ينكر ما للفقه اإلسالمي من مكانة رفيعة بني مذاهب الفقه العاملي،
ً
فكيف ال وقد كان وال يزال معتبرَ ً ا القانون العام يف كثري من املسائل يف مرص .ويف تقوية الصلة بني املرشوع وأحكام
عدد التقرير األحكام املأخوذة عن الفقه
الرشيعة إبقاء عىل تراث روحي حري بأن يصان و ُينتفع به» .وبعد أن ّ
اجتاها إىل تقدير ما للفقه
اإلسالمي خلص إىل القول ..« :كان مسلك املرشوع قويماً ارتاحت إليه اللجنة وآنست فيه ً
اإلسالمي من مزايا أدركها علامء الغرب منذ زمن بعيد ،وبقي عىل دول الرشق أن حتلها املحل اخلليق هبا ،وأن تعبرّ
عمليا عن اعتزازها هبا وحرصها عىل استدامتها .ولعل من نافلة القول أن يشار إىل أن هذا املسلك أمعن يف رعاية
ً
ما للاميض من حرمة ،وأبلغ يف قضاء حق القدماء الذين تعهدوا الفقه اإلسالمي باجتهادهم وأسبغوا عىل أحكامه
من املرونة ما جعلها تتسع ملا درج عليه الناس يف معامالهتم»(.((3
وعن جعل الرشيعة اإلسالمية األساس األول الذي ُيبنى عليه ترشيعنا املدين ،يقول الفقيه القانوين الكبري
السنهوري ،العالمِ بام يعنيه القانون عمو ًما والقانون املدين بشكل خاص« :فال يزال أمنية من أعز األماين التي
ختتلج هبا الصدور وتنطوي عليها اجلوانح .ولكن قبل أن تصبح هذه األمنية حقيقة واقعة ،ينبغي أن تقوم هنضة

 27عبد الرزاق أمحد السنهوري :جمموعة مقاالت ،والوسيط يف رشح القانون املدين ،تنقيح أمحد مدحت املراغي (اإلسكندرية ،مرص:
منشأة املعارف ،)2004 ،ج  :1نظرية االلتزام بوجه عام ،ص .17-12
 28غاي بيخور ،مدونة السنهوري القانونية :نشوء القانون املدين العريب املعارص ( ،)1949-1932ترمجة رشا مجال ،مراجعة
عبد احلسني شعبان (بريوت :الشبكة العربية لألبحاث والنرش ،)2009 ،ص .134 -133
 29السنهوري ،الوسيط ،ص .28 – 20
 30املصدر نفسه ،ص  ،45نقلاً عن :مرص ،وزارة العدل ،القانون املدين :جمموعة األعامل التحضريية ،ج  ،1ص .132-131
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علمية قوية لدراسة الرشيعة اإلسالمية يف ضوء القانون املقارن»( .((3ولقد وضع السنهوري عالمة كربى عىل
هذا الطريق بكتابه الرائد الفريد مصادر احلق يف الفقه اإلسالمي ،دراسة مقارنة بالفقه الغريب( ((3الذي يدل عىل
معرفة عميقة بالفقه اإلسالمي ،أضيفت إىل معرفته العميقة بالقانون املقارن ،فأنتجت عملاً ال نظري له ،وقمة
مل يدانهِ ا أحد من الداعني إىل تطبيق الرشيعة رغم تطاول العهد ،يف مفارقة تشهد عىل الفارق الكبري بني عمل
املحرتفني من جيل املؤسسني احلقيقيني للقانون املرصي ،وضجيج من يرفعون شعار تطبيق الرشيعة يف أيامنا
هذه يف شعبوية وخ ّفة ،ومن دون امتالك العلم أو القدرة اللذين جيب توافرمها فيمن يتصدى لوضع أسس حياة
املجتمع .وقد أشار السنهوري إىل أسالف هؤالء ( ّممن كانوا باملعايري العامة لتفاوت مستوى الفكر القانوين بني
اجليلني أكثر علماً ) بقوله« :وقد حاول بعض رجال القانون أن يستبقوا احلوادث ،فدرسوا الرشيعة اإلسالمية
نموذجا يشتمل عىل بعض النصوص يف نظرية العقد ،زعموا أهنا
وقدموا
فجة ال غناء فيهاّ ،
ً
دراسة سطحية ّ
أحكام الرشيعة اإلسالمية ،وهي ليست من الرشيعة اإلسالمية يف يشء .ودار يف شأن هذه النصوص حوار
عنيف يف جلنة القانون املدين بمجلس الشيوخ»(« .((3وبدهيي أن الرشيعة اإلسالمية ال خُتدم عن طريق أن ينسب
إليها ما ليس منها ،وإنام ختدم عن طريق دراستها دراسة علمية صحيحة ،وأول رشط هلذه الدراسة هي األمانة
العلمية .وال يعيب الرشيعة اإلسالمية أهنا ال تطاوع يف بعض نظرياهتا ما وصل إليه القانون احلديث من نظريات
معروفة ،ولكنها يعيبها أن تشوه مبادئها وأن متسخ أحكامها»(.((3
موضوعيا ،ينزع عنه الغالف
