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ــعى  ــموليتها. وتس ــا وش ــان يف تكامله ــوق االنس ــادئ حق ــتند إىل مب ــي املس ــاء الدميقراط ــدم بالبن للتق

إىل دعــم وتعزيــر مســارات ومؤسســات دميقراطيــة تشــاركية عــى أســس املدنيــة واملســاواة والتنميــة 

املســتدامة، وذلــك مــن خــالل تنمية القــدرات ودعــم الجهــود الرامية إىل إصــالح السياســات والترشيعات 

مبــا يالئــم مبــادئ الدميقراطيــة املرتكــزة عــى حقــوق اإلنســان واالســهام ىف انتــاج معرفــة حــول واقــع 

ومســارات التحــول الدميقراطــي يف البلــدان املعنيــة. وتعمــل املؤسســة بالتعــاون مــع األطــراف املعنيــة 

ــة والقــوى  ــات الحكومي ــة، والجه ــة، والدولي ــات املجنمــع املــدين املحلية،واإلقليمي مــن منظــات وهيئ

السياســية وناشــطني املجتمــع املــدين.

DEMOCRATIC TRANSITION AND HUMAN RIGHTS SUPPORT 
CENTER «DAAM»

A Sub-regional independent non-governmental organization founded in 2015 that aims to 

create favorable climate to the progress of the democratic structure based on the principles of 

the human rights in its integrations and comprehensiveness.

DAAM seeks to support and promote paths and institutions of participatory democracy 

based on civilization, equality and sustainable development ground via capacity development 

and supporting efforts designed to reform policies and legislation.

This would help fitting the principles of democracy based on human rights and contributing 

of knowledge production about the reality and the paths of democratic transition in the 

related countries. DAAM) works in cooperation with relevant stakeholders from the civil so-

ciety organizations and bodies locally, regionally, and internationally, including governmental 

bodies, political forces and civil society activists
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 لـــفريق العم     
 

 

 11حقوقي من مواليـد  ُمحامي ..يفوز أحمد
 الُطالبيـــةمـن قيـــادات الحركـــة  ،1982ديسـمبر 
من أهـم  ،شـــمس في التسعينيات ـــينَعبجامعـــة 
اإلنسان  ُحقـوقعـن حقـوق اإلنسان في حركة  الُمـدافعين
حقوق  لنشطاءبالبرنـامج العـربي " فوزي"عمـل  ،المصريـة
للتنمية  الّشهابوشارك في تأسيس مؤسسة  ،اإلنسان
للجمعية المصرية  الُمؤسسينكما كان أحد  ،والتطوير

وتـولى إدارة برنامج  ،مجتمعيـةللنهوض بالمشـاركة ال
 الديمقراطيـةومرصـد حالـة  الديمقراطيـةتنميـة 

أشكال االنتخابات في مصر منذ ل راقبـة كبموالمخـتص 
العـام، بجانب  ألمينبها منصـب ا وَشِغل ،2005عام 

في مجال مراقبة االنتخابات إال أن له العديـد  اكونه خبيًر
والتي  ،لمقاالت المتخصصةمـن المطبوعـات والتقارير وا

شارك . االنتخابات ُمراقبـةالمراجـع في مجـال أهم أحد  ُتعد
في تأسيس العديد من الحركات الحقوقيـة مثـل " فوزي"

حد منسقي أ ، كما أنهمصر ُمتظاهريجبهـة الـدفاع عن 
عضـو مؤسس في وهو ،  2012الجبهة أثناء ثورة يناير 

منصـب  وَشـِغَل ،ماعـيالحزب المصري الديمقراطي االجت
ثم  ،2015إلى  2012األميـن العام للحزب في الفترة من 

والتدريب وتفرغ  لالستشاراتسس المرصد المصرى أ
ستشارية لمركز النشطة الحقوقية وهو عضو الهيئة الأل

 ".دعم"
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ناشط وقيادي بالمجتمع المدني وبطل  ..سالم غالب
كن من التوفيق نجليزية في الجامعة وتمإلدرس ا. رياضي

بين التزاماته الدراسية وتدريبه الرياضي وعمله مع 
خبرة متنوعة  "غالب"لدى . المنظمات المحلية والدولية

منظومة حقوق اإلنسان  َدعممجاالت مثل  ِعدةفي 
واالنتقال الديمقراطي ومراقبة االنتخابات والنزاهة 

عمل كمنسق ميداني ومالحظ على و. ومكافحة اإلرهاب
الطويل خالل االنتخابات الثالث التي شهدتها  المدى
كما شارك في مشاريع مختلفة أخرى حول النزاهة . تونس

والشفافية ومكافحة الفساد ودعم المرأة والفئات 
لمشاركتهم في العملية  الُمسَتضعفةاالجتماعية 

 –تونس  ُمنسقهو " غالب" حالًيا. الديمقراطية في تونس
لديمقراطي وحقوق اإلنسان ليبيا لمركز دعم التحول ا

خالل عمله بمركز دعم شارك بإعداد ورقة بعنوان  ،"دعم"
الدولة المدنية بين مطرقة العسكر وسندان : شرق ليبيا"

  ".التشدد الديني

بالعديد من  َعِمَلقانوني  وباحٍث ُمحام ..سامح سمير
قضايا حقوق اإلنسان والديمقراطية باألخص العدالة 

كمسئول وحدة العدالة الجنائية  حيث عمل ،الجنائية
في بالمركز المصري للحقوق االقتصادية واالجتماعية 

تولي فيها العديد من  ،2016 ىوحت 2013من الفترة 
القضايا الحقوقية التي دعمت الحق في محاكمات عادلة 
ومنصفه وُحرية الرأي والتعبير ومناهضة التعذيب 

عداد إهم في والحقوق االقتصادية واالجتماعية، كما سا
، والتحق )2016تقرير قضايا األرض (األوراق البحثية 

، "دعم"بمركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق اإلنسان 
وشارك في إصدار عدة أوراق  ،كباحث في الشأن المصري

 ).2017استقالل القضاء في مصر (بحثية مثل 
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على قضايا حقوق  ُيركزباحث مصري  ..رجب سعد
انضم إلى مركز . اطية في العالم العربياإلنسان والديمقر

، وخالل 2005القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان في عام 
عمله كباحث اشترك في مشروعات بحثية تناولت أزمة 
ُحرية التعبير وُحرية التنظيم ومراقبة االنتخابات، كما 
ساهم في إصدار تقارير عن أوضاع حقوق اإلنسان في 

وفي أعقاب الربيع . ر وليبياالخليج العربي والسودان ومص
تطور حقوق  يرُصدفي مشروع بحثي " سعد"العربي شارك 

المواطنة والديمقراطية في مصر، وهو مشروع أكاديمي 
نفذته مجموعة من الجامعات ومراكز األبحاث األوروبية 
بالتعاون مع عدد من منظمات حقوق اإلنسان في شمال 

) رواق عربي(ة مديًرا لتحرير مجل" سعد"عمل . إفريقيا
 2009الصادرة عن مركز القاهرة وذلك في الفترة بين 

كما قام بإعداد وتنظيم عدد من المؤتمرات . 2017و
اإلقليمية في القاهرة والرباط والدار البيضاء وبيروت 
وتونس وكوبنهاجن، وخالل عمله بمركز القاهرة 
كمسئول المنتدى اإلقليمي العربي قام بتنظيم المنتدى 

ي األول لحركة حقوق اإلنسان في العالم العربي الدول
وفي . في الدار البيضاء بالمملكة المغربية ُعقدوالذي 
حصل سعد على زمالة معهد التحرير  2015نهاية 

لسياسات الشرق األوسط ومقره بالواليات المتحدة 
: األديان وُحرية التعبير(قام سعد بتحرير كتاب . األمريكية

وصدر عن مركز ) مجتمعات مختلفة إشكالية الُحرية في
حقوق اإلنسان "، وشارك في كتاب 2007القاهرة في 

وصدر عن مؤسسة " يناير 25واألحزاب المصرية بعد ثورة 
، وله مقاالت وأوراق بحثية 2012فريدريش ناومان في 

منشورة، باللغتين العربية واإلنجليزية، وذلك في صحف 
  .وأمريكية مصرية وعربية ومراكز أبحاث أوروبية
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هو ناشط حقوقي وقيادي في  ..محمد ُعمران
المجتمع المدني، عمل لصالح عدة منظمات مصرية 
ودولية عريقة مثل الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة 

ومؤسسة  ،وجمعية ُحرية الفكر والتعبير ،المجتمعية
 2000منذ سنة . فريديريش ناومان من أجل الُحرية

مجاالت مثل مراقبة االنتخابات  في عدة" ُعمران"اشتغل 
ودعم منظومة حقوق اإلنسان ودعم الديمقراطية 

اشتغل السيد و. والحوكمة الرشيدة وحوكمة اإلنترنت
محمد عمران كمنسق برامج إقليمي لمؤسسة فريديريش 
 ،ناومان من أجل الُحرية بمكتبها اإلقليمي بالقاهرة

عن لتحق بعد ذلك بمكتب المؤسسة بتونس كمسئول او
ساس على منطقة الشرق ألبرنامج ليبيا، واشتغل با

، حتى إنه اشتغل في ليبيا خالل إفريقيااألوسط وشمال 
 .الثورة وقبل تحرير طرابلس

كمدرب ضمن عدة برامج على مدى " ُعمران"عمل 
كما أن لديه عدة منشورات في مجاالت الماضية السنوات 

ترنت البحث عن اإلن"مختلفة مثل مقالة تحت عنوان 
. “هيفوس"لـ "إفريقياالمفتوح في الشرق األوسط وشمال 

تحت عنوان “ فريديريش ناومان“وقام بتحرير كتاب لـ
منظمات المجتمع المدني واالنتقال الديمقراطي في "

 الُمشاركةاإلعالم الجديد ودوره في دعم "، ومقالة "مصر
الحق للديمقراطية وحقوق "لمركز " الشعبية والسياسية

تشريعات المجتمع المدني في ليبيا "، ومقالة "ناإلنسا
" تاريخ من التضييق، حاضر مرتبك، ومستقبل مجهول

محمد  حالًيا. للمفكرة القانونية، وغيرها من المقاالت
التنفيذي لمركز دعم التحول  الُمديرهو  ُعمران

 ".دعم"الديمقراطي وحقوق اإلنسان 
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 رـــــوَتقدي  رـــــُشك
  

والتقدير لكل من ساهم فـي خـروج تلـك الدراسـة بشـكلها       بالُشكريتقدم مركز دعم 
ــراء   ،الحــالي وأعضــاء الجمعيــات  والسياســيين الحقــوقيينونخــص بالشــكر الســادة الخب

مشـاركة فـي المائـدة    و الأالتأسيسية الذين وفروا لنا الوقـت إلجـراء مجموعـة المقـابالت     
والتـي سـاهمت بشـكل     المهمـة، المستديرة لمناقشة المسودة النهائيـة لتلـك الدراسـة    

ننا كنـا نـود أن   أستنتاجاتها وتوصياتها، وحقيقة األمر اأساسي في صياغة مادة الدراسة و
 نظـًرا ولكن حالت ظروف بعضهم مـن عـدم تفضـيلهم لـذكر أسـمائهم       جميًعا،نذكرهم 

 .جميًعالكم  شكًرا. فةالعتبارات مختل

I. تونس 
  فـاق  آحزب  ُكتلة ةعضو سابق بالمجلس التأسيسي ورئيس ،ريم محجوب. السيدة د

 تونس بالبرلمان
  عضو سابق بالمجلس التأسيسي ونائبـة بالبرلمـان عـن حـزب      ،سامية عبو ةالسيد

 التيار الديمقراطي
  ائبة بالبرلمـان  بالمجلس التأسيسي ون سابًقانائبة رئيس  ،السيدة محرزية لعبيدي

 عن حزب حركة النهضة
  وعضـو   سـابًقا محامي ووزير حقوق اإلنسان والعدالـة االنتقاليـة    ،السيد سمير ديلو

 سابق بالمجلس التأسيسي ونائب بالبرلمان عن حزب حركة النهضة
  رئـيس سـابق للرابطـة الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان       ومحـامي   ،السيد مختار الطريفي

 يس المنظمة العالمية لمكافحة التعذيبورئيس مركز دعم ونائب رئ
  رئيسة جمعية البوصلة ،السيدة شيماء بوهالل 
  رئيس منظمة عتيدة ،السيد معز بوراوي 
 باحثة حقوقية ،مروى بلقاسم ةالسيد 
 مين مال مركز دعمأعضو هيئة المحامين وومحامي بالتعقيب  ،السيد نذير بن يدر 
 عام الهيئة الوطنية لمكافحة الفسـاد   محامي بالتعقيب وكاتب ،السيد كثير بوعالق

 وكاتب عام مركز دعم
    محـامي وعضـو سـابق للهيئـة المسـتقلة لالنتخابـات        ،السيد عبـد الجـواد الحـرازي

 ومستشار بوزارة العالقة مع الهيئات الوطنية والمجتمع المدني وحقوق اإلنسان
 موظفة بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ،السيدة نادية السعدي. 
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II. رـــمص 
 هدى الصدة أستاذة دراسات العالم العربي المعاصر في جامعـة مانشسـتر   . السيدة د

رئيسة مجلس أمناء مؤسسة المرأة والذاكرة وعضوة في اللجنـة التأسيسـية لدسـتور    
2014 

      السيد حسين عبد الرازق القيادى بحزب التجمع وممثل التيـارات اليسـارية فـي اللجنـة
  2014التأسيسية لدستور 

 عمرو الشوبكي الكاتب والمفكر سياسى ومدير تحرير مجلـة أحـوال مصـرية    . يد دالس
 2014وعضو في اللجنة التأسيسية لدستور 

 محامي ومترشح سابق لالنتخابات الرئاسية وناشط حقوقي ،السيد خالد علي 
 عمرو عبد الرحمن الباحث السياسي بالمبادرة المصرية للحقوق والحريات. السيد د 
 مد عثمان عضو المكتب السياسي لحزب مصر القويةمح.السيد د 
  عضو المجلس القومي لحقوق اإلنسان ،سحاقإالسيد جورج 
 عضو لجنة الخمسين لوضع الدستور ،السيدة مها أبو بكر 

  

III. اــــليبي 
 عضو هيئة صياغة الدستور ،السيد عبد المنعم الشريف 
 عضو هيئة صياغة الدستور ،ابتسام البحيح. السيدة د 
 رئيس الجمعية الليبية للقضاة، ورئيس مركـز مـدافع لحقـوق     ،مروان الطشاني السيد

 اإلنسان
  وناشـط حقـوقي    سابًقانائب رئيس حزب تحالف القوى الوطنية  ،السيد عصام الماوي

 المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق اإلنسانورئيس 
  الـوطني  إعالمي ومعارض سـابق وعضـو مسـتقل مـن المـؤتمر       ،السيد حسن األمين

 العام
  المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق اإلنسانمحامي وعضو  ،السيد خالد زيو 
  في حص ،السيد على القطعاني 

  باحثة ليبية وناشطة سياسية وهي عضو مؤسس لمنبر   ،زهراء لنقي  السيدة
 .المرأة الليبية من أجل السالم

والسيد عبد الجواد الحرازي كما نتوجه بجزيل الشكر إلى السيد مختار الطريفي       
   .في مراجعة القسم الخاص بتونس للدراسة اعلى مجهودهم
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 مائدة مستديرة مع خبراء من تونس، مصر وليبيا

 .لمناقشة المسودة النهائية للدراسة
2017جويلية  08 فيتونس    
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  ُمقدمة
 ذيــــالتنفي الُمدير 

 )دعم( لمركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق اإلنسان 
  

والحامية لحقوق اإلنسان في البلدان العربية  الُمنظمةهم مشكالت المواد أكانت 
لسلطة التنفيذية لها وعدم منية ألدارية واإلعدم اكتراث الجهات ا يه الثوراتقبل 

 يالُسلطة التشريعية ف ِقَبلمن  وُتنظمهاو عدم ترجمته لتشريعات تصونها أاحترامها، 
جهزة الُسلطة لتلك أ َتجاوزو أالتنفيذية  الُسلطةعليها  ُتسيطرالبالد التي كانت 

من قوى أقوى من الدساتير والقوانين وأنها أفكانت تتعامل مع نفسها على  ،التشريعات
، وما يترتب على ذلك من خلق وتأسيس لكيانات ومؤسسات شبه كافةسلطات الدولة 

 َينُتج، وما اتسواء في الشكل أو المضمون وذلك في مختلف المجاالت والسلط ،مشوهة
 .المقاومة لتبعية الُسلطة التنفيذيةوعنه من عالقات غير مستقرة ما بين الخنوع 

 ةمؤسسة شبه إقليمي" دعم"اطي وحقوق اإلنسان وقد قام مركز دعم التحول الديمقر
تونس، (مقرها تونس وتعمل على كل من . 2015تأسست عام  ُمستقلةغير حكومية 
انتفاضات شعبية واسعة النطاق، بالعمل في تلك  َشِهدتوهي البلدان التي ) ليبيا، ومصر

 .دول الثالثالالدراسة التي هي بين أيديكم على 

الثورات في البلدان الثالثة فإن التفاوت في مسار  ُعمرلى بعد مرور سبع سنوات ع
الدستورية والتشريعية وكذلك  نتائُجهالتحول نحو الديمقراطية بين الدول الثالث كانت 

ما تحولت المبادئ العامة  ودائًما ،مدى احترام مبادئ حقوق اإلنسان مختلفة ومتباينة
سان إلى مادة لالستقطاب الديني الضامنة للحريات العامة والفردية وحقوق اإلن

 .المنطقي وأحياًناوالسياسي 

ثير المناخ السياسي والمجتمعي على عملية أللشك ت مجاًلا بما ال يدُع وَضَحكذلك 
ترجمة تلك المبادئ الدستورية إلى تشريعات  َثْمصياغة الدساتير من جانب ومن 

دت فيه تونس حالة توافق ق تلك التشريعات من جانب آخر، ففي الوقت الذي شهبيوتط
طراف السياسية وبمشاركة ألسياسي نتيجة حوار وطني شامل دون إقصاء ألي من ا

ورعاية المجتمع المدني نتج عن ذلك دستور يتوافق عليه غالبية الشعب التونسي 
كذلك تمضي العملية التشريعية في تونس في إطار حالة من التوافق  ،بمختلف اتجاهاته
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عنها في تشريعات  ويبعد ،حقوق اإلنسان ئمن المبادئ الدستورية ومباد اأحياًن ُيقربقد 
نتيجة الصراع  ،أما مصر والتي شهدت صدور دستورين في أقل من سبع سنوات. أخرى

وبالرغم  ،خوان المسلمين في صياغة الدستور األخيرإلوما نتج عنه من إقصاء ا ،السياسي
إال أن  2014حقوق والحريات في دستور من وجود مواد دستورية متطورة وضامنة لل