قانونيا
فنيا
ً
ً
لقد تعامل السنهوري ،وجيله من القانونيني العظام ،مع الفقه تعاملاً ً
الدِّ يني ،وينظر إليه يف إطار التاريخ« ،عىل أنه ال حيتوي مجاع البنية احلقوقية للمجتمع ،بل عىل أنه من التاريخ
وإليه ،يقوم يف ظروف تقيمه ،وتنزع عنه املناسبة»( .((3وكان من شأن هذا التوجه أن عارضه اإلخوان املسلمون،
وعبرّ عن ذلك حسن اهلضيبي خالل مناقشة املرشوع يف جملس الشيوخ بأن صواب املرشوع وخطأه سيان ألن
كل قانون جيب أن يقوم عىل القرآن والس ّنة ،وأن ما يؤخذ من الترشيعات الغربية جيب أن يكون قابلاً للرد عىل
هذين املصدرين .كام عارضه حزب الوفد ملوقف سيايس ،إذ كان السنهوري قد انشق عن احلزب سنة ،1937
وأعلن األزهريون معارضتهم بعدم إبداء الرأي رغم دعوهتم .وكانت املعارضة ،وما زالت ،غري معتمدة عىل
جليا يف املناقشات التفوق الفكري والعلمي الكبري للسنهوري عىل
أكثر من ترداد الشعارات العامة ،وكان ً
مناهضيه( .((3ويبدو أن من مل يستطيعوا مناهضة السنهوري مل ينسوا ثأرهم مع قانونه املدين حتى اآلن ،وأهنم مل
يتخطوا مرحلة الشعارات العامة ومرحلة انتحال النظريات والقواعد القانونية الغربية ونسبتها إىل مذاهب يف
الفقه اإلسالمي ،مع تبديل ألفاظها ،كام سبق وأشار السنهوري نفسه!
لقد توصل مرشّ عو الفرتة الليربالية يف التاريخ املرصي ،ضمن ما توصلوا له من حلول عملية مبدعة للعالقة بني
الدِّ ين والدولة بسريهم عىل درب املفكرين واملرشعني األوروبـيـني ،إىل حل ناجع ملشكلة مرجعية الرشيعة يف عامل
القانون املرصي ،هي فكرة النظام العام التي ظهرت بعد فصل القانون عن أساسه الدِّ يني ،ملا ثبت من أن القاعدة
 31املصدر نفسه ،ص .47
 32عبد الرزاق أمحد السنهوري ،مصادر احلق يف الفقه اإلسالمي ،دراسة مقارنة بالفقه الغريب 2 ،ج (بريوت :دار إحياء الرتاث العريب؛
مؤسسة التاريخ العريب.)1997 ،
 33السنهوري ،الوسيط ،ج  :1نظرية االلتزام بوجه عام ،مصادر االلتزام ،ص .47
 34املصدر نفسه ،ص .48
 35عزيز العظمة ،العلامنية من منظور خمتلف ،ط ( 2بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)1998 ،ص .215
 36املصدر نفسه ،ص .216
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–أيا يكن مصدرها– جتد يف القبول اجلمعي العام سندها األسايس يف البقاء والفاعلية( .((3وأهنا -إذا
القانونية ًّ
مل تلق هذا القبول اجلمعي -تعرضت جلميع صور التملص واخلرق كلام كان ذلك ممك ًنا .وقد اكتشفت الدولة
احلديثة ذلك ،ومن ثم جلأت إىل تلك األداة القانونية لضبط السلوك االجتامعي يف ما ال يستطيع عنرصا اجلرب
واجلزاء حتقيقه(.((3
عرفت حمكمة النقض النظام العام بأنه «يشمل القواعد التي ترمي إىل حتقيق املصلحة العامة للبالد سواء من
وقد ّ
الناحية السياسية أو من الناحية االجتامعية أو االقتصادية والتي تتعلق بالوضع الطبيعي املادي واملعنوي ملجتمع
مذهبا عا ًما تدين
منظم ،وتعلو فيه عىل مصالح األفراد وتقوم فكرته عىل أساس مذهب علامين بحت يطبق فيه
ً
به اجلامعة بأرسها وال جيب ربطه البته بأحد أحكام الرشائع الدِّ ينية ،وإن كان هذا ال ينفي قيامه أحيانًا عىل سند
ّمما يمت إىل العقيدة الدِّ ينية بسبب متى أصبحت هذه العقيدة وثيقة الصلة بالنظام القانوين واالجتامعي املستقر
يف اجلامعة ،بحيث يتأذى الشعور العام عند عدم االعتداد به»(.((3

عىل أن هذه احللول املوفقة مل ُيكتب هلا الدوام؛ فعىل الرغم من أن مرص شهدت يف ظل دستور 1923
فرتة من أزهى عصور تارخيها احلديث ،أدى تآمر امللك واملحتلني اإلنكليز املستمر عىل احلياة الدستورية
والديمقراطية من جانب( ،((4وقصور النظرة االجتامعية للصفوة احلاكمة يف ظل ذلك الدستور وما أدى إليه