وما ينتج عن ذلك من قوانين بعيدة  ،الصراع السياسي مازال يحسم المعركة التشريعية
أما في ليبيا فالصراع . عن تلك المبادئ الضامنة للحريات وحقوق اإلنسان الُبعدكل 

العملية  المسلح واالنقسام على مستوى الدولة وتعدد الحكومات أدى إلى شلل تام في
وحتى اآلن لم يصادق الشعب الليبي على دستوره الجديد بالرغم  ،الدستورية والتشريعية

  .من مرور سبع سنوات على ثورته

ما يحتاج مؤسسات حامية  دائًماكما أن احترام مبادئ الدستور وحقوق اإلنسان  
ن تكون أعلى مستوى التشريع والتطبيق، وتلك المؤسسات يجب  هوضامنة لتحقيق مبادئ

 سياسًيا، ثقافًيا، مجمتعًيا، أمنًيا، تنفيذًيا، إدارًيا، تشريعًيا، قضائًيامتعددة المجاالت 
أو  ،ختراق وإضعاف ومنع وحل تلك المؤسساتانظمة أل، ولذلك تعمدت تلك اوحقوقًيا

 .لخدمة الُسلطة التنفيذية جميًعاتطويعها 

وتم  ،األطراف المعنية المختلفةوقد تم التواصل خالل العمل على تلك الدارسة مع 
األطراف الفاعلة من أحزاب سياسية ومنظمات  ُممثليستماع مع مختلف اعقد جلسات 
 .عضاء الجمعيات التأسيسية في كل من تونس، ليبيا ومصروأمجتمع مدني 

مراجعة العمليات التي تمت من خاللها صياغة الدساتير  الجلساتوقد تم خالل تلك 
 الُمثلىتباط تلك العملية والسياسات بالفجوات القائمة، والطرق الثالثة ومدى ار

يدولوجيات السياسية في عملية التدخل من أجل ألمن مختلف وجهات النظر وا والُمبتكرة
 الُممكنةاإلصالح على المستوى الدستوري والتشريعي، وما هي السياسات الصحيحة 

 .وحزبًيا حكومًياوالقابلة للتحقيق 

ركز بعقد مائدة مستديرة في تونس العاصمة والتي تم خاللها عرض كما قام الم
دول المن  اخبيًر 20البحث النهائية من قبل الباحث الرئيسي على  ُمسودةومناقشة 

، ةمنظمات مجتمع مدني، أحزاب سياسي(مختلف األطراف الفاعلة من  ُيمثلون ،الثالث
 الُمستديرةوكذلك المائدة  جلساتالوقد تم إدماج نتائج تلك ) أعضاء جمعيات تأسيسية

 .ستنتاجاتها وتوصياتها في شكلها النهائيواأثناء عملية الوصول إلى الدراسة 
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أن يكون قد قام خالل عمله على إنهاء تلك الدراسة باإلسهام في " دعم"كما يهدف 
نقل التجارب والخبرات ما بين البلدان الثالثة، وكذلك قياس درجة تطور حالة التحول 

لديمقراطي واحترام حقوق اإلنسان على مستوى التشريع، وكذلك السياسات والمنهجية ا
 ِعدةعنه من تعديالت وصياغة لقوانين  َينتجالمعتمدة لتطبيق تلك التشريعات بما قد 

 .بصلب قضايا حقوق اإلنسان والتحول الديمقراطي ُمتعلقة

 

  المدير التنفيذي محمد ُعمران
 )دعم( راطيمركز دعم التحول الديمق
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 :امةــــالع ُمقدمةال
  

، تاريًخا لسلسلة من الثورات العربية فريدة 2010َيظل السابع عشر من ديسمبر 
الحدوث تحتاج لكثير من الدراسات واألبحاث لكشف ما احتوته من دوافع وما حققته على 

يمة أرض الواقع، سواء اتسق مع طموحات الثائرين وشعوب بلدان المنطقة في حياة كر
أو لم يتسق، وكذلك في توثيق ومحاسبة كل من انتهك حقوق اإلنسان ومتطلباته 

 .االقتصادية واالجتماعية والسياسية والمدنية

حين بدأت الثورة التونسية كانت كحجر من الدومينو الذي سقط فسقطت بعده بقية 
مدت في األحجار الهشة التي ال أساس لها، وال جذور شعبية تستند عليها، حيث اعت

وجودها على القمع واالستبداد والفساد، وتال الِحراك التونسي حراًكا عربًيا كان أبرزه 
 .2011فبراير  15، والثورة الليبية في 2011يناير  25الثورة المصرية في 

ال ريب أن البلدان الثالثة، عينة هذه الدراسة، تتمايز في بنيتها االقتصادية 
بينها، كما يختلف تقييم فتراتها االنتقالية بعد قيام  واالجتماعية والسياسية فيما

ثوراتها، وتختلف فيما حققته، وكذلك تختلف حتى في تقييم كل َفصيل سياسي داخل كل 
ُقطر منها على تحديد أسباب الثورة وطبيعتها، وهل حققت نجاًحا أم فشلت، وكذا في 

 السبب وراء الفشل أو النجاح؟  تقييم كل طرف لنجاح الفترة االنتقالية، أو فشلها، وَمْن

ليس الهدف من الدراسة الُمقدمة تحديد أسباب قيام تلك الثورات، أو تقييم الفترة 
االنتقالية فيها، ولكن َتهُدف الدراسة إلى دراسة تأثير تلك الثورات على مشروع إنشاء 

في (ان الثالثة الدساتير وما قدمته تلك الدساتير لصيانة واحترام حقوق اإلنسان في البلد
وُتحاول الدراسة أن ُتجيب على عدة أسئلة ُطرحت بشأن تلك ، )مصر، تونس وليبيا

  :الدساتير

هل الدساتير السابقة لثورات البلدان الثالثة كانت سبًبا رئيسًيا في   .1
السماح للُسلطة التنفيذية بانتهاك حقوق المواطنين؟ بمعنى آخر هل سمحت 

يذية بالتغول على حساب سلطتي التشريع والقضاء، تلك الدساتير للسلطة التنف
مما َحَرَم المواطن من حماية حقوقه المنتهكة؟ في غياب نصوص دستورية 

 صريحة وحاسمة لحماية حقوق اإلنسان في البلدان الثالثة؟
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هل لو افترضنا أن الدساتير لم ُتقصِّر في حماية حقوق اإلنسان، هل   .2
والتي  -إن وجدت  -ريعية في البلدان الثالثة يعود السبب إلى أن الُسلطة التش

قد خضعت لسيطرة، واستحواذ  - قط  -لم تأِت قبل ثوراتنا عبر انتخابات حرة 
 الُسلطة التنفيذية واألجهزة اإلدارية واألمنية؟

هل الُسلطتين التنفيذية واإلدارية في البلدان الثالثة في غياب رقابة   .3
ولهما، وطابعهما السلطوي هما السبب قضائية وتشريعية عليهما، وبفعل تغ

حيث كانت ُتنتهك تلك الحقوق جميعها في مخالفة صريحة لنصوص الدساتير 
 والتشريعات، وضاربة بتنفيذ األحكام القضائية عرض الحائط؟

هل تردي األوضاع االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وميراث طويل   .4
لحق في التنظيم سواء كجمعيات من االستبداد، ومنع المواطنين من ممارسة ا

سلمية أو نقابات أو أحزاب سياسية، والشراكة في صنع واتخاذ القرار، فضًلا عن 
وجود جماعات دينية ُمتشددة، َسَمحت بانتهاك حقوق اإلنسان، وميَّزت بين 
المواطنين على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو الدين مع ما تضمنه ذلك 

 اطنين لذلك التمييز؟من قبول بعض من المو

هل المواطنين في البلدان الثالثة أثناء ثورتهم على تلك األنظمة   .5
المستبدة مع اختالف ُظروفهم السياسية، وأوضاعهم االقتصادية واالجتماعية، 
والتي كانت شعاراتها ُموحدة لتحقيق الكرامة اإلنسانية والعدالة االجتماعية، 

التيارات السياسية والثقافية والمواطنين،  والتي بالتأكيد يختلف مفهومها بين
نتيجة اختالف توجهاتهم، هل كان من بين طلبات المواطنين وشعاراتهم 
المطالبة بالتغيير، الُمطالبة بتغيير الدساتير القائمة، أو إنشاء دساتير َتحمي 
حالة حقوق اإلنسان، أو على األقل هل كان هناك إجماع أو توافق بين التيارات 

 اسية على ضرورة تغيير الدساتير؟السي

كيف تشكلت الجمعيات التأسيسية للدساتير في البلدان الثالثة، وهل   .6
 تشكيلها أثَّر على نصوص الدساتير المختلفة المتعلقة بصيانة حقوق اإلنسان؟

هل الخالف على الدساتير ومشروعاتها أثَّر على حالة التوافق في   .7
 ا االنتقالية؟البلدان الثالثة وعلي نجاح فتراته
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تقييم موجز لألبواب، والفصول المتعلقة بصيانة مبادئ حقوق   .8
اإلنسان، واتفاقهما مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان، وما تحتاجه تلك 
الدساتير من تدخالت الُسلطتين التشريعية والتنفيذية للتأكيد على 

طريق رؤية مكتسباتها، والتغلب على الُمعوقات التي ستحاول الدراسة عن 
الباحثين المقدمة لها، وعبر لقاءات مع ُنخبة من أعضاء الجمعية التأسيسية في 
البلدان الثالثة، والقوى السياسية، والمجتمع المدني فيها، وعبر جلسات عصف 
ذهني لمحاولة الوصول لإلجابة عن تلك األسئلة، وذلك في فصل منفصل لكل 

 .ستنتاجاتُقطر على حدة ثم الوصول إلى توصيات وا
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 :ُمقدمة

اإلطاحة بزين العابدين بن علي، بدأت تونس  عليبعد مرور ثالث سنوات تقريًبا 
تعرف طريقها نحو التحول إلى الديمقراطية، بعد قبول طرفي الصراع العلماني 
واإلسالمي التفاوض والتوافق، من أجل إتمام االستحقاقات السياسية، والتأسيسية 

الجمهورية الثانية وسط كثير من االختالفات والصراعات والصعوبات  الالزمة لبناء
 .والتحديات

اغتياالن سياسيان وتفجير انتحاري ومواجهات عدة قاتلة بين متشددين سلفيين 
لتسميم المناخ السياسي، وصعود السخط  كافًياكان واألجهزة األمنية، وهو ما 

خفاض الشعور باألمن، واتسعت دائرة الجماهيري الناتج عن حدة الصراع السياسي وان
االستقطاب الحاد في المجتمع، كما أدت الخالفات حول مدى وحدود ُحرية التعبير في 
ازدياد مشاعر انعدام الثقة بين اإلسالميين والعلمانيين بشكل أعاق عملية االنتقال 

  1.الديمقراطي، ومع ازياد انعدام الثقة ازدادت الخالفات واالتهامات

أن أطاح الجيش المصري بالرئيس األسبق محمد ُمرسي، تصرفت الفصائل وبعد 
السياسية التونسية بطريقة تعكس االنقسام الذي ُتعاني منه البالد، فقد أدانت الحكومة 

انقالًبا على "يقودها حزب النهضة خطوات الجيش المصري باعتبارها  كان التي
الخاصة من حركة  نسختهمنيون ، وفي الوقت نفسه أسس النشطاء العلما"الشرعية

وعلي غرار ما فعلته حركة تمرد المصرية عندما دعت إلى استقالة . في مصر" تمرد"
التونسية بإسقاط الحكومة، وحل   نسخةمرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، طالبت ال

ء المجلس الوطني التأسيسي التي هي الجهة الُمكلفة بإعداد دستور جديد للبالد، وإجرا
مع أن الناشطين تمكنوا من تأمين الحصول على دعم أكبر أحزاب  .انتخابات ُمبكرة

المعارضة في تونس، نداء تونس، فقد فشلوا في كسب شعبية كبيرة مستمرة في 

                                               
ـق األوسـط بعنـوان بـني نـارين  1  2014جـانفي  27مكابـدات اإلسـالميني يف تـونس إعـداد أنـوار بـوخرص: دراسة مركز كـارنيجي للرش

http://goo.gl/qMZDQs  
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الشارع إال في األيام التي كان يلتحق فيها االتحاد العام التونسي للشغل باعتصام باردو، 
  2.حيلوهو ما ُأطلق عليه اعتصام الر

اشتعلت البالد . 2013يوليو /جويلية 25إثر اغتيال النائب محمد براهمي في 
تجميد بمظاهرات احتجاجية واسعة موجهة ضد الترويكا والنهضة باألساس، وتوالي 

عضًوا، وهو ما هدد وقتها بحل  60نواب المعارضة حتى وصل عددهم إلى  عضوية
معارضة األساسية بجانب إسقاط حكومة المجلس التأسيسي، وهو ما كان أحد مطالب ال

  3.العريض، أو الترويكا الثانية

ومع ازدياد وتيرة العمليات اإلرهابية، والضغوط القوية والمتزايدة من المعارضة 
العلمانية داخلًيا والتغيرات اإلقليمية، قدَّم حزب النهضة تنازالت، وقدَّم مبادرة بإجراء 

كرة حل المجلس التأسيسي قبل االنتهاء من وضع تغيير حكومي مع الرفض الُمطلق لف
دستور للبالد، ومن دون انتخابات بُحجة عدم وضع البالد في حالة فراغ سياسي 

 .وتشريعي

االتحاد العام التونسي للشغل، الهيئة (بوساطة من الرباعي راعي الحوار الوطني وهم 
حاد التونسي للصناعة الوطنية للمحامين، الرابطة التونسية لحقوق اإلنسان، واالت

دخل الجانبان في مفاوضات واتفقا على وضع إطار لحل ) والتجارة والصناعات التقليدية
األزمة والذي بموجبه تخلت الترويكا، ممثلة في النهضة أساًسا عن الحكومة واالستعاضة 
عنها بحكومة كفاءات مؤقتة بقيادة وزير الصناعة السابق مهدي جمعة، وذلك بعد 

، موعًدا لالنتهاء من الدستور، واختيار أعضاء 2014يناير /ق بأن يكون شهر جانفياالتفا
الهيئة العليا الُمستقلة لالنتخابات، على أن ُتجرى االنتخابات البرلمانية والرئاسية قبل 

، وكان هذا االتفاق هو 2014يناير /جانفي 27، كما ضمن في دستور 2014نهاية عام 
  4.نتقال الديمقراطي حتى اآلنُقبلة الحياة لعملية اال

ُيمثل تعاطي حكومة الترويكا بقيادة النهضة مع التيار السلفي ُنقطة ضعف واضحة 
أضعفت الثقة بينها وبين الشارع التونسي، فقد ترددت الحكومة في البداية في مواجهة 

                                               
براون، . توتّرات متصاعدة وتحالفات متبّدلة بقلم أنوار بوخرص، ناثان ج: ل مركز كارنيجي للرشق األوسط تأثريات الحدث املرصيمقا  2

ــاريخ  ــون بت ــكوت وليامس ــز، س ــاثرين ويلكن ــري، ك ــدريك وي ــ، فري ــروان املعّرش ــوفيفر، م ــل ل ــيل دّن، رافايي ــري  13ميش  2014فيف

http://goo.gl/oYiub9 
ــونس  3 ــتور ت ــد دس ــا بع ــة م ـق األوســط مقال ــارنيجي الرشـ ــز ك ــى يحــي : مرك ــيل مه ــن يف التفاص ــيطان يكم ــل  25الش  2014أفري

http://goo.gl/xj0EgN 
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الجماعات السلفية المتشددة بناء على سياسات انتقائية في التعامل مع السلفيين، 
والتفريق بين ما هو َدعوي وما هو جهادي، إال أن اغتيال شكري بلعيد، وتكرر العمليات 
اإلرهابية، اضطر حزب النهضة إلى إعالن جماعة أنصار الشريعة ُمنظمة إرهابية في 

ومنذ ذلك . 2013مايو /ماي 12، ومنع عقد المؤتمر السنوي للتنظيم في 2013مايو /ماي
أكثر من ألفين من الجماعات السلفية المتشددة بسبب  الحين تم إلقاء القبض على

  5.تورطهم المباشر، أو غير المباشر، في أعمال العنف

 2014ور ــــدست

ُاعتبر التصويت على الدستور فصًلا فصًلا، واالنتهاء من القراءة األولى للمشروع آخر 
، 2014يناير /مرحلة في عملية صياغة الدستور، وهو ما نتج عنه اعتماد دستور جانفي

 .والذي ُيحدد ُمستقبل تونس لألجيال القادمة

، أنشأ 2013يونيو /جوان 1بعد نشر النسخة األخيرة من مشروع الدستور في  
مهمتها تحقيق توافق واسع حول أهم المسائل الخالفية في  لجنة توافقاتالمجلس 
لحل الخالفات  وعملت هذه اللجنة بشكل متقطع، وأحياًنا أخرى بشكل مكثف. المشروع

بعد األزمة السياسية الناجمة عن اغتيال محمد البراهمي، عضو المجلس التأسيسي، في 
وقد َحلَّت هذه اللجنة محل لجنة التنسيق والصياغة، والتي  2013.6يوليو /جويلية 25

سيطرت عليها حركة النهضة خاصة بعد اكتشاف أن رئيس اللجنة المشتركة قام 
  7.روع الدستور دون علم أو استشارة لجنة الصياغة ذات الصفةبتغيرات مهمة على مش

كانت البدايات ُتظهر عدم فهم بعض كبار القادة السياسيين لعملية صياغة دستور 
معاصر ُيعبر عن تونس الثورة ومتطلباتها، وكانوا يصفون عملية صياغة الدستور 

صياغة المقترح، والتصويت بالعملية الفنية التي ال تحتاج أكثر من بضعة شهور إلتمام 
كما وقع . عليه واعتماده، متناسين خروج تونس من ديكتاتورية قاسية لعقود طويلة

التونسيون في خطأ آخر هو الُمضي قدًما في مناقشة وصياغة مواد الدستور المتعلقة 

                                               
 مرجع سبق ذكره  5
يجـب تعزيـز حاميـة حقـوق اإلنسـان يف الدسـتور الجديـد ) لدولية، مركز كارتر، البوصلةهيومان رايتس واتش، العفو ا(بيان مشرتك   6

  http://www.hrw.org/ar/news/2014/01/03 2014جانفي  3بتاريخ 
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بنظام الحكم وحقوق اإلنسان دون االتفاق على شكل الدولة، والعالقة التي يجب أن 
ما بين الدولة والفرد، فعلي سبيل المثال أخذ أعضاء المجلس التأسيسي ُمدة تتواجد 