من تفاقم االحتجاج االجتامعي من جانب آخر ،وتأكّ ل الدور السيايس حلزب الوفد املمثّل الدائم لألغلبية
والركود الذي أصاب قضية إهناء االحتالل اإلنكليزي ملرص من جانب ثالث ،إىل تصاعد األزمة السياسية–
االجتامعية بحيث عجزت مؤسسات احلكم عن استيعابه أو جتاوزه ،السيام بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية
سنة  .1945وتفاقمت أزمة احلكم حتى استوىل اجليش عىل السلطة يف  23متوز /يوليو  .1952ثم جاءت
زعامة مجـال عبد النارص التارخيية املتميزة بخطاهبا الشعبوي ،والتي أدت إىل توحيد الشعب خلف القائد،
كام أدت -باجتامعها مع تنامي النزوع السلطوي ومصادرة احلياة السياسية -إىل انطفاء الليربالية ،فأصبح
ً
شموليا .وأدت سياسة
رافضا التنوع واالختالف ،أي باختصار أصبح
موحدً ا يف الفكر واإلرادة،
املجتمع َّ
ً
تنوعا
التأميم والتمصري إىل هجرة اجلاليات األجنبية التي كانت تضفي عىل مدن العرص امللكي املزدهرة ً
مجوعا من سكان الريف الوافدين إىل عامل املدن بحثًا عن مستوى
واسعا ،وأحلت حملها
وثقافيا
حضار ًيا
ً
ً
ً
معييش أرقى ،من خالل التوظيف يف القطاع العام وجهاز الدولة الذي وسعته برامج التنمية النارصية،
واحلاملني –رغم تلقّيهم التعليم– لثقافة ريفية يغلب عليها الطابع الدِّ يني .ومع االنفجار السكاين الذي
أتاحه الشعور باألمان وانفتاح آفاق املستقبل خالل الفرتة النارصية ،بدأت املدن -يف الفرتة التالية حلرب
 -1973حتاط بحزام من الفقر ،فتم ترييف املدن عىل صعيد املظاهر احلضارية وعىل صعيد األفكار ،وحلت
 37عامد طارق عبد الفتاح البرشي« ،فكرة النظام العام يف الترشيع اإلسالمي :النظرية والتطبيق ،دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي
والقوانني الوضعي »،ارشاف حممد كامل الدين إمام وعكاشة حممد عبد العال (رسالة دكتوراه ،كلية احلقوق ،جامعة اإلسكندرية[ ،د.
ت ،)].ص .130
 38املصدر نفسه ،ص .132
 39حكم النقض يف الطعن رقم  16لسنة  48ق ،جلسة .1979/1/17
دستورا جديدً ا يف  23ترشين األول/أكتوبر  1930كان ً
نقضا ألسس
 40ويف هذا السياق ألغى امللك فؤاد الدستور  1923وأصدر
ً
الديمقراطية وامللكية الدستورية التي أقامها دستور  ،1923اعتام ًدا – كام يبني من بيان حكومة إسامعيل صدقي باشا يف شأن مربرات
ذلك االنقالب الدستوري – عىل حجج متاثل إىل حد بعيد حجج اللورد دوفرين يف إلغاء دستور .1883عىل أن االحتجاجات الشعبية
املتواصلة بقيادة الوفد أرغمت امللك عىل إلغاء دستور  1930يف  30ترشين الثاين /نوفمرب  1934والعودة إىل دستور  1923يف كانون
األول /ديسمرب  .1935انظر :املتويل ،ص  ،158-119وعيل شلبي ومصطفى النحاس جرب ،االنقالبات الدستورية يف مرص-1923 ،
( 1936القاهرة :اهليئة املرصية العامة للكتاب ،)1981 ،ص .205-147

64

العدد 4
ربيع 2013

املفاهيم وطرائق التفكري الدِّ ينية (بعد هزيمة  )1967حمل ٍّ
كل من الليربالية امللكية والقومية النارصية .وبدأت
عملية مراجعة اجتامعية وثقافية واسعة ملسرية التحديث التي بدأت قبل ما يزيد عىل قرن ونصف قرن من
الزمان .وعمد النظام السادايت إىل استغالل تصاعد الشعور الدِّ يني بحثًا عن قاعدة شعبية يف مواجهة أزماته
وبقايا النظام النارصي .وكانت هجرة املرصيني إىل اخلليج رافدً ا زاد يف أثر الوعي الدِّ يني .وكام انفتحت
الدولة جتاه اخلارج تراخت قبضتها عىل املجتمع يف الداخل ،وأخذت تنسحب من التزاماهتا العامة ،وتركت
الناس وشأهنم يف تدبري معيشتهم ،ويف االنفالت من القانون ،ويف تنظيم أمور جمتمعهم ،فلجأ الناس إىل
دينهم ورشيعته ،وانترش التيار االسالمي وازدهر عىل الصعيدين االجتامعي والسيايس.
كان انبعاث التيار اإلسالمي عىل نحو واسع وحا ٍّد ،وهو التيار الذي سبقه مد يساري يشاهبه يف االتساع واحلدة،
دالل ًة عىل تفكك األساس املعنوي للدولة وضعفها الفعيل بعد انكسار النارصية ،واحلاجة إىل تأسيس جديد.
مجا ً
أيضا عن قوة الدولة النارصية
مجا عن ضعف الدولة يف فرتة السادات فحسب ،بل كان نا ً
ومل يكن ذلك نا ً
حد االعتدال ،بحيث بدت الدولة الساداتية البالغة ما دون حد االعتدال كأهنا اهنيار تام أو انحالل
املتجاوزة ّ
يستدعي إعادة البناء عىل أسس مغايرة .وأدى ذلك كله إىل وضع مسرية التحديث ،التي بدأت قبل ما يقارب
مطروحا ملراجعة فكرية واسعة ،وتصاعدت
قرنني ،موضع التساؤل ،وأصبح مفهوم الدولة القومية احلديثة
ً
(((4
الدعوة إىل العودة إىل الرشيعة اإلسالمية باعتبارها النظام القانوين املتجذر يف جمتمعنا .
يف هذا اإلطار ،ويف سياق مساعي النظام السادايت الستقطاب تأييد اجلامهري ،تضمنت املادة الثانية من دستور
رئيسا
 ،1971إضافة إىل النص التقليدي عىل اإلسالم كدين للدولة ،أن تكون الرشيعة اإلسالمية
ً
مصدرا ً
للترشيع .وقد استدعى ذلك إعادة طرح عملية االنتقال من الرشيعة اإلسالمية إىل القوانني احلديثة عىل بساط
البحث جمد ًدا .وساهم رجال القانون بدورهم يف ذلك .وت ُّوج ذلك اجلهد بتعديل املادة الثانية من الدستور
بجعل الرشيعة املصدر الرئيس للترشيع ،ضمن تعديل الدستور بموجب استفتاء  22أيار /مايو .1980
توجه قديم يف اجلسم
يمكن القول إن هذا
التوجه ،أي أن تكون الرشيعة اإلسالمية هي املصدر الرئيس للترشيعّ ،
ّ
التوجهات املنادية بكامل
القضائي والترشيعي املرصي ،وكان له مؤيدوه عىل الدوام ،وهذا مفهوم يف ضوء أن
ّ
الرشيعة وأحقيتها يف أن تكون القانون العام يف البالد مل ِ
ختتف من الوجود بعد األخذ بالتقنينات احلديثة .ونشري
يف هذا الصدد إىل احلكم الصادر من حمكمة القضاء اإلداري يف جلسة  26أيار /مايو 1952يف الدعوى رقم
 195لسنة  4قضائية ،وقد ورد يف مدوناته« ،ما نص عليه الدستور يف املادة ( )149من أن اإلسالم دين الدولة
الرسمي؛ فعبارة مطلقة كهذه تقطع بأن أحكام اإلسالم هلا السيادة التامة يف هذه البالد ،ترفع كل ما يعرتضها
ً
مناقضا هلا يكون غري دستوري .وهذا النص من اإلطالق والشمول والعموم بحيث
وتزيله ،وكل ترشيع يصدر
ال يسمح بأي مدخل لريبة املسرتيب أو لظن من املتظننني»(.((4
 41يف تفسري نشأة التيار اإلسالمي الراهن وصعوده يف مرص ،انظر عىل سبيل املثال :عبد اهلل حممد حسنني شلبي« ،احلركات السياسية
اإلسالمية يف املجتمع املرصي  :1985-1970دراسة سوسيولوجية للفكر واملامرسة »،ارشاف سمري نعيم أمحد (رسالة دكتوراه ،كلية
اآلداب ،جامعة عني شمس)1994 ،؛ هاله مصطفى ،الدولة واحلركات اإلسالمية املعارضة بني املهادنة واملواجهة يف عهدي السادات
ومبارك (القاهرة :القاهرة :مركز املحروسة ،)1996 ،الكتاب يف األصل رسالة دكتوراه ،قدمت إىل كلية االقتصاد والعلوم السياسية،
جامعة القاهرة1994 ،؛ رفعت حممد سيد أمحد« ،العالقة بني الدِّ ين والدولة يف مرص ( »،1970-1952رسالة ماجستري ،كلية االقتصاد
والعلوم السياسية ،)1994 ،ونبيل عبد الفتاح ،املصحف والسيف :رصاع بني الدين والدولة يف مرص ،رؤية أولية للقضايا األساسية
(القاهرة :مكتبة مدبويل.)1985 ،
 42حكم حمكمة القضاء اإلداري يف الدعوى رقم ( )195لسنة ( )4قضائية يف جلسة  26أيار /مايو.1952
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مل يمض وقت طويل عىل تعديل الدستور يف أيار /مايو  1980حتى كانت األزمة السياسية تأخذ بخناق نظام
عمت الشعب املرصي ،وظهرت أنياب اجلامعات اإلسالمية .ويف 6
السادات .وتصاعدت املعارضة له حتى ّ
ترشين األول /أكتوبر  1981اغتيل السادات ،ورشعت اجلامعة اإلسالمية واجلهاد يف حماولة مسلحة لالستيالء
عىل السلطة ،مفتتحني بذلك عقدً ا من الصدام الدموي بني النظام والتيارات اجلهادية.