ُتَقاِرب العام في مناقشة اإلجراءات المتعلقة بالبرلمان، وكيفية إدراجها في الدستور قبل 
رئاسًيا أو برلمانًيا، أو يجمع بين االثنين، وبعد اتخاذ هل سيكون تحديد شكل الدولة 
 .لدولة معظم االقتراحات الُمقدمة ُأعيدت صياغتها مرة أخرىالقرار النهائي بشكل ا

الشريعة اإلسالمية كمصدر للتشريع إال  إدراجبالرغم من محاولة أعضاء حزب النهضة 
أن التصدي والتحرك السريع والناجح من المعارضة العلمانية والليبرالية ومنظمات 

تمر أعضاء حركة النهضة في المجتمع المدني منع إدراجها في الدستور، ومع ذلك اس
محاولة تمرير المحتوى الديني على فصول الدستور خالل ُمعظم مقترحاتهم طوال فترة 

  8.عملية مناقشة، وصياغة الدستور

، 2014يناير /جانفي 26تبنى المجلس الوطني التأسيسي الدستور بأغلبية ساحقة في 
 .طيلة شهربعد أن ناقشه أعضاء المجلس وصوتوا عليه فصًلا فصًلا 

يضمن الدستور الجديد العديد من الحقوق المدنية والسياسية واالجتماعية 
واالقتصادية والثقافية، منها الحق في المواطنة، وتكوين األحزاب السياسية، والحرمة 

كما َيكُفل الدستور . الجسدية، وُحرية التنقل والرأي والتعبير والتجمع وتكوين الجمعيات
رض إلى االعتقال التعسفي، وضمانات المحاكمة العادلة، ويمنع الحُق في عدم التع

  9.التعذيب وإسقاط جرائم التعذيب بالتقادم، ويضمن الحُق في اللجوء السياسي

كما أكد بشدة على مدنية الدولة وعلوية القانون والمواطنة، وعلي أن نظام تونس 
ال يجوز (ول والثاني بإضافة جمهوري، ولغتها العربية، ودينها اإلسالم خالل الفصلين األ

  10.في آخر كل فصل) تعديل هذا الفصل

ليضع الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات كمادة فريدة من ) 49(جاء الفصل 
نوعها في دساتير المنطقة العربية، فقد حددت الضوابط بشكل أكثر تقنية في صياغتها 
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ال من جوهر الحقوق، والحريات عن الصياغات المعهودة في المنطقة، بما ال يجعلها تن
أو حقوق الغير، ولكن ِعيَب على هذا الفصل  دولة مدنية ديمقراطية،ولضرورة تقتضيها 

األمن العام والصحة العامة : استخدام مصطلحات فضفاضة في قائمة الضوابط مثل
قبل واآلداب العامة، وهو ما يفتح الباب أمام الُسلطتين التشريعية، والتنفيذية في المست

، هو األساس 11كما سيكون االعتماد على المحكمة الدستورية. النتهاك الحقوق والحريات
في إيقاف أي تشريعات غير دستورية تأتي من أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين، 
واالستثناء الوحيد في ذلك هو بعض الهيئات الدستورية، ومنها هيئة حقوق اإلنسان 

، ولها الحق في فتح التحقيق في االنتهاكات )128(التي ُأنشئت بموجب الفصل 
) 129(و) 128(و) 127(كما نصت الفصول . لتسويتها، أو إحالتها للجهات المعنية

بوجوب استشارة تلك الهيئات، وجوًبا في القوانين المتعلقة، وهي على التوالي ) 130(و
الرشيدة ومكافحة هيئة االتصال السمعي والبصري، هيئة حقوق اإلنسان، هيئة الحوكمة 

 .الفساد وهيئة التنمية المستدامة وحقوق األجيال القادمة

أيًضا فريًدا من نوعه، وأظهر مدى قدرة واستعداد تونس ) 60(كما جاء الفصل 
لممارسة ديمقراطية حقيقية في أن تكون جزًءا من المعارضة وفي نفس الوقت تلعب 

فبجانب نص الفصل على . سين اآلداء الحكوميدوًرا فعلًيا ومهًما وإيجابًيا في الحكم، وتح
أهمية المعارضة كمكون أساسي من مجلس النواب، كما مكنها من العمل داخل 
المجلس التشريعي وخارجه، إال أنه أضاف وجوب إسناد المعارضة رئاسة اللجنة المكلفة 

إنشاء لجان  بالمالية، وخطة مقرر اللجنة المكلفة بالعالقات الخارجية إضافة إلى إمكانية
  12.تحقيق وترؤسها سنوًيا

) 105(، الفصل 2014يناير /ومن أهم الفصول الجديدة التي جاء بها دستور جانفي
المتعلق بمهنة المحاماة، والذي ُيمثل تتويًجا لنضال عانته المهنة تحت الدكتاتورية، 

". الحرياتتشارك في إقامة العدل، والدفاع عن الحقوق و"حيت إن المحامي ينتمي لمهنة 
وتم تعزيز حصانتها بدسترتها من خالل التنصيص على تمتعه بالضمانات القانونية في 

 .13إقامة العدل، والدفاع عن الحقوق والحريات
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، )6(، على الفصل 2014يناير /جانفي 23أدخلت الجلسة العامة، أثناء التصويت في 
، إضافة إلى الُمقدساتاالعتداء على وهو فصل يضمن ُحرية الضمير والمعتقد، بمنع 

يثير هذا المنع مخاوف من . أحكام تتعلق بمنع التكفير، والتحريض على العنف، والكراهية
أن يقوم المشرعون أو المحاكم بتأويله بطريقة قد تفرض عقوبة على انتقاد األديان أو 

 .14المعتقدات واألفكار األخرى، وهو مكون أساسي للحق في ُحرية التعبير

غ الدستور عقوبة اإلعدام، رغم أن السلطات لم تقم بتنفيذ هذه العقوبة كما لم يل
وباتت مسألة ُعلوية المعاهدات الدولية ُتثير . على أرض الواقع منذ بداية التسعينيات

ينص على أن المعاهدات الموافق عليها من ) 20(إشكاًلا في الدستور الجديد ألن الفصل 
وال يجب . أعلي من القوانين وأدنى من الدستوريها قبل المجلس النيابي، والمصادق عل

تأويل هذا الحكم القانوني بطريقة ال تتناسب مع اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي 
على أنه ال يجوز لطرف في معاهدة أن ) 27(صادقت عليها تونس، والتي تنص في المادة 

 .المعاهدةيحتجَّ بنصوص قانونه الداخلي كمبرر إلخفاقه في تنفيذ 

ويتعين على السلطات . ويضمن الدستور أيًضا الحق في الصحة والتعليم والعمل
التونسية تبني تدابير خاصة إلعمال هذه الحقوق بشكل تدريجي في إطار أقصى ما 
تسمح به الموارد المتاحة، ووفق المعايير التي ينص عليها العهد الدولي الخاص 

 15 .والثقافيةبالحقوق االقتصادية واالجتماعية 

 اسيةـــوق المدنية والسيـــالحق
 :الُحرية الشخصية: أوًلا

 2014دستور  1959دستور 

 5الفصل 

تقوم الجمهورية التونسية على مبادئ 
دولة القانون، والتعددية، وتعمل من أجل 

 .كرامة اإلنسان، وتنمية شخصيته

 21الفصل 

المواطنون متساوون في الحقوق، 
والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير 

 .تمييز

                                               
ولة راعية للدين، كافلة لُحرية املعتقد والضمري ومامرسـة الشـعائر الدينيـة، الد: "عيل 2014ينص الفصل السادس من دستور جانفي  14

تلتزم الدولة بنرش قيم االعتدال والتسامح وبحاميـة املقدسـات ومنـع النيـل .  ضامنة لحياد املساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزيب

 ".وبالتصدي لهامنها، كام تلتزم مبنع دعوات التكفري والتحريض عىل الكراهية والعنف 
 مرجع سبق ذكره  15
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تعمل الدولة، والمجتمع على ترسيخ قيم 
التسامح بين األفراد، التضامن، والتآزر، و
 . والفئات، واألجيال

الجمهورية التونسية تضمن حرمة الفرد، 
وُحرية المعتقد، وتحمي ُحرية القيام بالشعائر 

 .الدينية ما لم ُتخل باألمن العام

 6الفصل 

كل المواطنين متساوون في الحقوق، 
 .والواجبات، وهم سواء أمام القانون

  

 7الفصل 

ه كاملة يتمتع المواطن بحقوق
بالطرق، والشروط المبينة بالقانون، وال 

يحد من هذه الحقوق إال بقانون يتخذ 
الحترام حقوق الغير، ولصالح األمن العام، 

والدفاع الوطني، والزدهار االقتصاد، 
 .وللنهوض االجتماعي

 12الفصل 

يخضع االحتفاظ للرقابة القضائية، وال يتم 
يحجر و. اإليقاف التحفظي إال بإذن قضائي

 .تعريض أي كان الحتفاظ، أو إليقاف تعسفي

 

 23الفصل 

 وُحرمةتحمي الدولة كرامة الذات البشرية، 
وال . الجسد، وتمنع التعذيب المعنوي والمادي

 .تسقط جريمة التعذيب بالتقادم

 24الفصل 

 وُحرمةتحمي الدولة الحياة الخاصة، 
، واالتصاالتالمسكن، وسرية المراسالت، 

لكل مواطن الُحرية في  .والمعطيات الشخصية
ختيار مقر إقامته، وفي التنقل داخل الوطن، ا

 .وله الحق في مغادرته

 27الفصل 

المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته في 
ات محاكمة عادلة ُتكفل له فيها جميع ضمان

 .، والمحاكمةأطوار التتبعالدفاع في 

 28الفصل 

العقوبة شخصية، وال تكون إال بمقتضى 
نص قانوني سابق الوضع، عدا حالة النص 

 .األرفق بالمتهم

 29الفصل 

ال يمكن إيقاف شخص، أو االحتفاظ به إال 
 فوًرا وُيعلمفي حالة التلبس، أو بقرار قضائي، 
، وله أن بحقوقه، وبالتهمة المنسوبة اليه

مدة اإليقاف واالحتفاظ  وُتحدد. محامًيا ُينيب
 .بقانون

، في حظر 1959لدستور ) 12(، و2014لدستور ) 29(علي الرغم من تشابه المادتين 
، قد أفردت مساحة 2014من دستور ) 29(إيقاف األفراد دون مبرر قانوني إال أن المادة 

مه بحقوقه، واالتهام المنسوب أكبر من الحقوق للشخص المستوقف من ضرورة إعال
 .اليه، وحقه في أن ُينيب محامًيا، وأوجبت على القانون أن ُيحدد مدة إيقاف واضحة
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 فبراير/فيفري 16، المؤرخ في 2016لسنة ) 5(كذلك تم بمقتضى القانون عدد 
 ،م مع فصول الدستورء، تنقيح وإتمام بعض فصول مجلة اإلجراءات الجزائية لتتال2016
تقليص في أجل االحتفاظ بذي الشبهة، ليصبح أربع وعشرين ساعة قابلة للتمديد فتم ال
، ولمرة واحدة بأربع وعشرين ساعة في مادة الجنح، وثماني وأربعين ساعة في كتابًيا

ختيار محام للحضور معه لدى مأمور الضابطة امادة الجنايات، مع حق ذي الشبهة في 
 .لقانونية الواردة بذات القانونالعدلية إلى غير ذلك من الضمانات ا

، بإلغاء الفصل 2017أبريل  25للمخدرات في ) 52(كذلك تم تنقيح القانون عدد 
، والذي كان بمقتضاه ُيخول للقاضي، وبحد أدنى إلزامية عام سجن، وخطية مالية )12(

دينار، وكذلك أصبحت الُسلطة تقديرية للقاضي، وهو ما يمكن النيابة العمومية  1000
من عدم االحتفاظ بالمتهم باستهالك مخدرات، وكذلك يمكنها تسليمه استدعاء، وُيحال 

 72إلى محاكمة، وهو في حالة سراح بشرط أن تكون الُمحاكمة خالل مدة ال تتجاوز 
ساعة، ومن ثم ُتقرر النيابة العمومية االحتفاظ به، أو مده باستدعاء آخر لحضور جلسة 

  . في حالة سراح حتى المحاكمةمع المجلس الجناحي، وتركه 

  ابات والجمعياتـزاب السياسية والنقـــتشكيل األح: ثانًيا

 1959دستور  2014دستور 

  35الفصل 

ُحرية تكوين األحزاب، والنقابات، 
 .والجمعيات مضمونة

تلتزم األحزاب، والنقابات، والجمعيات في 
أنظمتها األساسية، وفي أنشطتها بأحكام 

ن، وبالشفافية المالية ونبذ الدستور والقانو
  .العنف

  36الفصل 

الحق النقابي بما في ذلك حق اإلضراب 
مضمون، وال ينطبق هذا الحق على الجيش 

الوطني، وال يشمل حق اإلضراب قوات األمن 
 .الداخلي، والديوانة

  8الفصل 

ُحرية الفكر والتعبير والصحافة والنشر 
جتماع وتأسيس الجمعيات مضمونة، الوا

رس حسبما يضبطه القانون، والحق وتما
 .النقابي مضمون

تساهم األحزاب في تأطير المواطنين 
لتنظيم مشاركتهم في الحياة السياسية، 

وتنظم على أسس ديمقراطية، وعليها أن 
تحترم سيادة الشعب، وقيم الجمهورية، وحقوق 

اإلنسان، والمبادئ المتعلقة باألحوال 
 .الشخصية

ل أشكال العنف، وتلتزم األحزاب بنبذ ك
 .والتطرف، والعنصرية، وكل أوجه التمييز
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في  أساًساوال يجوز ألي حزب أن يستند 
مستوى مبادئه أو أهدافه أو نشاطه أو برامجه 

 .على دين أو لغة أو عنصر أو جنس أو جهة

تحجر تبعية أي حزب إلى أطراف، أو مصالح 
 .أجنبية

  .يضبط القانون تكوين األحزاب، وتنظيمها

  

من الدستور على أن تنظيم األحزاب والنقابات والجمعيات ) 65(ما جاء نص الفصل ك
لسنة ) 87(وقد جاء المرسوم عدد . يتم في شكل قوانين أساسية، وليست قوانين عادية

) 88(، متعلق بتنظيم األحزاب، أما المرسوم عدد 2011سبتمبر  24، المؤرخ في 2011
، فقد تعلق بتنظيم الجمعيات، وطرق 2011مبر سبت 24، المؤرخ أيضا في 2011لسنة 

من الدستور على ) 36(نص الفصل . تسييرها وتكوينها وتمويلها ومراقبتها، وغير ذلك
ستثنى من هذا الحق الجيش اأن الحق النقابي بما في ذلك حق اإلضراب مضمون، و

 .ستثنى قوات األمن الداخلي، والديوانة من حق اإلضراباالوطني فيما 

 :اسيةـــزاب السيــــاألح

ال وجود لنظام ديمقراطي حقيقي وفاعل إال بوجود أحزاب تتداول الُسلطة سلمًيا، 
بشرط أن يسمح لها التشريع بالتأسيس دون وضع ُقيود تؤثر على حركتها وتمكنها من 

 .طرح أفكارها على المواطنين

ير الشفافية ، بمعاي2014من الدستور التونسي ) 35(بالرغم من اكتفاء المادة 
نص في الفصل المالية، ونبذ العنف لضبط النظام األساسي لألحزاب السياسية إال أنه 

من الدستور على أن تنظيم األحزاب والنقابات يتم من خالل قوانين أساسية، وقد ) 65(
، كيفية وطرق تكوين 2011سبتمبر  24، المؤرخ في 2011لسنة ) 87(نظم المرسوم 

من المرسوم أن على ) 10(و) 9(ييرها ومراقبتها، وحدد الفصل وتنظيم األحزاب وتس
مضمون الوصول مع اإلعالم  مكتوًبا ُيرسلواالراغبين في تأسيس حزب سياسي أن 

 ُيثبت محضًرا وُيحررول، وأن يثبت عدل منفذ عند إرسال المكتوب، ألبالبلوغ إلى الوزير ا
 . فيه وجود البيانات المطلوبة



 

 
32 

التنفيذية ممثلة في الوزير األول حق رفض تأسيس الحزب عند كذلك أعطت للسلطة 
من هذا المرسوم، وأن ) 4(و) 3(تعارض مقتضيات النظام األساسي، وأحكام الفصلين 

 .ايوًم 60يكون الرفض معلًال، وفي مدة ال تتجاوز 

كما أن لمؤسسي الحزب الطعن في مقرر رفض تأسيس الحزب حسب اإلجراءات 
، 1972لسنة ) 40(ألحكام القانون عدد  طبًقاادة تجاوز الُسلطة المعمول بها في م

 . ، المتعلق بالمحكمة اإلدارية1972 يونيو/جوان 1المؤرخ في 

 :اباتــــالنق

ُتعد التجربة النقابية التونسية من التجارب الرائدة في الوطن العربي، وإفريقيا، وقد 
ي للشغل دوًرا كبيًرا في التحول كان للنقابات، وعلي رأسها االتحاد العام التونس

 .على ضمان الحق النقابي) 36(وقد نص الدستور في الفصل الديمقراطي بعد الثورة، 

كما تم تنظيم تأسيس النقابات وتنظيمها وتسييرها بمقتضى مجلة الشغل الصادرة 
الباب األول من (، 1966بريل أ 30، المؤرخ في 1966لسنة ) 27(بمقتضى القانون عدد 

) 87(تفاقية الدولية للشغل عدد الكما صادقت الدولة التونسية على ا) كتاب السابعال
، 1957لسنة ) 48(الخاصة بالُحرية النقابية، وضمان الحق النقابي بمقتضى القانون عدد 

 .1957يونيو  14المؤرخ في 

 :تأسيس الجمعيات المدنية 

واسطة العقد بين الدولة ال يخفى على أحد أن الجمعيات األهلية والمؤسسات، هي 
والفرد، فهي التي تقوم بتقديم بعض الخدمات األساسية للمواطنين، إال أن الدستور 
أيًضا لم ُيقرر شكًلا واضًحا للجمعيات، واكتفي بذكرها مع األحزاب والنقابات على الرغم 

من الدستور على أن ) 65(ولكنه جاء في نص الفصل من الدور المختلف لثالثتهم، 
ظيم األحزاب والنقابات والجمعيات يتم في شكل قوانين أساسية، وليست قوانين تن

، فقد 2011سبتمبر  24، المؤرخ أيضًا في 2011لسنة ) 88(أما المرسوم عدد . عادية
تعلق بتنظيم الجمعيات، وطرق تسييرها وتكوينها وتمويلها ومراقبتها، وغير ذلك، 

أنه يخضع تأسيس الجمعيات إلى نظام على ) 11(و) 10(والذي وضح في الفصلين 
إلى الكاتب العام للحكومة  ُيرسلواالتصريح، وأن على الّراغبين في تأسيس جمعية أن 

مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ، ويقوم عدل منفذ بالتثبت عند إرسال  مكتوًبا
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إلعالم ، وعند تسلم بطاقة امحضًراالمكتوب تضّمنه البيانات المنصوص عليها، ويحّرر 
) 7(من يمثل الجمعية، في أجل ال يتجاوز سبعة  يوًما 30بالبلوغ يتوّلى في مدة أقصاها 

أيام، إيداع إعالن بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، وتنشر المطبعة الرسمية 
 يوًما) 15(في الرائد الرسمي في أجل خمسة عشر  وجوًباللجمهورية التونسية اإلعالن 

من تاريخ نشر  انطالًقاوم إيداعه، وتكتسب الجمعية الشخصية القانونية من ي انطالًقا
  .اإلعالن بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

 :المــُحرية الرأي والتعبير وُحرية الصحافة واإلع: اــثالًث

 1959دستور  2014دستور 

 6الفصل 

المعتقد والضمير،  لُحريةالدولة راعية للدين، كافلة 
الشعائر الدينية، ضامنة لحياد المساجد، ودور وممارسة 

 .العبادة عن التوظيف الحزبي
تلتزم الدولة بنشر قيم االعتدال والتسامح وبحماية 
المقّدسات ومنع النيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات 

 .التكفير، والتحريض على الكراهية، والعنف، وبالتصدي لها

 31الفصل 

 .واإلعالم والنشر مضمونة الرأي والفكر والتعبير ُحرية
 .ال يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات

 32الفصل 

تضمن الدولة الحق في اإلعالم، والحق في النفاذ إلى 
تسعى الدولة إلى ضمان الحق في النفاذ إلى . المعلومة

 .شبكات االتصال

 8الفصل 

ُحرية الفكر والتعبير والصحافة 
جتماع، وتأسيس الوالنشر وا

لجمعيات مضمونة، وتمارس ا
 .حسبما يضبطه القانون
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 :رـــعبيـُحرية الرأي والت

حامًلا ضمان الدولة لُحرية الرأي والتعبير، وإن كان ناقًصا  2014جاء دستور يناير 
لبعض التدقيقات التي ُتحدد المفاهيم والحدود، ولكن بشكل عام قد شكَّل تطوًرا إيجابًيا 

الُتونسي بسن قوانين تضمن وتصون وُتعزز ُحرية الرأي والتعبير، بما يسمح للُمشرع 
وهو ما يلزمه الكثير من العمل من أجل تهيئة المناخ لتطبيق تلك التطورات على أرض 

 . الواقع

ضامنة لُحرية الرأي والتعبير، وعدم السماح لممارسة الرقابة ) 31(جاءت المادة 
رية ليس فقط كحق أساسي، ولكن أيًضا المسبقة عليها، وكان يجب ضمان هذه الُح

فعلي سبيل المثال، ال يذكر النص . باعتبارها دعامة أساسية من دعائم الحقوق األخرى
بشكل واضح ما إذا كانت هذه الُحرية مكفولة للجميع بغض النظر عن الوضع أو السن أو 

وكل أشكال الجنسية، أو ما إذا كانت تتجاوز الحدود، وتشمل جميع مظاهر التعبير، 
كما ال يتضمن أي إشارة إلى االتصاالت عبر اإلنترنت، أو ضمان سرية المصادر، . اإلعالم

 .وال استقاللية وسائل اإلعالم

، والذي يكُفل الوصول إلى المعلومات، ال ُيشير إلى أي قيود خاصة، )32(الفصل 
 . وكذلك سعي الدولة لضمان وصول المواطنين إلى شبكة االتصال

، والمتعلق باستحداث هيئة )127(تطور األكثر إيجابية من خالل الفصل جاء ال
االتصال السمعي البصري، حيث ينص على أن الهيئة تتكون من أعضاء مستقلين 
محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، وعالوة على ذلك، فإن سلطتها تقتصر على تنظيم 

 .كملهالقطاع السمعي البصري، وال تشمل الحقل اإلعالمي بأ

وشكلت المادة إضافة التزام الدولة بحماية المقدسات، وعدم النيل منها في الفصل 
بما ال يمكن أن يشكل قيًدا مقبوًلا لُحرية التعبير وفق ما تنص عليه المعايير الدولية ) 6(

المعمول بها، ويفتح الباب على مصراعيه أمام أحكام قانونية من شأنها أن ُتجرم بعض 
 .الكتابات التي قد ُتعتبر منافية للمعتقدات الدينيةالخطابات، و

، والمتعلق بضوابط وضمانات الحريات العامة متوازن إلى حد )49(كما جاء الفصل 
كبير إال أن إضافة بعض المصطلحات الفضفاضة مثل األمن العام واآلداب العامة ضمن 
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وكان . 16من قيود الُحرية المصالح التي ينبغي حمايتها، حيث ُيمثل ذلك في الواقع قيًدا
بإمكان المجلس التأسيسي أن يقوم بإلحاق ُكتيب صغير بالدستور يحتوي على شرح 
واضح للمفاهيم العامة كما في بعض الدساتير المتطورة لغلق الباب أمام االنتهاكات 

 .نتيجة تأويل تلك المفاهيم

لُحرية الرأي همة م، والتي جاءت بضمانات 2014من الدستور ) 20(وحسب الفصل 
والتعبير ضمنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والميثاق اإلفريقي لحقوق 

، المؤرخين في 2011لسنة ) 116(و) 115(اإلنسان والشعوب، كما صدر المرسومان عدد 
، لتنظيم ُحرية الرأي والتعبير والصحافة والطباعة والنشر واإلعالم 2011نوفمبر  2

 .المبادئ الضامنة لتلك الحرياتمن عديد ال، وقد تضمنت السمعي البصري

 :المـــُحرية الصحافة واإلع     

ُحرية الصحافة فرع من ُحرية الرأي والتعبير، بل هي المجال األوسع لُحرية التعبير عن 
اآلراء والنقاش والتفاعل حولها بغية تكوين رأي عام في قضايا تمس المواطنين، وتعني 

 .اتهمبحقوقهم وحري

إال أن الدستور التونسي قد جاء قاصًرا جًدا في إقرار ُحرية الصحافة حيث ذكرها بشكل 
من الدستور مرتبطة بُحرية الرأي والتعبير دون أي شكل من أشكال ) 31(عابر في الفصل 

 :والذي نص علي، والخاص بهيئة اإلعالم، )127(التنظيم إال إشارة في الفصل 

سمعي البصري تعديل قطاع االتصال السمعي تتولى هيئة االتصال ال ‐
البصري، وتطويره، وتسهر على ضمان ُحرية التعبير واإلعالم، وعلي ضمان 

 .إعالم تعددي نزيه

تتمتع الهيئة بسلطة ترتيبية في مجال اختصاصها، وُتسَتشار وجوًبا  ‐
 .المجال في مشاريع القوانين المتصلة بهذا

                                               
 2014ينــــاير  28مراســــلون بــــال حــــدود . تقــــدم كبــــري يف انتظــــار التنفيــــذ: الوثيقــــة الدســــتورية –خطــــوة تأسيســــية  16

2014-01-28-that-progress-constitutional-http://ar.rsf.org/2014/01/28/tunisia/  
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ين محايدين من ذوي الكفاءة تتكون الهيئة من تسعة أعضاء مستقل ‐
والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة، مدتها ست سنوات، وُيجّدد ثلث 

 .أعضائها كل سنتين

 :رأةـــريات المـــحقوق وُح: رابًعا    

 1959دستور  2014دستور 

 46الفصل 

تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة 
 .للمرأة، وتعمل على دعمها وتطويرها

الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل تضمن 
والمرأة في َتحُمل مختلف المسئوليات، وفي جميع 

 .المجاالت

تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة 
 .والرجل في المجالس المنتخبة

تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على 
  .العنف ضد المرأة

  

  

 ) 21( الفصل 

في الحقوق المواطنون والمواطنات متساوون 
  والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز

  

 6الفصل 

كل المواطنين متساوون في الحقوق 
 .والواجبات، وهم سواء أمام القانون

  

 34الفصل 

حقوق االنتخاب واالقتراع والترشح مضمونة 
تعمل الدولة على ضمان . طبق ما يضبطه القانون

  .ةتمثيلية المرأة في المجالس المنتخب
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 74الفصل 

الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل 
 .ناخبة، أو ناخب تونسي الجنسية منذ الوالدة

 40الفصل 

الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق 
لكل تونسي غير حامل لجنسية أخرى، 

مسلم مولود ألب، وألم، وجد ألب، وألم 
  .نقطاعاتونسيين، وكلهم تونسيون، دون 

 40الفصل 

ل مواطن ومواطنة، وتتخذ العمل حق لك
الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس 

الكفاءة، واإلنصاف، ولكل مواطن ومواطنة الحق 
 .في العمل في ظروف الئقة، وبأجر عادل

  

لُيفرز ويؤكد حماية حقوق النساء في تونس، والتي كانت رائدة في  2014جاء دستور 
ية، والحياة العامة، وبعض األمور األخرى منح الحقوق للنساء في المشاركة السياس

المتعلقة بأحوالها الشخصية والمدنية، حيث سبقت تونس أقطار المنطقة العربية في 
منح الفرصة للنساء في تحقيق قدر من المساواة في المجتمع التونسي، ومع ذلك أن 

، لم ينص بشكل واضح وصريح على حقوق النساء في تونس، واكتسبت 1957دستور 
، الذي نص 2014المرأة حقها بإرادة سياسية لنظام الحبيب بورقيبه على عكس دستور 

بشكل واضح على إلزام الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة، والعمل ) 40(في الفصل 
على دعمها، وتطويرها، كما أوجب على الدولة ضمان تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة 

 .وفي جميع المجاالتفي تحمل مختلف المسئوليات، 

كما نص صراحة على تحقيق التناصف بين المرأة، والرجل في المجالس المنتخبة، 
وهي نسبة كبيرة وعادلة، وغير معتادة في الدستاير العربية التي عادة ما تكتفي بوجود 
تمثيل للمرأة دون ذكر نسب، كما ألزمت المادة الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بالقضاء 

 .العنف ضد المرأةعلى 

المواطنون "، والذي نص على )21(كما اتضح التأيد على المساواة في الفصل 
 "والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز

الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخبة أو "، والذي نص على )74(والفصل 
، 1959فعلي الرغم أن المواد المقابلة في دستور  "لوالدةناخب تونسي الجنسية منذ ا

والتي استخدمت لفظ المواطنين، والناخبين دون تمييز تتضمن الرجال والنساء، إال أن 
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، على التأكيد على ذكر المرأة بشكل واضح يعكس الحرص من 2014حرص دستور 
تأكيد على مشاركتها واضعي الدستور على بلورة دور المرأة في الحياة السياسية، وال

فيها، وهي النتيجة المبررة بعد دور المرأة التونسية العظيم في الثورة ومشاركتها في 
 . كل مراحلها

كما كان التأكيد على استخدام كلمة مواطنات في عديد من مواد الدستور على سبيل 
فردية الخاص بالتساوي أمام القانون، وضمان الدولة للُحرية ال) 21(المثال الفصل 

، والخاص بحق )74(الخاص بالحق في العمل، والفصل ) 40(والعامة، وكذلك في الفصل 
الترشح للرئاسة، والتأكيد على حق المرأة، وتميز هذا الفصل أيًضا بالنزول بسن حق 

 .   17عاًما 35الترشح للرئاسة إلى 

د المصادقة تجدر اإلشارة إلى تخلي الدولة التونسية على التحفظات التي أقرتها عن
حتراز العام، الستثناء ااب) سيداو(تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة اعلى 

وتقديم مشروع قانون على مجلس نواب الشعب يتعلق بالقضاء على العنف المسلط على 
، 2017 يوليو/جويلية 26النساء، والفتيات، وصادق مجلس نواب الشعب اليوم األربعاء 

أشكال العنف ضد المرأة بـرمته  جميعون األساسي المتعلق بالقضاء على على القان
 .حتفاظ، ودون رفضانعم دون  146بـ

أّن الكتل النيابية كانت قد وافقت على مبدأ الترفيع في سن األهلية الجنسية  وُيذكر
مكّرر من المجلة الجزائية باتجاه منع ) 227(بما يمّكن من تنقيح الفصل  عاًما 16إلى 

 .18من مغتصبها، حتى وإن كان ذلك برضاها عاًما 16تزويج القاصر األقل من 

، أكدت األمم المتحدة أن تونس أعلمتها بشكل رسمي برفع 2014أبريل  23في 
وكانت ). سيداو(تحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

ة، ومنها حقوق المرأة في العائلة، تونس قد أبدت تحفظات على بعض األحكام القانوني
، فقد تبنت الحكومة 2011وبدأت تونس هذا المسار في . رغم انضمامها إلى االتفاقية

الذي ) 103(، المرسوم رقم 2011أكتوبر  24االنتقالية بقيادة الباجي القائد السبسي في 
وقامت . )سيداو(، من اتفاقية )29(و) 16(و) 15(و) 9(يرفع تحفظاتها على المواد 

الحكومة التونسية بنشر هذا المرسوم في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولكن 
، وتشكيل حكومة الترويكا األولى، والثانية بقيادة حزب حركة 2011بعد انتخابات أكتوبر 

                                               
 مرجع سبق ذكره  17
 https://goo.gl/v7hZ5W  املصادقة عىل قانون القضاء عىل العنف ضد املرأة 18
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النهضة، لم تقم الحكومة التونسية الجديدة بإرسال إعالم رفع تحفظاتها لألمين العام 
ة بصفته المشرف على االتفاقية، إال أنها أعلمته في ظل حكومة لألمم المتحد

التكنوقراط برئاسة مهدي جمعة، وتعتبر تونس أول بلد في المنطقة يقوم برفع جميع 
  19.تحفظاته على االتفاقية

 الحقوق االقتصادية واالجتماعية    

 :الحق في العمل: أوًلا    

 1959دستور  2014دستور 
 40الفصل 
العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة  الحق في

 .التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة واإلنصاف
ولكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف الئقة، 

 .وبأجر عادل

  

 ) 36( الفصل 
 الحق النقابي بما في ذلك حق اإلضراب مضمون

  

 6ة على الحق في العمل في المادة نص العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعي
 :والتي نصت علي

تعترف الدول األطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل  .1
شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره، أو يقبله بُحرية، 

 .وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق

ها كٌل من الدول األطراف في هذا العهد يجب أن تشمل التدابير التي تتخذ .2
لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق توفير برامج التوجيه، وتدريب التقنيين، 
والمهنيين، واألخذ في هذا المجال بسياسات، وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية 

                                               
   2014مايو  1بيان هيومان رايتس واتش خطوة هامة يف مجال حقوق املرأة بتاريخ   19

2-http://www.hrw.org/ar/news/2014/04/30  
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اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة، وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن 
 .لحريات السياسية واالقتصادية األساسيةللفرد ا

علي الرغم من القصور في مواد الحق في العمل في الدستور التونسي إال أنها ُتعد 
، ألي نص خاص بالحق في العمل، أو 1959تقدِم في ظل التجاهل التام لدستور 

يانات ضماناته، وهو األمر الغريب بالنظر إلى التاريخ النقابي الكبير بتونس، ووجود ك
 .مثل االتحاد العام للشغل، والتي قادت النضال الُعمالي لسنوات طويلة

، فقد َحَمل قصوًرا واضًحا 2014إال أن وحتى بعد النص على الحق في العمل بدستور 
حيث أتت عبارات النصوص بالغية مقررة للحق دون وضع اليات واضحه لتنفيذه، أو أي 

للفقه الدستوري حالًيا في وضع مواد ُمفصلة خاصة ضمانات، في حين أن التوجه العالمي 
 .تلك التي ُتوضع لحماية الحق في العمل

مطاطة، وتترك " ظروف الئقة وبأجر عادل"، والتي نصَّت على )40(فصياغة المادة 
تقدير الظروف الالئقة، واألجر العادل للتفسيرات الُمختلفة مما ُيهدد إهدار تلك الحقوق، 

لم ينص على ضمانات الحماية، أو معايير لألجر سواء بوضع حد أدنى خاصة أن الدستور 
 .وأقصي، أو ربطه بعدد ساعات العمل

ونالحظ أن الدستور الجديد أتى بحكمين جديدين لم يكونا في الدستور السابق 
 :وهما

 .النص صراحة على حق العمال في اإلضراب )1

حماية الحق في ل الضروريةالنص صراحة على أن الدولة تتخذ التدابير  )2
 .العمل

 :الحق في الضمان االجتماعي: ثانًيا    

تواجه الحقوق االقتصادية واالجتماعية بشكل عام خطًرا داهًما وتوسًعا 
غير مبرر في قاعدة عدم المساواة في ظل تغول العولمة وتوحش النظم 
الرأسمالية واقتصاديات السوق، وخاصة في الدول النامية ودول العالم 

ث، وال شك أن الضمان االجتماعي غاية في األهمية لسد فجوات وعيوب الثال



 

 
41 

اقتصاديات السوق والتأكيد على أنسنة المجتمعات والبشر وحماية واجبة 
 .على الدول تجاه مواطنيها األضعف بحكم السن أو العجز أو البطالة أو النوع

لحماية لكل شخص، يتعين على الدول ضمان ا: (وهو ما تؤكده األمم المتحدة بقولها
ال سيما أشد الفئات ضعًفا في المجتمع، في حاالت البطالة واألمومة والحوادث والمرض 
والعجز والشيخوخة وغير ذلك من ظروف الحياة المشابهة، وذلك عن طريق توفير الرعاية 

كما يتعين على الدول القيام باإلعمال التدريجي للحق في . أو المساعدة االجتماعية
االجتماعي باعتماد التدابير الالزمة لتقديم الحماية النقدية أو العينية بهدف  الضمان

تمكين جميع األفراد واألسر من الحصول على الرعاية الصحية األولية بالحد األدنى، 
والمستلزمات األساسية من المأوى والسكن، والماء ومرافق الصرف الصحي، والغذاء، 

 .20)وأشكال التعليم األساسية

لحق في الضمان االجتماعي يرتب أثًرا في عملية إعادة التوزيع، ويضطلع بدور ُمهم وا
 .21في تحقيق اإلدماج االجتماعي وتعزيز التماسك والقضاء على الفقر

أي الحق في  -وال يمكن قْصر فكرة الضمان االجتماعي على الحق في المعاش، فهو 
 أنه ليس كل الضمان االجتماعي، إال -المعاش وإن كان فرًعا من الضمان االجتماعي 

فالحق في المعاش حق جلي وواضح، ترتيًبا على العمل فترة طويلة لصالح إحدى الجهات 
بل إن الصور . واستقطاع جزء من الراتب لصالح الضمان االجتماعي والتأمين الصحي