يف ذروة تلك األزمة ،انتبه جملس الشعب ،الداعي إىل تطبيق الرشيعة كمصدر وحيد للقانون ،إىل ما جيري
عىل األرض ،فانعقدت اللجنة اخلاصة التي أ ّلفها املجلس للرد عىل خطاب الرئيس السادات مساء السبت
ننوه إىل أن االنتقال من النظام القانوين القائم
يف  5أيلول /سبتمرب  ،1981وجاء يف تقريرها« :وال يفوتنا أن ّ
حاليا يف مرص والذي يرجع إىل أكثر من مائة سنة إىل النظام القانوين اإلسالمي املتكامل يقتيض األناة والتدقيق
ً
العلمي ،بل وحتف به الكثري من العقبات الفنية والصعوبات الترشيعية ،ومن ثم فإن تغيري النظام القانوين
مجيعه ينبغي أن يتاح لواضعيه والقائمني عليه الفرتة الزمنية املناسبة حتى جتمع هذه القوانني متكاملة يف إطار
القرآن والس ّنة وأحكام املجتهدين من األئمة والعلامء ،فضلاً عن إتاحة الفرصة لرضورة إعداد وتدريب من
سيقومون بالتطبيق»(.((4
تقريرا يف
يف أعقاب ذلك ،قدمت جلنة الشؤون الدِّ ينية واالجتامعية واألوقاف يف جملس الشعب إىل املجلس
ً
 22نيسان /أبريل  ،1985تناولت فيه موضوع تنقية القوانني ّمما خيالف أحكام الرشيعة ،وأهابت باجلميع أن
يعاجلوا هذه القضية باحلكمة واهلدوء والرتوي ،بعيدً ا عن اإلثارة واملزايدة ،وصولاً إىل اهلدف األسمى الذي ال
خيتلف أحد عليه ،وهو تنقية القوانني ّمما خيالف الرشيعة اإلسالمية ،عىل أن يكون ذلك بأسلوب علمي ومتدرج؛
«فالرشيعة اإلسالمية ليست هي احلدود فحسب ،أو االنغالق واالنفصال عن املجتمع ،كام أن اإلسالم ليس
مجا ،وأن الطريق إليه ليس بالعقاب وحده وإنام باإلصالح الشامل أولاً »(.((4
قطعا أو ر ً
ً

ويف  4أيار /مايو 1985ألقى وزير الدولة لشؤون جمليس الشعب والشورى يف جملس الشعب بيان احلكومة
يف هذا الشأن ،وكان يف البيان ترحيب بتقرير اللجنة ،مع تأكيد أن «مرص ينظم الترشيع فيها قوانني مستقرة
أساس قواعدها من الرشيعة السمحاء ،نتيجة لتمسك املرصيني بدينهم ،والقانون املدين وغريه من القوانني
شاهد عىل ذلك .وإن املدرسة القضائية يف مرص مدرسة راسخة استقرت نظمها يف ضوء أحكام الدستور
والقوانني التي تتفق يف جوهرها والرشيعة اإلسالمي ،وليس من اليسري بناء نظام قضائي جديد عىل
هذا املستوى»(.((4

وقد وافق املجلس يف اجللسة ذاهتا عىل تقرير جلنة الشؤون الدِّ ينية واالجتامعية واألوقاف ،وما انتهى إليه من
توجيهات يف جمال الترشيع والدعوة اإلسالمية ،وعىل ما جاء يف بيان احلكومة يف هذا الصدد.
مستمدة من الرشيعة.