ثل األم األكثر حاجة للضمان االجتماعي تجدها في الفئات األشد ضعًفا واألكثر تهميًشا م
  .المعيلة، واإلعاقة، والبطالة

 1959دستور  2014دستور 

 12الفصل 

تسعى الدولة إلى تحقيق العدالة االجتماعية، 
إلى  استناًداوالتنمية المستدامة، والتوازن بين الجهات، 

 .على مبدأ التمييز اإليجابي واعتماًدامؤشرات التنمية 

  

                                               
 .2007نوفمرب  23، يف 19التعليق العام رقم  20
ميكنك التعرف أكرث عن الحق يف الضامن االجتامعي واالطالع عىل العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والقافية عـرب  21

  net.org/ar/resources/368836-https://www.escrالتايل الرابط 
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 38الفصل 
 .الصحة حق لكل إنسان

ولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن، تضمن الد
وتوفر اإلمكانيات الضرورية لضمان السالمة وجودة 

 .الخدمات الصحية
تضمن الدولة العالج المجاني لفاقدي السند، ولذوي 

وتضمن الحق في التغطية االجتماعية . الدخل المحدود
  .طبق ما ينظمه القانون

  

ليذكره بشكل  2014دستور  ىأي شكل وأتجتماعي بالالضمان ا 59 ُدستورلم يذكر 
 .بقصور شديد في تعريفه وتحديد ماهيته وضماناته وسبل تحقيقه تماًماعابر 

 يعلى سع )12(الدستور الدولة به بشكل واضح بل تحدث فقط في الفصل  ُيلزمولم 
على ضمان الحق في التغطية  )38(الدولة إلى تحقيق العدالة االجتماعية، ثم في الفصل 

 .لتزامهااالجتماعية وأوكل ذلك للتنظيم القانوني مما يحل الدولة من ا

إذا كان عن طريق الدولة أم المجتمع المدني أو التعاونيات،  ُمحددفالضمان هنا غير 
لهذا  ومحدًدا اواضًح اكما لم يضع معياًر اأم عينًي امادًي اكما لم يحدد إذا كان ضماًن

 .ن الحياة الكريمة لجميع المواطنينالتضامن االجتماعي مفاده أن يضم

جتماعية كانت سوء األحوال ابعد ثورة  ىوهو األمر غير المفهوم في ظل دستور أت
 .مبرراتهااالقتصادية أحد أهم 

 اجديًد ليضع مبدًأ" على مبدأ التمييز اإليجابي اعتماًدا"خر جاء مصطلح آوعلي جانب 
 .التي لم تكن مذكورة من قبلفي الدستور ويفتح المجال للعديد من الحقوق 

 :يمــالحق في التعل: اـــثالًث    

وتشمل أهداف التعليم اإلنماء الكامل للشخصية . لكل فرد الحق في التربية والتعليم
اإلنسانية وصون كرامتها، وتمكين كل شخص من اإلسهام بفعالية في المجتمع 

ما ُيوصف بالحق  وكثيًراتية يتسم التعليم بأهمية ذا. وتوطيد احترام حقوق اإلنسان
، ذلك أن درجة الوصول إلى التعليم تؤثر في مستوى التمتع بحقوق اإلنسان "الُمضاعف"

 .األخرى
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وهذا يشمل احترام المعتقدات . ينبغي لكل دولة احترام الحق في ُحرية التعليم
مدارس الخاصة الدينية واألخالقية لألوالد واآلباء، وحق اآلباء أو األوصياء في اختيار ال

بمعايير التعليم  تقُيدهامية خاصة شريطة يألوالدهم، وُحرية إنشاء مؤسسات تعل
 .22الوطنية للمناهج الدراسية والقبول

 1959دستور  2014دستور 

 39الفصل 

 .التعليم إلزامي إلى سن السادسة عشرة

تضمن الدولة الحق في التعليم العمومي المجاني 
توفير اإلمكانيات الضرورية  بكامل مراحله، وتسعى إلى

كما تعمل على . لتحقيق جودة التربية والتعليم والتكوين
تأصيل الناشئة في هويتها العربية اإلسالمية وانتمائها 
 الوطني وعلي ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميمها

  

 33الفصل 

. الحريات األكاديمية وُحرية البحث العلمي مضمونة
يات الالزمة لتطوير البحث العلمي توفر الدولة اإلمكان

 .والتكنولوجي

  

على الرغم من  1959على حق لم يذكره دستور  2014مرة أخرى ينص دستور 
على الرغم من ضمانه إلزامية التعليم إال  2014أهميته الشديدة، وجاء النص في دستور 

قد ضمن أنه ربطه بسن المتعلم وليس المرحلة التعليمية، إال إنه على جانب آخر 
 .المجانية المطلقة في جميع المراحل التعليمية

يضع المزيد من االلتزامات على الدولة، أن إال أنه كان يجدر بالمشرع الدستوري 
وذلك ) 3(خاصة في اإلنفاق على التعليم والبحث العلمي المنصوص عليه في الفصل 

                                               
ميكنك التعرف أكرث عن الحق يف التعليم واالطالع عىل العهد الدويل الخاص بـالحقوق االقتصـادية واالجتامعيـة والقافيـة عـرب الـرابط  22

  net.org/ar/resources/368858-https://www.escrالتايل 
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مي لضمان تطور بوضع نسبة من الموازنة العامة ُتنفق على التعليم والبحث العل
  .مستواه

 رياتـــالجديد في باب الحقوق والح     

 :نص الدستور الجديد على عدد من الحقوق التي لم َترد في الدساتير السابقة، منها

 )12(العدالة االجتماعية واعتماًدا على مبدأ التمييز اإليجابي التنصيص على 

 )21(المساواة بغض النظر عن الجنس 

 )32(إلى المعلومة النفاذ الحق في 

 )33(الُحرية األكاديمية والبحث العلمي 

 )39(الحق في التعليم 

 )46، 34(حقوق المرأة 

 )36(الحق في اإلضراب 

 ) 37(ُحرية االجتماع والتظاهر السلمّيْين 

 )38(الحق في الرعاية الصحية 

 )40(الحق في العمل 

 )41(الحق في الثقافة 

 )44(الحق في الماء مضمون 

 )45(ق في بيئة سليمة الح

 )46(ضمان حقوق األطفال 

 ) 47(دعم الدولة لذوي اإلعاقة 
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، خطوة حقيقية في صيانة الحقوق المدنية والسياسية 2014الدستور التونسي 
واالجتماعية والثقافية للمواطنين التونسيين إال أن بعض القصور الناتج عن ترك ُحرية 

ترجمة نصوص، وتشريعات قد تؤثر عليها نظرة واضحة للسلطة التشريعية دون تقييد ل
 .البرلمان حسب أغلبيته وتكوينه، وحسب تأثير الُسلطة التنفيذية عليه
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  2014قراءة في باب الُحقوق والُحريات في دستور مصر 

  :تمهيد وتقسيم    

خالل استقراء التاريخ الدستوري في العالم نجد أن الدساتير ُتوضع دائًما في  
في تغيير نظم الحكم، بينما يرتكز أولهما يتمثل  :بغية أمرينأعقاب الثورات الشعبية، 

على توسيع نطاق الحقوق والُحريات العامة في مواجهة سلطات الدولة، وخاصة  الثاني
 .الُسلطة التنفيذية

، 1919، في أعقاب ثورة 1923لم تكن مصر ببعيدة عن ذلك، حيث صدر فيها دستور 
ى استقاللها عن االحتالل اإلنجليزي، واالعتراف بها كدولة ُمستقلة، والتأكيد للتأكيد عل

، لتغيير 1952وكذلك األمر في الدساتير التي أعقبت يوليو . على حقوق وحريات مواطنيها
نظام الحكم من النظام الملكي إلى نظام الجمهورية، حتى تبلورت تلك التجربة 

 .دستور الدائم، بإصدار ال1971الدستورية في عام 

، وفيما بعد الثالثين من يونيو 2011وكذلك في أعقاب الخامس والعشرين من يناير 
هل َثمَّة تغيير في نظام : لذا يكمن السؤال في خصوص دساتير األلفية الجديدة. 2013

الحكم استدعى دستوًرا جديًدا؟ هل َثمَّة فلسفة جديدة في حقوق اإلنسان وحرياته 
 وهي التي ينصب بحثنا عليها؟ 2014ي التجربة الدستورية األخيرة األساسية حدثت ف

يخرج نظام الحكم في الدستور الحالي بما له، وما عليه عن نطاق دراستنا، لذا ربما 
وإن كان الدستور الجديد قد قلَّص من مساحة  -يكون من المخل اإلشارة هنا أنه 

مساحة صالحيات رئيس مجلس صالحيات رئيس الجمهورية، ووسَّع بالقدر ذاته في 
إال أن النظام مازال نظاًما رئاسًيا بالشكل المتعارف عليه، مع الوضع في االعتبار  - الوزراء 

 .أن رئيس مجلس الوزراء مازال موظًفا في نظام هرمي يقبع على قمته رئيس الجمهورية
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  :بشيء من اإليجاز الدستور الجديد من زاويتين بقي لنا أن ندرس

مسيرة الدستور، وأثره على الحالة العامة لحقوق اإلنسان، وهل كانت من َثمَّة  أولهما
حاجة لدستور جديد؟ أم ال؟ وهل كان الدستور من المطالب الجماهيرية، والثورية في 

، أم أنه ُأستخدم كالية للسلطة لتحقيق مصالح ُمحددة 1919مصر عبر تاريخها منذ ثورة 
 في أوقات الحراك أو في زمن الثورات؟في سياق الصراع على الُسلطة 

الثانية تتعلق بالحقوق والحريات، والتي ال تقتصر على الباب الثالث منه الُمعنون 
بذات االسم، وإنما يتعدى ذلك إلى الباب الرابع، والمعنون سيادة القانون إذ يحتوي 

غيرها، فضًلا عن بعًضا من ضمانات الحقوق والحريات كالحق في الدفاع، وقرينة البراءة، و
بعض الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي ترد في فصول المقومات 

 .االقتصادية واالجتماعية من الدستور

، 1971وال ُيمكن تناول ذلك إال في إطار من المقارنة بين الدستور الحالي، ودستور 
لتطور الحادث في فلسفة لنستبين مساحة التعديل باإلضافة، أو الحذف، أو الدمج لبيان ا

الدستور الجديد، فيما يتعلق بحقوق اإلنسان وحرياته األساسية، مع طرح التجربة 
أنها تجربة نظرية لم ُيقدَّر لها أن : ، جانًبا لعدة اعتبارات، منها2012الدستورية لعام 

ة تتفاعل على أرض الواقع لقياس أثرها ونتائجها ومميزاتها وعيوبها، وكذلك أن اللجن
، ُطعن عليها، وتم حلها، وإعادة تشكيلها، وُشكلت 2012القائمة على صياغة دستور 

 .بطريقة تتضمن بعًضا من العيوب التي شابت تشكيل اللجنة األولى
 :ومن ثم ستنقسم دراستنا في هذا الفصل إلى مبحثين على نحو ما يلي

 نالدساتير المصرية ودورها في دعم حقوق اإلنسا : المبحث األول
 1952المطلب األول مرحلة شبه الليبرالية ما قبل 

 1952المطلب الثاني مرحلة ما بعد يوليو 

 1971المطلب الثالث التعديالت على دستور 

 2011المطلب الرابع الدستور المصري وثورة يناير 

 2014المطلب الخامس الطريق لدستور 

 قراءة في الحقوق والُحريات في الدستور: المبحث الثاني
 أسلوب وضع الدستور: المطلب األول
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 :الحقوق المدنية والسياسية: المطلب الثاني

 معيار التفرقة بين طائفتي الحقوق: الفرع األول                 

 الحقوق المدنية والسياسية: الفرع الثاني                 

 الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية: المطلب الثالث

.الجديد في الدستور: ابعالمطلب الر
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  :تمهيد

تتناول هذه الدراسة بإيجاز أسلوب وضع الدساتير في مصر، والتطور التاريخي لها، 
وتقييم ُموجز للحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، ومواكبتها 

 . 1971ر الدولية، مقارنة بأوضاعها المقررة في دستور مصر للمعايي

غني عن البيان أن الدراسة لم تتناول تقييًما كامًلا للدستور، فقد تغاضت عن أبواب 
اإلدارة المحلية، ووضعية كل من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وطرق : مثل

ير معنية في األصل بتقييم الدستور بل تشكليها، واختيارها، ونظام الحكم، فالدراسة غ
هي معنية أكثر بتقييم صياغته، وفلسفته لحالة حقوق اإلنسان، وتأثيره على حدوث حالة 
توافق بين التيارات السياسية في الفترة االنتقالية، وتأثير حالة الوفاق أو الصراعات بين 

يسية على المواد القوى السياسية المعنية وقت صناعته، وتشكيل الجمعيات التأس
 .المتعلقة بحالة حقوق اإلنسان

بنظرة سريعة على نشأة الدساتير المصرية، ومطالب النخب السياسية والثقافية 
والمواطنين المصريين، نجد أن نشأة أو طلب أو تغيير أو تعديل الدساتير في مصر لم 

العمل والشأن العام  يكن مطلًبا جماهيرًيا، أو حتى مطلًبا عليه إجماُع من المنخرطين في
في مجاالته المختلفة العلمية والثقافية واالجتماعية، ولم تربط في يوم ُنخبته إحراز أي 
تقدم في حالة احترام المواطن وحقوقه، أو تحُسن في مستوى معيشته، أو حقوقه 

 .االجتماعية واالقتصادية بالدستور، أو تحديثه وعصرنته
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 :المطلب األول 
 1952ه الليبرالية ما قبل مرحلة شب    

، واالعتداء عليه في فترة الحكم الملكي المصري قبل 1923باستثناء مشروع دستور 
، لم نعلم أن المواطنين المصريين قد خرجوا للمطالبة 1930، وسن دستور 1952يوليو 

بكف االعتداء على الدستور، أو المطالبة به مع رفع شعارات االستقالل، ولم تدخل 
 .ير في صراع مع الُسلطة بسبب الدساتيرالجماه

كان السبب الرئيسي في ذلك ثقة المواطنين، وتوافق المكون الرئيسي للتيار 
الثقافي، والسياسي في مصر في قيادة الوفد المصري المعبر عن البرجوازية بقيادة سعد 

ان زغلول، وخليفته مصطفى النحاس في أول واليته حول مطالب الجالء والدستور، وك
األمر يتعلق بصراع بينهم وبين الملك، والحركة الوطنية حول صالحيات المجالس 
التشريعية، والحكومات المنتخبة، وسلطة الملك، وربما استقالل الُسلطة القضائية، أو 

 . ُحرية الصحافة في األربعينيات على سبيل المثال

ية وطنية ارتبطت أن ذلك كان في ِخَضم صراع مع االحتالل والملكية حول قض أي
بوجود دستور ُيمكِّنها من إحداث حالة من التوازن في السلطات، وبالطبع لم يكن هناك 
قاعدة اجتماعية، أو تيار ثقافي وسياسي يرى أن الدستور قد يؤسس إلى حماية حقوق 
المواطن وآدميته وتحسين معيشته، وحتى نكون ُمنصفين فإن تطور المجتمع المصري، 

جتمعات في بلدان المنطقة، بل وحالة، واهتمام العالم باحترام حقوق وغيره من الم
اإلنسان، أو جعله معياًرا مهًما لالحترام داخل الجماعة الدولية لم يكن من األمور 

  .المهمة

 

 المطلب الثاني 
 1952مرحلة ما بعد يوليو     

رية ، حدثت تعديالت دون وثائق دستو1971، وحتى دستور 1952من بعد يوليو 
توافق عليها القوى، والتيارات السياسية، حيث تم االكتفاء باستفتاء المواطنين عليها، 
وكانت الفترة الناصرية فترة المد القومي، والتنظيم السياسي الواحد، ولم يكن من بين 
مطالب القوى السياسية واالجتماعية أو المواطنين أي مطالب بسن دستور جديد إال في 

داخل أجنحة الُسلطة مثل الصراع بين قوتين داخل تنظيم الضباط  حالة وجود صراع
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، أو بعد وصول السادات للحكم في ِخَضم ِصراعه مع مجموعة 1954األحرار على دستور 
نقلة  1971وكان دستور . التيار الناصري، فأصدر دستوًرا أطلق عليه الدستور الدائم

الشخصية، وبعض المواد الحامية،  حقيقية في بعض المواد المتعلقة باحترام الحقوق
والضامنة للحقوق المدنية والسياسية، والحقوق االقتصادية واالجتماعية، ومن أبرزها 
ضمانات المحاكمات العادلة والُمنصفة، وُحرية الرأي والتعبير، وعدم جواز اقتحام أو 

فة، تفتيش المساكن، والتي نصت بشكل واضح وقاطع على نصوص تتعلق بُحرية الصحا
وتنظيم الجمعيات السلمية، واستقالل القضاء، واالعتراف بالُسلطة التشريعية، وحقوق 

 .الرقابة، والتشريع وطرح الثقة في وزراء الُسلطة التنفيذية

، ونصه على مواد تحقق 1971ولكن على الرغم من التطور في نصوص مواد دستور 
الدولية التي وقعت، وصدقت  صيانة حقوق اإلنسان، بل والنص على احترام المواثيق

عليها الحكومات المصرية، إال أن انتهاكات حقوق اإلنسان السياسية والثقافية 
 :لألسباب التاليةيناير  25واالجتماعية، استمرت طوال ثالثة عقود حتى قيام ثورة 

طوال ثالثة عقود والتي جاء كثيًرا منها عبر  -أن الُسلطة التشريعية   .1
عايير الُحرية، والنزاهة، مما سمح للسلطة التنفيذية التدخل انتخابات تفتقد لم

لم ُتترجم النصوص الواردة في دستور  -في نتائجها، وبالتالي في عملها 
، إلى تشريعات َتصون تلك الحريات، كما أصدرت تشريعات بعضها غير 1971

دستوري، واألخرى أبقت على التشريعات السابقة على عمل الدستور، والتي 
دت من نطاق ُحرية الرأى والتعبير، أو حق التنظيم، أو ُحرية التجمعات قي

مباشرة الحقوق السياسية،  :مثل قوانين. السلمية، أو صيانة حقوق األقليات
وقوانين العقوبات واإلجراءات الجنائية، وقانون التجمهر، وقانون تنظيم 

إلى خلق بنية تشريعية األحزاب، والنقابات، والجمعيات األهلية، وغيرها مما أدى 
 .تسمح بانتهاكات حقوق اإلنسان