هنا اس ُتبدل اهلدف ،فح ّلت تنقية القوانني ّمما خيالف أحكام الرشيعة حمل إصدار قوانني
َ
–خصوصا املدنية منها– متوافقة
وأضيفت هذه املهمة إىل مستقبل غري حمدد ،مع التشديد عىل أن قوانيننا القائمة
ً
مع الرشيعة إلاّ يف النزر اليسري ،واالنتباه إىل أن الترشيع مهمة جيب أن تؤخذ بام تستحقه من اجلدية واملهنية .وإن
موقف جملس الشعب واحلكومة عىل هذا الصعيد جزء من تعديل شامل لسياسة النخبة التي كانت حترك هذه
 43مرص ،جملس الشعب ،موسوعة املبادئ الدستورية ([القاهرة :مطبوعات جملس الشعب ،)]2000 ،ج  ،1ص .132
 44املصدر نفسه ،ص .134 - 133
 45املصدر نفسه ،ص .136 -135
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املؤسسات ،يف إطار السعي إىل احتواء االجتاه اإلسالمي املتصاعد ومواجهة الفهم الشعبوي لتعديل املادة الثانية
من الدستور ،عىل أنه انقالب حيدث بني ليلة وضحاها ويكفل ختلص مرص من مجيع مشكالهتا.
ّ
واختطت لنفسها (ومن ورائها كثري من املحاكم،
مل يمر وقت طويل حتى أبدت املحكمة الدستورية العليا رأهيا،
منهجا تصدت فيه للفصل يف ما ال يتعارض من نصوص القوانني مع مبادئ
خصوصا يف القضاء اإلداري)
ً
ً
تعارضا بني القوانني السابقة عىل
ً
الرشيعة ،وأعادت به الكرة إىل ملعب الساسة واملرشعني ،يف ما وجدت فيه
التعديل ونص املادة الثانية بعد تعديله .فجمعت ،يف طائفة من األحكام ،بني تعارض النص الترشيعي املطعون
فيه مع املادة الثانية من الدستور ،وتعارضه مع نصوص أخرى يف الدستور ،وأقامت حكمها بعدم دستورية
التعارض مع تلك النصوص جمتمعة.
تعارضا مع نص املادة الثانية بعد تعديله ال يؤازره تعارض مع قاعدة
ً
ّأما يف املواد التي وجدت فيها املحكمة
دستورية ،فقد أرست املحكمة يف كثري من أحكامها قاعدة مؤ ّداها أن نص املادة الثانية بعد التعديل يفرض عىل
املرشّ ع التزامني :األول هو التقيد بأحكام الرشيعة اإلسالمية يف الترشيعات التي يصدرها بعد نفاذ التعديل
الدستوري ،والثاين هو مراجعة الترشيعات التي صدرت قبل التعديل لتنقيحها من أي خمالفة ألحكام الرشيعة،
معتربة أن ذلك من قبيل االلتزام السيايس .ورفضت طعونًا كثرية كانت قد ُقدمت إليها يف شأن عدم دستورية
نصوص ترشيعية عدة صادرة قبل نفاذ تعديل املادة الثانية من الدستور عام  ،1980وأبرزها تلك املتعلقة
بنصوص القانون املدين بصدد الفوائد ،ومنها حكمها يف الدعوى رقم  20لسنة  1دستورية بتاريخ  4أيار /مايو
 ،1985برفض الطعن بعدم دستورية املادة  226من القانون املدين التي جتيز املطالبة بفائدة حمددة عند التأخر
يف الوفاء بمبلغ من النقود ،وهو الذي حدد أسس اجتاه املحكمة الدستورية يف هذا املوضوع ،وترددت عباراته
املدعي من أن مقتىض تعديل املادة الثانية من
يف كثري من أحكامها الالحقة ،فورد ضمن أسبابه «أن ما ذهب إليه ّ
الدستور هو جعل مبادئ الرشيعة اإلسالمية قواعد قانونية موضوعية واجبة اإلعامل بذاهتا ومن فورها عىل ما
سبق هذا التعديل من ترشيعات ،بام يوجب نسخ ما يتعارض منها مع تلك املبادئ ،مردود بام سبق أن عرضت
له املحكمة عن حقيقة املقصود من ذلك التعديل ،وهو أنه قيد استحدثه الدستور عىل سلطة املرشع يف شأن
املصادر التي يستقي منها أحكامه الترشيعية ،وأنه ال يمكن إعامله إلاّ بالنسبة للترشيعات الالحقة عىل فرضه
دون الترشيعات السابقة ،كام ينقض القول ما تضمنته األعامل التحضريية ملرشوع التعديل عىل ما سلف إيضاحه
من أن املنوط به إعامل القيد املشار إليه هو السلطة املختصة بالترشيع ،باإلضافة إىل أن املرشّ ع الدستوري لو أراد
جعل مبادئ الرشيعة اإلسالمية من بني القواعد املدرجة يف الدستور عىل وجه التحديد ،أو قصد أن جيري أعامل
تلك املبادئ بواسطة املحاكم التي تتوىل تطبيق الترشيعات دون ما حاجة إفراغها يف نصوص ترشيعية حمددة
مستوفاة لإلجراءات التي عينها الدستور ،ملا أعوزه النص عىل ذلك رصاحة».