  :ويتلخص ذلك في أربع نقاط: إهدارها لمبادئ ومعايير دولة القانون  .2

 .وجود دستور ضامن للحريات .1

 .ُخضوع اإلدارة للقانون  .2

 .احترام تدرج القواعد القانونية .3

 . تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات .4
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ُيحقق الحدود الدنيا للمبدأ األول من معايير ، كان 1971فإذا اعتبرنا أن دستور 
قانونية، إال أنه قد تم إهدار المبادئ الثالث، فمن ناحية الفصل بين السلطات فان 
الُسلطة التنفيذية قد تغولت على سلطات التشريع والقضاء في مناسبات عدة، وكان 

جزء منها، ألجهزة  لرأسها حق التعيين والعزل والترقية والحذف، وكان يفوض سلطاته، أو
 .األمن واإلدارة

أما المعيار الثاني، وهو خضوع اإلدارة للقانون فالحال أنه ال يجوز لإلدارة أن تتخذ 
قراًرا إدارًيا، أو عمًلا مادًيا بما يقضي به القانون، أو تنفيًذا له، وهو ما لم يتحقق في مصر 

إصدار قرارات إدارية ُملزمة ، فالتشريعات كانت تتيح لجهات اإلدارة 2011قبل يناير 
بموجب إعمال سلطات الطوارئ التي اعتمدت لعقود طويلة لتنظيم المحافل العامة، 
وعند الطعن عليها أمام القضاء ال تحترم اإلدارة األحكام القضائية، وال تعمل على 
تنفيذها، وقد استمر نهج عدم خضوع اإلدارة للقانون، وااللتفاف على تنفيذ األحكام 

، كما تفتقد سلطة اإلدارة في مصر قاعدة مهمة، 2014قضائية حتى في سلطة يوليو ال
وهي تدرج القواعد القانونية التي تأتي على قمتها القواعد الدستورية، والتي تكون أعلي 
من القاعدة التشريعية الصادرة من المجلس التشريعي، والتي بدورها أعلي من اللوائح، 

تنفيذية، وكم من أمثلة من إصدار قرارات جمهورية أو وزارية والصادرة من الُسلطة ال
 .مخالفة للتشريعات أو للقوانين

إهدار تلك المعايير الثالثة أدى إلى أن يفقد الدستور المصري في فترة حكم السادات 
الُسلطة (ومبارك قيمته في حماية حقوق المواطنين المدنية والسياسية، فكانت اإلدارة 

وسع من حاالت استعمال الطوارئ، ومصادرة حق المواطنين في تنظيم ُت) التنفيذية
أنفسهم في جمعيات سلمية، وتعتدي على حقهم في إبداء آرائهم، وُتصدر تشريعات 
باالفتئات على الُسلطة التشريعية غير دستورية، وُتوسع سلطات األجهزة األمنية، والتي 

في إفراغ أحكام الدستور الحامية  تحكمت في إدارة الشئون العامة للبالد، وساهمت
 .للحريات من مضمونها

بخالف عدم ترجمة الُسلطة التشريعية بعض مواد الدستور إلى   .3
تشريعات تصونه، وتفسره، أو َتغول الُسلطة التنفيذية على سلطات التشريع 
والقضاء، وإهدارها لمعايير الدولة القانونية ظلت عدة معوقات ثقافية تمنع أي 

إرادة لدى الدولة في مصر من القضاء، أو الحد من التمييز على أساس  رغبة، أو
الدين والجنس، وخاصة في العقد األخير من حكم مبارك حيث حاولت الدولة 
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لتفادي انتقادات دولية حادة في أوضاع النساء، أو المواطنين المسيحيين 
ين في المصريين من سن تشريعات تتعلق بمحاولة إشراك النساء، والمسيحي

مراكز صنع واتخاذ القرار، أو حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية، وتولي 
وظائف في الُسلطة التنفيذية إال أن المجتمع بثقافته الذكورية المحافظة، أو 
المتطرفة دينًيا، أو التأثر بخطاب بعض الفصائل بقيادة التيار اإلسالمي 

على تلك األوضاع، مثل المتشدد كان يقف حائًلا دون تطبيق أي تحسينات 
مقاومة تشريعات التمييز اإليجابي للنساء، أو تخص قضاة مجلس الدولة 
لتعيين القاضيات من النساء، أو أي مشروع لبناء دور العبادة لغير المسلمين 

 .السنة

 

 المطلب الثالث     
 1971التعديالت على دستور      

ها نستطيع قراءة الحدث لينتج ما في كل من ،1971حدثت ثالثة تعديالت على دستور 
يمثله الدستور، وأهميته لكل من النخبة الحاكمة، أو فاعليات المجتمع المختلفة 
السياسية واالقتصادية، أو المواطنين بشكل عام، فالُسلطة تتعامل مع الدستور على أنه 

 - ها وثيقة تحاول بها شرعنة استبدادها، وفرض سطوتها على المجتمع، وهو حق أصيل ل
بتغيير النصوص التي تنظم االنتخابات، ورأس الُسلطة التنفيذية  -من وجهة نظرها 

رئيس الجمهورية، وانتخابات الُسلطة التشريعية التي قد تدفع إلى حصول تداول سلمي 
للسلطة خطوة لألمام، كما كان بعض ممثلي الُسلطة، أو المجتمع المدني لديهم 

لطة القضائية، أو المنظمات المدنية من أحزاب ونقابات مطالبات مستمرة الستقالل الُس
وجمعيات أهلية، ولم يعرف تاريخ المطالبة، أو المعارك بين القوى السياسية والمجتمعية 
مع الُسلطة، أولويات تتعلق بالدفاع عن الحقوق الشعبية، أو حقوق اإلنسان بمفهومها 

من قبل بعض المنظمات النسوية، الشامل إال قليًلا من المعارك حول أوضاع النساء 
 .وبعض أنصارها ومؤيديها

عندما قام بعض النواب في البرلمان  1980التعديل األول كان عام   .1
بطلب إضافة مادة إلى الدستور بمباركة من رأس الُسلطة التنفيذية الرئيس 
السادات، الذي كان يصف نفسه بأنه رئيس مسلم لدولة مسلمة، وهي المادة 

الدستور التي نصت على أن الشريعة اإلسالمية هي المصدر  الثانية من
الرئيسي للتشريع، وفي خضم تلك المطالب التي بالطبع تستطيع الُسلطة 
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تمريرها في نفوس المواطنين المصريين، والذي باركه تيار اإلسالم السياسي 
ت تم تمرير المادة المتعلقة بمدد رئيس الجمهورية، واستبدال المادة التي كان

تنص بأن منصب رئيس الجمهورية مدتين، وتم تغييرها حتى يتمكن رئيس 
الجمهورية من الترشح ألكثر من فترة، والتي لم يستفد منها الرئيس السادات 
الغتياله قبل استفادته منها، واستفاد سلفه مبارك لفترات الطويلة، ويأتي 

، 1952ر بعد ، دليل على رؤية الُسلطة التنفيذية في مص1980تعديل سنة 
للدستور بأنه وثيقة ال أهمية لها سوى الداللة على شرعنة تصرفاتها فقط، 
وتستطيع إن كان لديها الرغبة في االلتفاف عليه، أو تغييره، أو إلغائه بمجرد أن 
تدفع سلطتها التشريعية مع خطاب إعالمي يدغدغ مشاعر المواطنين في 

 .تعديله أو تغييره

حالة من الحراك إبان موجة التضامن مع شاهد المجتمع المصري   .2
انتفاضة الشعب الفلسطيني الثانية، وشكلت التيارات السياسية اليسارية 
والقومية والليبرالية، لجان أدت إلى إحياء مطالب ديمقراطية جمعت المواطنين 

 .في التنظيم، وإلغاء حالة الطوارئ، وعدد من المطالب الديمقراطية األخرى

حركات االحتجاج المصرية مثل كفاية، وأخواتها التي رفعت شعارات كما تم تأسيس 
تطالب بإجراء انتخابات تعددية ورئاسية، ومنع توريث الحكم لنجل مبارك، ومع تزايد 
الضغوط الدولية والمحلية، وصراعات داخل أروقة الحكم حول توريث نجل مبارك، دفع 

، 2005من الدستور في فبراير ) 76(ة ذلك الُسلطة التنفيذية إلى اقتراح تعديل الماد
ونصت على حق انتخاب رئيس الجمهورية باالقتراع السري المباشر بين أكثر من مرشح، 

التي ) 77(وعلي الرغم من التشدد في شروط الترشح، والرفض القاطع لتعديل المادة 
رئاسية تتعلق بمدد رئيس الجمهورية، وقصرها على مدتين، إال أنه تم إجراء انتخابات 

بموجب التعديل، ومن بعدها االنتخابات التشريعية، وحصول المعارضة المصرية على 
 . لجماعة اإلخوان المسلمين 88مقعًدا منها  114

ومع زيادة الضغوط الدولية والمحلية، واستمرار حالة الحراك السياسي، .  3
متواصل أبريل، وتيارات نقابية وسياسية، وعمل  6وظهور حركات احتجاج مثل 

ودؤوب من منظمات المجتمع المدني المصرية، وازدياد حالة الصراع داخل 
، 2006أروقة الدولة المصرية على توريث نجل مبارك الحكم، وفي ديسمبر 

مادة من الدستور، ووافق  34طلب رئيس الجمهورية من البرلمان تعديل 
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، وتم 2007يناير  17، ومجلس الشعب في 2007يناير  11مجلس الشورى في 
، وجاءت 2007مارس  26طرح التعديالت على المواطنين في استفتاء في 

دون توافر فترة كافية إلجراء حوار مجتمعي حول % 75النتيجة بموافقة 
التعديالت، وكان من الالفت أن التعديالت لم تطرح أو تناقش إال قبل االستفتاء 

في الدستور مع االحتفاظ  بيومين، وتم إلغاء العبارات الدالة على االشتراكية
الخاصة باإلشراف  88عمال وفالحين، كما تم تعديل المادة % 50بنسبة 

القضائي، وأعطى الرئيس الحق في إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري، وهو 
 . ما برهن على انتصار التوريث

، أثرت بشكل كبير على نصوص مهمة كانت تحمي الحقوق المدنية 2007تعديالت 
سياسية للمواطنين المصريين، وكذلك قلصت حقوقهم االقتصادية واالجتماعية، أما وال

القوى السياسية والمجتمعية فكانت مقاومة ألكثر المواد المتعلقة بإمكانية خوض 
انتخابات تشريعية أو رئاسية تستطيع من خاللها التداول السلمي للسلطة، وهو أمر إن 

لم يكن على أجندتها أمور تتعلق بدخولها معارك مع  كان طبيعًيا، أو محموًدا إال أنه
الُسلطة لحماية نصوص تتعلق بصيانة حقوق المواطن الشخصية، أو حقه في أمانه 
الشخصي، وحقوقه الثقافية، أو أن تتصدر صيانة الدستور لحقوق اإلنسان أهمية ما في 

مصر للدستور ووظيفته ُسلم أولوياتها، وهو ما يؤكد مرة أخرى رؤية النخبة الحاكمة في 
وطريقة تغييره، وهو وثيقة يستطيع من خاللها شرعنة استبداده، والسيطرة على باقي 

 .سلطات الدولة

 

 المطلب الرابع
 2011الدستور المصري وثورة يناير 

العيش والُحرية والكرامة (قامت ثورة يناير ورفع الثوار في الميادين شعار عام عن 
ى تردي أوضاع حقوق اإلنسان، وتفشي ظواهر التعذيب في مقار احتجاًجا عل) اإلنسانية

االحتجاز غير القانونية، وتسلط األجهزة األمنية، وسيطرتها على مناحي الحياة العامة، 
وتزوير االنتخابات العامة في مصر، وإحالة المواطنين للمحاكمات العسكرية، وتردي 

لفساد خلفه نظام مبارك، ووريثه طوال إرث طويل من االستبداد وا. األوضاع االقتصادية
ما يقرب من ثالثين عاًما، وكان مبارك وريث نظام سلطوي استبدادي قائم على تغييب 
المؤسسات التشريعية والقضائية، وحرمان المواطنين من حق التنظيم، وحرمانهم من 

 .المشاركة في صنع واتخاذ القرار
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صريين رغبة في تنحي مبارك، ووريثه منذ اللحظة األولى كانت عند المواطنين الم
، والذي أعلن فيه 2011فبراير  11عن الُسلطة، وقد تحقق للمواطنين رغبتهم ببيان في 
 .عن تخليه عن حكم البلد، وتنازله للمجلس العسكري

أما عن القوى والتيارات السياسية فقد دخل بعضها في حوار مع سلطة مبارك، ونائبه 
جماعة اإلخوان المسلمين، وأحزاب تقليدية كالوفد والتجمع،  عمر سليمان، ُمَمثلة في

كان ِمْفَصل المفاوضات . وغيرها، وبعض التيارات والحركات المختلفة في ميادين مصر
هو إنهاء مبارك فترة وجيزة، وتغيير الحكومة، وحاولت تلك اإلجراءات احتواء ثورات 

نراالت الجيش السابقين، ومرشح الميادين بتعيين أحمد شفيق وزير الطيران، وأحد ج
رئاسي فيما بعد، رئاسة الوزراء، وشكل مبارك لجنة لتعديل الدستور برئاسة نائبه، 

، وذلك )189(و) 179(و) 93(و) 88(و) 77(و) 76(ورئيس جهاز مخابراته لتعديل المواد 
 4منهم من أعلي هيئات قضائية، و 6أشخاص  10، وشملت اللجنة 2011فبراير  8بتاريخ 

من أساتذة القانون، والتي كانت القوى السياسية المعارضة لمبارك موافقة على 
التفاوض معها، وبعض عناصر سلطة مبارك التي كانت تريد إنقاذه، وترى أن تعديالت 
الدستور تسمح بإجراءات تتمتع بقدر من النزاهة، وتسمح ولو بتداول شكلي للسلطة قد 

 .يحل مشكلة الميادين والدستور

شلت اللجنة، وفشلت كل محاوالت مبارك للبقاء، لرفض المواطنين والتيارات ف
 .السياسية المنحازة لرحيل مبارك، وعدم قبولها تقديم تنازالت

بعد إجبار مبارك على التنازل عن الُسلطة أصدر المجلس العسكري إعالًنا دستورًيا 
، 2011فبراير  15ة في ، وقرر تشكيل لجن2011فبراير  13حدد فيه خارطة الطريق في 

، مكونة من المستشار طارق البشري، وهو فقيه دستوري جليل 1971لتعديل دستور 
ينتمي لتيار اإلسالم السياسي، وثالثة من أساتذة للقانون، واثنين من القضاة ُمَمْثلين 

 !للمحكمة الدستورية العليا، والمحامي وعضو جماعة اإلخوان المسلمين صبحي صالح

تعجب واستياء القوى السياسية والمجتمعية، فاللجنة لم ُتَشكل بالطريقة  مما أثار
التي شكل بها مبارك لجنته، والتي كانت أكثر اتزاًنا وحيادية بقضاة ُمَمْثلين لجميع 
الهيئات القضائية، وأساتذة في القانون محايدين، وال ُشكلت اللجنة مثًلا من ُمَمْثلين 

لكن اقتصرت عضويتها، وفقط على ُمَمْثلين لجماعة للقوى السياسية المختلفة، و
اإلخوان المسلمين، والتيار اإلسالمي، ومن تلك اللحظة بدأت حالة االستقطاب الحاد، 
وأصبح الدستور، وتعديله، واستفتاءاته المختلفة، والموقف منه، ودوره، وهدفه، محل 
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ة المختلفة، وأثَّر على خالف وليس إجماع، وتسبب في خالفات حادة بين القوى السياسي
 .2011مارس  19نجاح الفترة االنتقالية، وظهر ذلك في استفتاء 

لم يكن الخالف بين المواطنين والتيارات السياسية على المواد التي يجب أن تشملها 
) 179(و) 148(و) 139(و) 93(و) 88(و) 77(و) 76(و) 75(التعديالت، فقد كانت المواد 

رها محل خالف فهي المواد المتعلقة بشروط ترشيح رئيس ، والمطلوب تغيي)189(و
الجمهورية، ومدد حكمه، أو طريقة اإلشراف على االنتخابات البرلمانية، وحالة الفصل في 
عضوية أعضاء مجلس الشعب، وطريقة تعديل الدستور، وفرض الطوارئ، ومكافحة 

 .اإلرهاب

، وقضت على المواد 1971ور فالتعديالت من ناحيتها كانت ُمصِححة وُمحِدثة لدست
، والتي كانت تهدف إلى وصول جمال مبارك للحكم، وكان يمكن 2007المعدلة في عام 

للقوى السياسية التفاوض حولها للوصول إلى توافق، أو شبه توافق، ولكن كانت 
المشكلة الرئيسية هي االستفادة من خارطة الطريق المتالزمة مع التعديالت، والتي 

شهور من إقرار التعديالت، ثم انتخابات  6إجراء انتخابات برلمانية بعد  كانت ُتحدد
جمعية تأسيسية للدستور، فكانت بعض القوى السياسية تطلب بأن ُتْتَرك فترة كافية 
لها لتنظيم نفسها بعد سنوات عدة من االستبداد تستطيع من خالله عبر اإلجراءات 

تعديالت للبنية التشريعية المكونة لألحزاب،  ومناخ يسمح بالتفاعل مع المواطنين، وعبر
فضًلا عن إجراءات اتخذها المجلس العسكري بالتعاون مع . والنقابات، والجمعيات األهلية

جماعة اإلخوان المسلمين، وبقايا النظام السابق بما سمح جلًيا ببناء تحالف بين األطراف 
على ) نعم(مواطنين على الموافقة بـالثالثة، والتيار السلفي استخدم فيه دعاية َتحُث ال

الدستور من أجل االستقرار، ونقل الُسلطة، وعدم استمرار الفوضى، وأن من يصوتوا 
هم علمانيون متطرفون يرغبون في إفساد الدين، وإلغاء المادة الثانية من الدستور ) ال(بـ

وبثَّت ) ال(ـالتي لم تكن محل خالف، وفي المقابل كانت هناك أطراف تدعو بالتصويت ب
ُيريد إنشاء دولة قندهار، ودولة ) نعم(دعايتها بشكل يوحي وكأن من يرغب بالتصويت بـ

دينية كاملة مما جعل الدستور، ومشروعه، وكأنه صراع على هوية المجتمع المصري، 
 .وهو ما جعل منه محل صراع أثَّر كثيًرا على مساره، ومسار الفترة االنتقالية
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 المطلب الخامس
 2014الطريق لدستور 

، التي حصلت فيها جماعة اإلخوان على أغلبية 2011بعد انتهاء االنتخابات البرلمانية 
هي وأنصارها من التيار اإلسالمي، وفًقا لخارطة الطريق التي تم استفتاء المواطنين 

مارس  24، تم تشكيل الجمعية التأسيسية األولى بتاريخ 2012مارس  19عليها في 
اء تشكيل الجمعية التأسيسية وفق تركيبة أغلبية البرلمان حيث تضمن جماعة ، وج2012