املقدم
وبذلك انضمت املحكمة الدستورية ،وهي أعىل مراتب السلطة القضائية ،إىل السلطة التنفيذية يف تقريرها ّ
إىل جملس الشعب يف  4أيار /مايو 1985اآلنف الذكر ،والسلطة الترشيعية التي وافقت عليه ،أي إن الدولة
تبينت الصعوبات
يف سلطاهتا الثالث (أو النخبة التي كانت تسيرّ تلك املؤسسات الثالث ّ
وحتدد توجهاهتا)ّ ،
احلقيقية يف تطبيق هذا الشعار ،وانتبهت إىل مغزاه يف تغيري أسس املعادلة التي استقرت عليها العالقة بني الدولة
والدِّ ين يف مرص منذ ما يقارب مئة ومخسني سنة ،وانتبهت إىل احلدود التي يمكنها أن تصل إليها يف مسايرة الرأي
العام واالجتاهات الدِّ ينية املتصاعدة ،وغ ّلبت الطبيعة املحايثة للدولة احلديثة كدولة مدنية ،بل وعلامنية ،مهام بلغ
االحرتام واملكانة التي توليها للدِّ ين يف دستورها وترشيعها.
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والواقع أن ُ
الشقّة ،يف حقل العاملني باملهنة القانونية ،بني املنادين بتقنني الرشيعة والقائلني بعلمنة القانون،
موضوعيا له وجز ًءا مهماً من مكونات
مصدرا
ليست بعيدة ،فالقائلني بعلامنية القانون يعرتفون بالدِّ ين
ً
ً
النظام العام ،والقائلني بتقنني الرشيعة يعرتفون برضورة مراعاة الواقع وجت ّنب احلرج واملشقة( .((4وتيارات
اإلسالم السيايس الراهنة –إذا رصفنا النظر عن التيارات التكفريية واجلهادية املنعزلة عن املجتمع والسلفية
كثريا يف جمال صوغ قواعد العيش
يعول عليها ً
الداخلة بعد كانون الثاين /يناير  2011إىل عامل السياسة وال َّ
املشرتك– قد قبلت ،قولاً وفعلاً  ،بمفهوم الدولة احلديثة ،وتعريفها ألركاهنا ،وأجهزهتا ،وحقوق مواطنيها
وعالقتها بالعامل(.((4
إن النظر إىل القواعد القانونية التي يقوم عليها نظام املجتمع بام تستحقه من اجلد والتجرد ،واالبتعاد عن
استخدام الدِّ ين يف السياسة –من جانب الدولة كام من جانب مناوئيها– وترقية وعي اجلمهور ،ووعي رجال
الدولة بدورها وفلسفة نظمها ،والتصدي الشجاع ملشكالت الواقع وأوهام اجلمهورّ ،
كل ذلك كفيل بأن
يريس العالقة الصحيحة بني الدولة احلديثة وقوانينها وبني الدِّ ين .واملشكلة يف مرص ليست يف عالقة الدولة
احلديثة بالدِّ ين ،وال يف الدور الذي يمحضه النظام الدستوري املرصي للدِّ ين ،بل هي يف األزمات االجتامعية
والدولة املستبدة .واملعركة السياسية التي دارت رحاها خالل األشهر التي تلت الثورة حتى اآلن ،وشغلت
الرأي العام وأدوات االتصال اجلامهريية ،من صحف وتلفزة ،حول طبيعة الدولة :دينية أو مدنية ،هي معركة
زائفة؛ فال اإلخوان يسعون إىل دولة دينية ،وال الليرباليون والعلامنيون يسعون إىل اإلخالل بالواجهة املزدوجة
للدولة املرصية احلديثة التي ظهرت منذ بدء تشكيلها عىل يد حممد عيل وخلفائه .وسيعمل مجيع فرقاء السياسة
من خالل مؤسسات الدولة وجهازها يف مرص الذي هو جهاز علامين ،من حيث تركيبته وأهدافه .واإلخوان
املسلمون وحزهبم ال ينوون ،وال يستطيعون ،تغيري طبيعة الدولة هذه .والظالل الدِّ ينية التي يضعوهنا عىل
صورة الدولة يف دعايتهم الرسمية قبل الثورة وقبل تأسيس حزب احلرية والعدالة ،ويغضون الطرف عنها يف
دعاية أنصارهم بعد ذلك ،تندرج يف إطار الدعاية السياسية واستقطاب اجلمهور ،واالستفادة من تدنيّ وعيه كام
هو بدلاً من السعي إىل تغيريه وتنويره.