من عدد أعضاء الجمعية التأسيسية، ولم تستطع % 65اإلخوان، وأنصارها ما يقترب من 
، وجماعة اإلخوان المسلمين، وأنصارها على التوصُّل )التيار المدني(القوى الديمقراطية 

ع من الشراكة في صياغة الدستور، ومنذ تلك اللحظة لتوافق يمكن جميع طوائف المجتم
َتحوَّل الدستور، وصياغته، وجمعياته التأسيسية المختلفة إلى ما ُيشبه استعراض القوى 
بين تيارين رئيسيين في المجتمع، وتحوَّل الصراع بدًلا من محاولة الجميع تأسيس 

وحريات  دستور مدني ضامن للحريات يؤسس لجمهورية جديدة يصون حقوق
المواطنين الثقافية والسياسية والمدنية واالقتصادية، إلى ما يشبه حالة صراع على 
هوية المجتمع بين ما َأطلق عليه التيار المدني أسلمة الدولة المصرية، وما أطلق عليه 
التيار اإلسالمي محاولة القوى المدنية إلى العصف بالهوية اإلسالمية، والتشدد العلماني، 

األمر أن هذا الصراع أثَّر بشكل كبير على صياغة الدستور سواء في مشروعه الذي  وحقيقة
، حيث استمر الصراع في المجتمع على ما 2014، أو مشروع 2012قدمه اإلخوان في 

يتصوره كل من الطرفين أنه ُيحقق أفكاره عن هوية المجتمع، وأصبح الجدل على المواد 
بار الشريعة اإلسالمية المصدر الرئيسي للتشريع، ومن المتعلقة بالمادة الثانية من اعت

، والمواد المتعلقة بحقوق الطفل، والمرأة محل الصراع، ولم )219(ثم استحداث المادة 
تدخل قوى أخرى في أي محاوالت لالختالف أو التوافق على المواد المتعلقة بالحقوق 

سية، إلى أن أبطلت محكمة االقتصادية واالجتماعية أو حتى الحقوق المدنية والسيا
، عمل الجمعية التأسيسية للدستور، والذي سبقه 2012أبريل  10القضاء اإلداري بتاريخ 

انسحاب ممثلي أحزاب المصري الديمقراطي االجتماعي، والمصريين األحرار، والتحالف 
الشعبي االشتراكي، وممثلي حزب الكرامة على الرغم من ائتالفهم مع جماعة اإلخوان 

 .2011لمسلمين في انتخابات ا

، وجاء تشكيل 2012يونيو  13بتاريخ  2012ثم تم تشكيل الجمعية الثانية لدستور 
الجمعية الثانية بنفس الطريقة األولى في غياب التوافق، وإصرار كل طرف على فرض 
هيمنته واستعراض قوته، وحاولت جماعة اإلخوان المسلمين حل بعض المشكالت التي 
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نتقادات الشكلية التي وجهها حكم محكمة القضاء اإلداري للجمعية األولى، تتعلق باال
وأصرت جماعة اإلخوان في صدور نسخة الدستور في غياب ممثلي القوى السياسية 

، صراع بين القوتين على نفوذ كل منهما في 2012األخرى، وكان استفتاء دستور 
حديث عن أمور جدية تتعلق الشارع، ولم يهتم المواطنين، ولم تهتم القوى بال

كان يسوق الدستور على أنه ) نعم(بالدستور، ومن كان يدعو المواطنين باإلدالء بـ
انتصار لشريعة اإلسالم، وعودة االستقرار، وأن من يرفض ُيريد أن يجعل المرأة في مصر 

، أو )ال(ُمنحلَّة، وينشر اإلباحية، ويلغي الدين، بينما سوَّق الطرف اآلخر التصويت بـ
محمد البرادعي، ورفض المسار، .المقاطعة، ومنهم أحد أهم رموز القوى الديمقراطية د

خوًفا من أسلمة ) ال(وخارطة الطريق، بينما دعت بعض القوى األخرى للتصويت بـ
المجتمع، وفرض أفكار دينية متشددة على النساء واألطفال تؤدي إلى فقد هوية المجتمع 

 ).ال(  %37 و  % 63) نعم(ويت بـالمصري، وجاءت نسبة التص

، عدد من الميزات أولها استقالل 2012ال شك بالرغم من ذلك في احتواء دستور 
 .اإلدارة المحلية عن الُسلطة التنفيذية

وفيه كذلك الرقابة القضائية السابقة على قوانين االنتخابات، وهو ما يؤدي إلى عدم 
برلمانات بشكل مستمر من قبل المحكمة الطعن على قوانين االنتخابات، وبطالن ال

بعرض التشريعات المنظمة لالنتخابات البرلمانية  2012الدستورية العليا، فسمح دستور 
على المحكمة الدستورية العليا قبل عرضها على البرلمان، وتكوين المجلس االقتصادي 

لنقض، واالجتماعي، والفصل السريع في صحة عضوية نواب البرلمان أمام محكمة ا
، بينما كانت أهم عيوب دستور 1971وتقليص صالحيات رئيس الجمهورية عن دستور 

، جعل بعض المؤسسات الدينية كمرجع رئيسي للتشريعات، وإعطائها حصانة في 2012
رقابة المطبوعات والصحف، وفرض سطوتها على ُحرية الرأي والتعبير، وجاء الدستور 

ة للمرأة، والمواطنين المصريين المسيحيين، منتقًصا من عدد من الحقوق الثقافي
من أخطر المواد التي ) 219(واألطفال، واألقليات اإلثنية، والِعرقيَّة كما كانت المادة 

بالفعل كادت أن تؤدي إلى أن تكون مصر دولة دينية، وأن يضع رجال الدين سطوتهم 
 .فوق المؤسسات التشريعية والتنفيذية

هم أسباب عدم وصول القوى المختلفة إلى توافق في الفترة أحد أ 2012ُيعتبر دستور 
االنتقالية، وهو ما أدى إلى استمرار حالة الشد والجذب، وقد أصرَّت القوى الديمقراطية 

، وعلي خارطة الطريق، وقد كانت بعض القوى في األصل، 2012على تعديل دستور 
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تتعلق باالنتخابات ومنظمات المجتمع المدني المصرية ترفض بدء أي إجراءات 
 .البرلمانية أو الرئاسية قبل سن دستور مدني ضامن للحريات، ورفعت شعار الدستور أوًلا

استمرت حالة التناحر في الميدان من قبل إعالن الدستور، وخاصة بعد إعالن الرئيس 
، وكان فيه اعتداء صارخ على 2012نوفمبر  22محمد مرسي الدستور الُمكمل بتاريخ 

ين القضائية والتشريعية، وَشكلت في مواجهته جبهة اإلنقاذ الوطني، والتي الُسلطت
انضوى تحت لوائها جميع القوى الوطنية والديمقراطية المعارضة لجماعة اإلخوان 

 .المسلمين

، والجمعية التأسيسية، واإلعالن الدستوري المكمل 2012ال شك أن مشروع دستور 
التحول الديمقراطي في مصر، والفترة االنتقالية،  سبًبا رئيسًيا من أسباب فشل عملية

وهو ما ساهم مرة أخرى في سيطرة الجيش على مقاليد الحكم في مصر بعد خارطة 
مع المجلس العسكري، والتيار السلفي، وبقايا النظام القديم ضد  ،2013طريق يوليو 

يمقراطية من القوى الثورية والديمقراطية، وقد سقط عدد من الشهداء من القوى الد
، على يد األجهزة األمنية، وميليشيات جماعة اإلخوان 2013، حتى يونيو 2012

، وغيرها "اعتصام االتحادية"المسلمين، وكان االعتداء الصارخ على القوى المدنية في 
من الحوادث، وعدد من األزمات االقتصادية، وصراع أصبح واضًحا بين المجلس 

، والتي 2012أغسطس  5مسلمين منذ حادثة رفح بتاريخ العسكري، وجماعة اإلخوان ال
من جنود القوات المسلحة في سيناء، وعزل المشير طنطاوي، ) 16(سقط فيها عدد 

وسامي عنان، وتعيين الفريق عبد الفتاح السيسي، وهو ما أدى إلى تحالف غير معلن بين 
يونيو مثل  30 تلك القوى والجيش لعزل مرسي، وجاءت المظاهرات الشعبية ما قبل

مظاهرات اإلعالن الدستوري، وجمعة الكرامة، وجمعة تصحيح المسار، إلى أن ختمت 
يونيو، وقابلها اعتصام رابعة العدوية الذي قررت جماعة  30بتظاهرات شعبية يوم 

 .2013يونيو  20اإلخوان وأنصارها من التيار اإلسالمي البدء فيه من 

وزير الدفاع، وشيخ األزهر، وبابا الكنيسة، تم عزل محمد مرسي في مؤتمر حضره 
محمد البرادعي ممثًال عن جبهة .وبطريرك الكنسية المصرية، وممثلين حركة تمرد، ود

اإلنقاذ، وقد تم تعيينه نائًبا لرئيس الجمهورية للعالقات الدولية، وتم إطالق خارطة 
محكمة الدستورية ، وتعيين السيد رئيس ال2012للطريق من أهم بنودها تغيير دستور 

العليا المستشار عدلي منصور رئيًسا مؤقًتا للجمهورية، وقد تم تشكيل لجنة العشرة من 
 .أجل اقتراح تعديالت على الجمعية التأسيسية للدستور
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، 2013تم تشكيل لجنة العشرة بموجب قرار من رئيس الجمهورية المؤقت في يوليو 
ثنين ا: بتشكيلها من) 28(ر في يوليو، مادة استناًدا إلى نص اإلعالن الدستوري الصاد

 القضاء قضاة من ثنيناا، وهيئة المفوضين بها، ويمن أعضاء المحكمة الدستورية العل
ثنين من قضاة مجلس الدولة، وأربعة من أساتذة القانون الدستوري االعادي، و

 . ن تشكيلهايوًما م 30، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها في خالل بالجامعات المصرية

تم تشكيل الجمعية من ممثلين لمؤسسات الدولة، وممثلي جميع التيارات السياسية، 
وتم استبعاد التيار اإلسالمي إال ممثل حزب النور، وممثلين لحركة تمرد، ومنظمات 
المجتمع المدني، والنقابات المهنية، وجاءت المناقشات داخل الجمعية التأسيسية 

 تعديل الدستور بالكامل؟ أم يتم إدخال تعديالت عليه؟هل يتم : للدستور حول

مثَّل نقلة حقيقية في المواد المتعلقة  2014في حقيقة األمر ُيعتبر أن دستور 
بالحريات العامة، وهو ما سيتم توضيحه في المبحث الثاني من هذه الدراسة، إال أن 

ارات السياسية الرافضة المناخ العام وتدهور أوضاع حقوق اإلنسان، وغياب عدد من التي
لخارطة الطريق، والمعترضة على مسار الفترة االنتقالية أدى إلى عدم حدوث توافق على 

يوليو، والتأكيد على  3، استفتاء على خارطة طريق 2014الدستور، وأصبح استفتاء دستور 
رغبة المواطنين من التخلص من حكم جماعة اإلخوان المسلمين، وتأييد الجيش، 

ئه من القوى الديمقراطية، وهو ما ساهم في حالة االستقطاب في المجتمع، وأثر وشركا
على عملية التحول الديمقراطي كغيره من مشروعات الدساتير، والجمعيات التأسيسية، 

 .والحوار حولها

الُملخص أن القوى السياسية المصرية، ومؤسسات الدولة لم يكن في اهتمامها 
ستور يضمن حقوق المواطنين السياسية واالقتصادية الصياغة، أو الوصول إلى د

واالجتماعية، بل أصبح الدستور ملعًبا ومتنفًسا للصراع على الُسلطة، ومحاولة بسط 
  .وسيطرة نفوذ القوى السياسية، وقد أدى ذلك إلى فشل عملية التحول الديمقراطي
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  األول المطلب
 :أسلوب وضع الدساتير 

يتفق ُفقهاء القانون على وجود عدد من األساليب التي ُيمكن االعتماد عليها لوضع 
 .دستور لدولة لم يكن لها دستور، أو لدولة قامت بها ثورة فأطاحت بالدستور

وتتنوع هذه األساليب بين أساليب ديمقراطية، وأساليب غير ديمقراطية، وأساليب 
أخذ من األسلوب الديمقراطي، واألسلوب غير الديمقراطي، وذلك بحسب مختلطة ت

ظروف الدولة، وتوجهات القوى المسيطرة على مقدراتها، وظروف وضع الدستور، 
والمالبسات السياسية واالقتصادية المحيطة بزمن اإلعداد للدستور، وفي كل األحوال 

  :23تنحصر هذه األساليب في

 

 :في وضع الدساتير األساليب الملكية: أوًلا

وتكون في البالد الخاضعة لنظام الحكم الملكي والتي ُيمثل فيها الملك قوة حقيقية 
 :وتنحصر بين أسلوبينوسيطرة على مقدراتها، 

وينتقل نظام الحكم من نظام ملكي ُمطلق لنظام  :أسلوب المنحة  .1
ة في ملكي ُمقيَّد، ولكن تظل للملك سلطاته، ويصدر الدستور في هذه الحال

شكل ِمنحة من الملك لشعبه، فهو أي الملك صاحب السيادة، ويقرر إصدار 
الدستور، والتنازل عن بعض سلطاته، ويمنح شعبه دستوًرا ُينظم طريقة مزاولة 

 .تلك السلطات كما يبيِّن االمتيازات التي ينزل عليها الملك لرعاياه

                                               
 الرجـوع ميكن كام بعدها، وما 30 ص – 1972-العربية النهضة دار-"الدستوري القانون موجز" يف بدوي ثروت الدكتور مراجعة ميكن 23

 ومـا 92 ص -1998 -بالزقـازيق النرصـ مكتبـة–" العامـة النظريـة يف تأصـيلية دراسـة الدستوري القانون" راس أبو الشافعي الدكتورإىل 
 .بعدها
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، حيث جاء في 1923ومن بين الدساتير التي صدرت بهذه الطريقة دستور مصر 
نحن ملك مصر، وبما أن تحقيق ذلك كان دائًما من أجل رغباتنا، ومن : "ديباجته ما يلي

أعظم ما تتجه إليه عزائمنا، حرًصا على النهوض بشعبنا إلى المنزلة العليا التي يؤهلها 
له ذكاؤه واستعداده، وتتفق مع عظمته التاريخية القديمة، وتسمح له بتبوء المكان 

 .24"الئق به بين شعوب العالم المتمدين وأممه، أمرنا بما هو آتال

ويتم وضع الدستور وفق هذه الطريقة بواسطة اتفاق  :أسلوب العقد  .2
بين الملك، وجمعية، أو مجلس ُيمثِّل الشعب، وتتميز هذه الطريقة بوجود 
الشعب كطرف فاعل، وقوي في المعادلة الدستورية، كما ُتعتبر داللة على أن 

ضة الملك على الحكم قد تخففت بفعل نضج الشعب، وقوته، وليست هناك قب
 .25أي دساتير مصرية صدرت بهذه الطريقة

 
 :األساليب الديمقراطية في وضع الدساتير: ثانًيا

 :وتعني مشاركة الشعب في عملية إصدار الدستور، وهي تنقسم إلى

 :صدور الدستور بواسطة جمعية نيابية تأسيسية .1

الطريقة في وضع مهمة صياغة ووضع الدستور في يد جمعية أو هيئة وتتلخص هذه 
أو لجنة ُمنتخبة من ِقَبل الشعب ُتمارس سلطة تأسيسية في وضع الدستور، دون أن 

 .يتوقف صدور الدستور على إرادة غير إرادتها

وقد صدرت العديد من الدساتير حول العالم بهذه الطريقة، مثل دستور الواليات 
نحن شعب الواليات المتحدة : "، والذي جاء في مقدمته1787لفيدرالي لعام المتحدة ا

 ".ُنصدر هذا ونقرره

نحن نواَب "، والذي جاء بمقدمته 2014وكذلك الدستور التونسي الجديد لعام 
ووعًيا بضرورة المساهمة في ..... الشعب التونسي، أعضاَء المجلس الوطني التأسيسي

البيئة سليمًة بما يضمن استدامة مواردنا الطبيعية سالمة المناخ والحفاظ على 

                                               
 .32 ص سابق، مرجع بدوي، ثروت الدكتور 24
 يف جـاء والـذي ،1925 عـام الصـادر العراقـي الدسـتور لمثـ العربيـة، املنطقة يف الدساتري وضع يف العقد ألسلوب أمثلة هناك ولكن 25

 ".التنفيذ موضع بوضعه وأمرنا األسايس قانونناعىل  صادقنا التأسييس املجلس قرره ماعىل  بناء: العراق ملك نحن: "ييل ما ديباجته
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واستمرارية الحياة اآلمنة لألجيال القادمة، وتحقيًقا إلرادة الشعب في أن يكون صانًعا 
لتاريخه، مؤمًنا بأن العلم والعمل واإلبداع قيم إنسانية سامية، ساعًيا إلى الريادة، متطلًعا 

ستقالل القرار الوطني، والسلم العالمية، إلى اإلضافة الحضارية، وذلك على أساس ا
 ".والتضامن اإلنساني، فإننا باسم الشعب نرسم على بركة اهللا هذا الدستور

 :صدور الدستور بطريقة االستفتاء الدستوري .2

وهي الطريقة التي يقوم فيها على وضع الدستور جمعية تأسيسية، أو لجنة فنية 
 .الذي وضعته نافًذا إال بعد استفتاء الشعب عليهشعبية، أو حكومية، وال ُيعتبر الدستور 

، وأخيًرا في الدستور 2012و 1971وهذه الطريقة ُأتبعت في مصر في دستوري 
، مع مالحظة أن الحاكم سواء أكان رئيًسا كما هو الحال في 2014الحالي الصادر في عام 

هو الذي يأمر  ،2014، أو رئيًسا مؤقًتا كما هو الحال فيما يخص دستور 1971دستور 
 1971بتشكيل الجمعية التأسيسية، وكال الجمعيتين، أو اللجنتين اللتين وضعتا دستوري 

 .، لم تكونا منتخبتين، ووضعتا الدستورين، وتم االستفتاء عليهما ومن ثم ُأصدرا2014و

، عن 2014خالصة القول في هذا الصدد أنه ال جديد في آلية، وأسلوب وضع دستور 
، حيث صدر الدستوران وفق آلية االستفتاء 1971مة في وضع دستور تلك المستخد

  .الدستوري، بعد صياغته من هيئة غير منتخبة

 

 المطلب الثاني
 الحقوق والحريات المدنية والسياسية

 :معيار التفرقة بين طائفتي الحقوق: الفرع األول

االقتصادية كثيًرا ما نسمع تعبير الحقوق المدنية والسياسية، وتعبير الحقوق 
  26:واالجتماعية والثقافية، ويتعين علينا بداية أن نضع معياًرا للتفرقة بينها يتمثل في