يف ظني –ونحن عىل أعتاب تلقّي مرشوع دستور اجلمعية التأسيسية الثانية– أن املعركة احلقيقية بصدد
الدستور هي بني الثابت واملتحول يف جهاز الدولة؛ بني املؤسسات التمثيلية القابلة للتداول عرب االنتخابات،
وبني بريوقراطية الدولة العتيدة يف مرص ،وموضعها هو الباب الذي ينظم السلطات العامة واختصاصاهتا يف
حقيقيا حول مضمون األبواب األربعة األوىل من دستور  ،1971التي حتدد
الدستور .وال أظن أن هناك خال ًفا
ً
ومقومات املجتمع وحقوق املواطنني وحرياهتم.
طبيعة الدولة
ّ
إن املهمة املطروحة عىل عاتق اجلمهورية الثانية تتجاوز أفق املطالب االقتصادية للطبقات الكادحة إىل إعادة
بناء الدولة واملجتمع عىل أسس جديدة أكثر عدلاً وإنسانية؛ فالدولة يف حالة من الضعف والرتهل نتيجة
 46يف إطار موقف عقالين مبكر من تطبيق الرشيعة ،انظر ،أمحد كامل أبو املجد« ،العقـل وتطبـيق الرشيعـة اإلسالميـة »،العـريب،
العدد ( 214أيلول /سبتمرب  ،)1976وأعيد نرشه يف :أمحد كامل أبو املجد ،حوار ال مواجهة (القاهرة؛ بريوت :دار الرشوق،)1988 ،
ص .91- 82
 47انظر عىل سبيل املثال :ناصيف نصار ،تصورات األمة املعارصة :دراسة حتليلية ملفاهيم األمة يف الفكر العريب احلديث واملعارص
(الكويت :مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ،إدارة التأليف والرتمجة ،)1986 ،وعبد اإلله بلقزيز ،الدولة يف الفكر اإلسالمي املعارص
(بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)2002 ،وهو ما يمكن ً
أيضا تلمسه يف كثري من الدراسات والكتابات اإلسالمية احلديثة
واملعارصة.
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تراجع دورها يف احلقبة الساداتية ،وعجزها ،وفسادها الواسع يف احلقبة املباركية .وقد نتجت من ذلك حالة من
االنحطاط الشديد يف التعليم واألخالق وتطبيق القانون ،وغياب الوعي بامهية تلك األمور وغريها ورضورهتا،
وهو ما أدى بالدولة إىل ما يقارب الزوال ،وباملجتمع إىل ما يقارب التحلل .لقد ُبنيت تلك الدولة من أعىل،
واستنا ًدا إىل أساليب السلطة املستبدة للحكام املستنريين املرصيني ،وغرست مفاهيمها املحايثة ،بام فيها العلامنية،
عرب األساليب ذاهتا ،ال عرب تطور واختامر يف أحشاء املجتمع املرصي ،فاقرتنت بالسلطة واالستبداد .كام أن
تعزيزا ملفاهيم احلداثة ،ما دامت الدولة
جهود املفكرين والسياسيني املستنريين املرصيني أثمرت عرب عقود
ً
يف عهودها الليربالية والنارصية قوية وقادرة عىل القيام بدورها السيايس واالجتامعي ،فلماّ تراجعت وضعفت
أخريا
نتيجة إخفاق املرشوعني الليربايل والنارصي عىل السواء ،عال نجم تيار اإلسالم السيايس ،وحتقق له
ً
الوصول إىل مقاعد احلكم لتطبيق رؤاه التي لن يكون أمامه سوى التخيل عنها لصالح املحتوى احلقيقي :احلكم
والسلطة .ولعل يف ذلك فرصة ليسلك الشعب طريقه نحو احلداثة والتنمية والعدالة االجتامعية ،عرب تطوره
الذايت بطريقة ديمقراطية وشعبية وجذرية حقًا.
مجيعا
من املفرتض أن يكون يوم إعالن الدستور اجلديد املزمع إصداره يوم والدة اجلمهورية الثانية ،التي نأمل ً
أن تكون أفضل من اجلمهورية األوىل ،ومتفوقة عليها ،وحمققة ألهداف أغلبية املرصيني الساحقة ورغباهتا،
ومراعية للتوازن بني احلقوق السياسية واحلقوق االجتامعية ،وال حتمي حقو ًقا عىل حساب حقوق أخرى ،أي
ال حتمي احلقوق السياسية عىل حساب احلقوق االجتامعية ،كام فعلت ليربالية ما قبل  1952امللكية ،وال حتمي
احلقوق االجتامعية عىل حساب احلقوق السياسية كام فعلت مجهورية ما بعد  1952النارصية ،وال هتدر االثنني
حلساب مصالح فئة يف املجتمع وحتالفاهتا الدولية كام فعل خلفاء نارص؛ مجهورية حتقق الديمقراطية السياسية
معا.
والديمقراطية االجتامعية ً