الحقوق المدنية والسياسية تفرض على الدولة التزاًما سلبًيا يتمثل في ُمجرد  .1
االمتناع عن التدخل في نشاط الفرد، أي أن الدولة في هذا الصدد ال تلتزم 

إنما ينحصر التزامها فقط في حماية هذه الحقوق بتقديم خدمات إيجابية و

                                               
الطبعـة - لنشطاء حقـوق اإلنسـانمطبوعات الربنامج العريب -صربي حسن-"دور املحكمة الدستورية العليا يف حامية حقوق اإلنسان" 26

 وما بعدها 182ص  -2005القاهرة -األوىل
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ضد كل اعتداء يقع عليها كما تمتنع هي عن االعتداء عليها، وعلى العكس من 
ذلك فالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، تفرض على الدولة التزامات 
إيجابية مفادها تقديم خدمات، ومنافع مادية، ومعنوية لألفراد، فهذه الحقوق 

 . يمكن ضمانها إال عن طريق قيام الدولة بمجهود إيجابيال

تتمتع الحقوق المدنية والسياسية بالحماية القضائية إذ يمكن لألفراد مخاصمة  .2
الدولة أمام القضاء إذا جارت، أو اعتدت على هذه الحقوق، وللقضاء الحق في 
إلزامها بعدم المساس بهذه الحقوق، والتعويض عما بدر منها بشأن 

 .النتقاص من هذه الحقوقا

تمس الحقوق المدنية والسياسية بصورة مباشرة وفعالة كيان الشخص  .3
واعتباره، ولذلك فإن معظم التشريعات تقرر الحماية القانونية والقضائية 
لهذه الحقوق، ضامنة بذلك عدم االعتداء عليها من قبل سلطات الدولة 

 .المختلفة، أو من قبل الغير

تصادية واالجتماعية والثقافية، فإن الوفاء بها يستلزم قدرة الدولة أما الحقوق االق
على الوفاء بما تفرضه هذه الحقوق من التزامات عليها حتى يمكن لألفراد التمتع بها، 

رغم ضمانها لهذه  -وتحتاج هذه الحقوق إلى موارد قد تكون الدولة قاصرة عنها 
 .الحقوق في صلب دستورها الوطني

 :قدم ُيمكننا أن ُنبرز ما يليفي ضوء ما ت

، في 1971جاء باب الحقوق والحريات، وباب سيادة القانون في دستور  .1
مادة تناولت الحقوق والحريات، ومن  33أي أنه شمل ) 72(إلى ) 40(المواد من 

دون تقسيمها إلى أنواع، وهو ذات المنهج الذي اتبعه اإلعالن العالمي لحقوق 
 .تفاقيات الالحقة بين نوعي الحقوقاإلنسان قبل أن تمايز اال

إلى ) 51: (، في المواد من2014بينما جاء ذات البابين في دستور  .2
مادة، دون تقسيم ما بين مدني وسياسي من ناحية،  50، أي أنه تضمن )100(

 .وبين اقتصادي واجتماعي وثقافي من ناحية
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ساسي الحقوق على أنه يمكننا القول إن البابين في الدستورين شمال بشكل أ
المدنية والسياسية فقط، بينما توزعت الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على 

 .أبواب مقومات الدولة في أول الدستورين

يجب أال ُينظر لعدد المواد على أنه ميزة إيجابية بشأن توجه الدولة  .3
يد قد للحقوق والحريات، أو باعتباره خصًما منها، فبعض مواد الدستور الجد

َدمجت أكثر من حق في مادة واحدة، وبعضها قد وزَّع الحق الواحد على أكثر من 
 .مادة

، عدًدا من المواد المستحدثة في باب الحقوق 2014تضمن دستور  .4
منه، والتي أقرَّت التزام الدولة بالمواثيق واالتفاقيات ) 93(والحريات مثل المادة 

لقانون بعد تصديق مصر عليها، ونشرها الدولية لحقوق اإلنسان، وأن لها قوة ا
 .في الجريدة الرسمية وفق األوضاع المقررة

وإن كانت المادة جديدة في صياغتها، وفي إفرادها بنص خاص بها، إال أنها لم تقرر 
حكًما جديًدا في الدستور، وإنما رددت المستقر من المبادئ المستفادة من نص المادة 

  2014.27من دستور ) 151(لمستفاد من نص المادة ، وكذا ا1971من دستور ) 151(

الحقوق  :والتي تشمل الحقوق التاليةوفيما يخص الحقوق المدنية والسياسية، 
الشخصية، وحق الخصوصية، والمساواة، وحظر التعذيب، والمحاكمة العادلة، والحق في 

والحق في  الدفاع، وأصل البراءة، والحق في الزواج وتأسيس أسرة، والحق في التنقل،
الملكية، والحق في ُحرية االعتقاد، وُحرية الرأي والتعبير، وُحرية تكوين الجمعيات 

 ....والنقابات واألحزاب السياسية

ال يمكننا تناول الجميع في هذا البحث، بل نقتصر على تقديم أمثلة لمنهج الدستور 
  .الجديد، وفلسفته في مجال حماية وإقرار الحقوق والحريات

 

  

                                               
ق عليهـا : عىل أنه 2014من دستور  151/1تنص املادة  27 ميثل رئيس الجمهورية الدولة يف عالقاتها الخارجية، ويربم املعاهـدات، ويصـدِّ

 الدستوربعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نرشها وفقا ألحكام 
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 رع الثاني الحقوق المدنية والسياسيةالف

  :الُحرية الشخصية: أوال

 1971من دستور  41المادة  2014من دستور  54المادة 

الُحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة 
ال ُتمس، وفيما عدا حالة التلبس، ال يجوز القبض 

على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته 
مسبب يستلزمه بأي قيد إال بأمر قضائي 

 .....التحقيق

الُحرية الشخصية حق طبيعي، وهي 
مُصونة ال ُتمس، وفيما عدا حالة التلبس ال 

يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، 
أو تقييد ُحريته بأي قيد، أو منعه من التنقل 

إال بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة 
 أمن المجتمع، ويصدر هذا األمر من القاضي

المختص، أو النيابة العامة، وذلك وفًقا 
 .ألحكام القانون

 .ويحدد القانون مدة الحبس االحتياطي

في مجال الُحرية الشخصية التي أعلت جميع االتفاقيات، والمواثيق الدولية من  
شأنها، وحظرت المساس بها إال في أضيق الحاالت التي تستلزمها ضرورات تتمثل في 

 .المواطنينحماية حقوق وحريات 

من الدستور الجديد قد ) 54(نجد أن التنظيم الدستوري للُحرية الشخصية في المادة 
، 1971من دستور ) 41(انتقص من الُحرية الشخصية عما كان الحال عليه في المادة 

ففي حين قصرت األخيرة المساس بالُحرية الشخصية على حالة التلبس، وبموجب أمر 
كضرورة التحقيق، أو صيانة أمن المجتمع، نجد األولى قد  قضائي، وفي حاالت محددة

جاءت خالية من أي معيار يمكن االستناد عليه أثناء تنظيم الحقوق الشخصية بموجب 
 .قانون، أو تعديل قانون قائم

وخلو المادة من معايير دستورية في حالة التضييق على الحقوق والحريات، ما يسمح 
التنفيذية بإضافة ما تشاء من قيود لتكبيل الحريات لكال السلطتين التشريعية و

 .الشخصية

، والعديد من أحكام المحكمة 1971وفي ضوء النص األصلي الوارد في دستور 
الدستورية العليا، نجد أن النص الجديد قد غلَّ يد األخيرة عن النظر في غموض 
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ا السند، والمرجع النصوص العقابية لغموض المفاهيم الدستورية، والتي كانت تعتبره
 :وفي ذلك تقول في أحد أحكامهافي قضائها، 

كذلك فإن غموض النص العقابي مؤداه أن ُيحال بين محكمة الموضوع، وبين " 
إعمال قواعد منضبطة تعيِّن لكل جريمة أركانها، وُتقرر عقوبتها بما ال خفاء فيه، وهي 

اوزه، ذلك أن الغاية التي يتوخاها قواعد ال ترخص فيها، وتمثل إطاًرا لعملها ال يجوز تج
الدستور هي أن يوفر لكل مواطن الفرص الكاملة لمباشرة حرياته في إطار من الضوابط 
التي قيدها بها، والزم ذلك أن تكون القيود على الُحرية التي تفرضها القوانين الجزائية 

ي يدافعوا عن حقهم ُمحددة بصورة يقينية ألنها تدعو المخاطبين بها إلى االمتثال لها ك
 .28"في الحياة، وكذلك عن حرياتهم، تلك المخاطر التي تعكسها العقوبة

 :تشكيل األحزاب السياسية: ثانًيا

ال وجود لنظام ديمقراطي حقيقي وفاعل إال بوجود أحزاب سياسية قوية وفاعلة 
لى ومشتبكة مع الجماهير، ومعبرة عن مشكالتهم وطموحاتهم، تشارك في االنتخابات ع

 .قواعد جماهيرية دون وجود عوائق تشريعية أو أمنية لحدود أنشطتها ومشاركتها

 1971دستور  2014دستور 

 )5(مادة 

يقوم النظام السياسي على أساس 
التعددية السياسية، والحزبية، والتداول 

السلمي للسلطة، والفصل بين 
السلطات، والتوازن بينها، وتالزم 

حترام حقوق المسئولية مع الُسلطة، وا
اإلنسان، وحرياته على الوجه المبين في 

 .الدستور

 )5(مادة 

يقوم النظام السياسي فـي جمهورية مصر 
فـي إطار  العربية على أساس تعدد األحزاب، وذلك

المقومات والمبادئ األساسية للمجتمع المصري 
القانون  وُينظم. المنصوص عليها فـي الدستور

 نين حق تكوين األحزاباألحزاب السياسية، وللمواط
نشاط  يوال تجوز مباشرة أ. للقانون وفًقاالسياسية 

سياسية على أي مرجعية  سياسي، أو قيام أحزاب
دينية، أو أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب 

 .أو األصل الجنس

                                               
 .2/1/1993د جلسة .ق 10لسنة  3قضية رقم  28
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، في مجال إنشاء وتكوين األحزاب السياسية، عما كان الحال 2014ربما أحسن دستور 
، على ترديده لقيام النظام 1971، ففي حين اقتصر دستور 1971دستور  عليه في

السياسي على التعددية السياسية والحزبية دون النص على الحق في تكوين األحزاب 
 :قد نص على هذا الحق في عبارتين، 2014السياسية، نجد دستور 

المواطنين في تؤكد حق  :الثانيةينظم القانون األحزاب السياسية، بينما  :األولى
 .تكوين األحزاب السياسية

 :تتمثل فيكما وضع الدستور الجديد معايير إنشاء األحزاب السياسية والتي 

اتساقها مع المقومات والمبادئ األساسية للُمجتمع المصري المنصوص   .1
 .عليها فـي الدستور

أال تقوم على مرجعية دينية، أو أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب   .2
 .أو األصل نسالج

وهو بهذا يُغل يد الُسلطة التشريعية إلى حد في تقييد الحق في تكوين األحزاب 
 .السياسية إن أرادت فعل ذلك

يسمح بإنشاء األحزاب بموجب اإلخطار، كما أن اللجنة  29وقانون األحزاب الحالي
ئب النا 30:هي لجنة قضائية مكونة من كل منالخاصة بتلقي اإلخطارات، والبت فيها 

األول لرئيس محكمة النقض رئيًسا، وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض، ورئيسين 
بمحاكم االستئناف يختارهما مجلس القضاء األعلي، ونائبين لرئيس مجلس الدولة 

 .يختارهما المجلس الخاص

الجديد، والذي  31وربما تبدو ثمَّة مشكلة في األفق، بموجب قانون الُسلطة القضائية
س الُسلطة التنفيذية باختيار رؤساء الهيئات القضائية، ومن بينهم بالطبع يسمح لرأ

، وما ُتثيره تلك اإلشكالية من سيطرة غير مباشرة من الُسلطة 32رئيس محكمة النقض

                                               
 .بشأن األحزاب السياسية 1977لسنة  40بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم  2011لسنة  12املرسوم بقانون رقم  29
 .املادة الثامنة من القانون املشار اليه يف املرجع السابق 30
 .لُسلطة القضائيةبشأن تعديالت قانون ا 2017لسنة  13القانون رقم  31
يعني رئيس محكمة النقض بقرار مـن رئـيس " عىل أنه  1972لسنة  46الجديد من قانون الُسلطة القضائية رقم  44وجرى نص املادة  32

سـنوات أو  4من نوابه يرشحهم مجلس القضاء األعيل، من بني أقدم سبعة من نواب رئيس املحكمة، وذلـك ملـدة  3الجمهورية من بني 
ويجب إبالغ رئيس الجمهورية بأسـامء املرشـحني قبـل  .باقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهام أقرب وملرة واحدة طوال مدة عملهاملدة ال

وىف حالة عدم تسمية املرشحني قبل انتهاء األجل املذكور يف الفقرة السابقة، أو ترشيح  .نهاية مدة رئيس املحكمة بستني يوما عىل األٌقل
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التنفيذية على مقدرات لجنة شئون األحزاب، األمر الذي ُيحتِّم تعديل هذا النص، بما 
ع اشتراط قانون األحزاب لضرورة حضور رئيس يضمن إزالة الشبهة المثارة، خاصة م

للجنة كي يكون انعقادها صحيًحا، أي أنه في " نائب رئيس محكمة النقض"لجنة األحزاب 
حالة عدم حضوره ألي سبب كان ال ُيعتبر انعقاد اللجنة صحيًحا، وال تتمكن من نظر 

جملة ال يصح طلبات تأسيس األحزاب، أو طلب أي من المستندات، أو التصاريح، وبال
 .للجنة وجود دون وجود رئيسها

 :تأسيس الجمعيات األهلية: اــــثالًث

ال يخفى على أحد أن الجمعيات األهلية، والمؤسسات هي واسطة العقد بين الدولة 
والفرد، فهي التي حلت محل الدولة في تقديم بعض الخدمات األساسية للمواطنين 

وء اتجاهها إلى سياسات السوق، واالقتصاد خاصة مع تخلي الدولة عن تقديمها في ض
  .الحر، فضًلا عن التضخم، وانخفاض قيمة الجنيه المصري

 2014دستور  1971دستور 

 )55(مادة 

للمواطنين حق تكوين الجمعيات على 
 الوجه المبين في القانون، ويحظر إنشاء

لنظام  معادًياجمعيات يكون نشاطها 
  .يسكر، أو ذا طابع عسرًياالمجتمع، أو 

 )75(مادة 

للمواطنين حق تكوين الجمعيات، والمؤسسات 
أساس ديمقراطي، وتكون لها األهلية على 
 .عتبارية بمجرد اإلخطارالالشخصية ا
، وال يجوز للجهات بُحريةنشاطها  وُتمارس

اإلدارية التدخل في شئونها، أو حلها، أو حل 
 بُحكممجالس إداراتها، أو مجالس أمنائها إال 

 .قضائي
ويحظر إنشاء جمعيات، أو مؤسسات أهلية، أو 

، أو ذا سرًياستمرارها يكون نظامها أو نشاطها ا
طابع عسكري، أو شبه عسكري، وذلك كله على 

  .نالقانو ُينظمهالنحو الذي 

                                                                                                            
و ترشح من ال تنطبق عليه الضوابط املذكورة يف الفقرة الثانية، يعني رئيس الجمهورية رئيس املحكمة من بني أقدم عدد يقل عن ثالثة أ 

 ".سبعة من نواب رئيس املحكمة
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وبنظرة سريعة للتنظيم الدستوري للحق في تكوين الجمعيات، نجد أن نص المادة 
واسعة في سبيل إقرار الحق، وفي سبيل الحفاظ ، قد خطا خطوة 2014من دستور ) 75(

، وذلك بإضافته لعدد من )الشئون االجتماعية(عليه بعيًدا عن سلطة جهة اإلدارة 
 :ومنها، 1971المعايير الجديدة التي لم تكن موجودة في النص القديم الوارد بدستور 

تكوين الجمعيات على أساس ديمقراطي عبارة ُيقصد بها ديمقراطية  .1
معيات األهلية، وتداول الُسلطة داخلها دون وقفها على أحد حتى ولو كان الج

 .مؤسسيها

حقوقًيا، أو  –أًيا كان  –التأكيد على ُحرية الجمعيات األهلية في نشاطها  .2
تنموًيا، أو توعوًيا، شريطة أال يقع في المحظورات التي أوردها النص 

بما . سكري، أو شبه العسكريالسرية، أو التشكيالت ذات الطابع الع: الدستوري
 .مؤداه أن األصل في األنشطة هو اإلباحة، واإلتاحة وليس العكس

والواردة في النص القديم، " معادًيا لنظام المجتمع"حذف النص الجديد عبارة  .3
في  -والتي كانت مبهمة، وغامضة، وتتيح للسلطتين التشريعية والتنفيذية 

مساحات تقديرية واسعة  -ريف واضح ضوء غموض العبارة، وانفالتها عن تع
 .في التقييد من ُحرية إنشاء الجمعية، أو حلها إذا كانت قائمة

حظر تدخل الجهات اإلدارية في عمل الجمعيات، وهذه اإلضافة تمثل ضمانة  .4
دستورية مهمة في عمل الجمعيات األهلية، وأنشطتها بعيًدا عن تدخالت غير 

 .ة بمتابعة عمل الجمعيات، والمؤسساتمبررة من الجهات اإلدارية المعني

حظر حل مجالس إدارات الجمعيات، أو مجالس أمناء المؤسسات إال بحكم  .5
 .قضائي

 .حظر حل الجمعيات األهلية، والمؤسسات إال بحكم قضائي .6

هذه اإلضافات تمثل منهًجا جديًدا في تعامل الدولة مع الجمعيات األهلية، وفي 
ربما يكون المنهج، أو الفلسفة نتاج ُحكم المحكمة  فلسفة الدستور نحو هذا الحق،

لسنة ) 153(الدستورية العليا في مجال قضائها بعدم دستورية قانون الجمعيات رقم 
، ولكنه في كل األحوال توجه محمود، ويضع األمور فيما يخص هذا الحق على 1999

 .الطريق الصحيح



 

 
73 

طبيقه، حيث تشهد الفترة الممتدة وربما يبدو النص بحالته تلك لم يجد بعد أرًضا لت
حتى اآلن توتًرا ملحوًظا في عالقة الدولة بالجمعيات األهلية خاصة  2011من ثورة يناير 

قام رئيس الجمهورية  2017مايو  29وفي . 33الجمعيات التوعوية، والتنموية، والحقوقية
ات األهلية والخاص بتنظيم عمل الجمعي 2017لسنة ) 70(بالمصادقة على القانون رقم 

وهو قانون غير دستوري ويقضي على أي أمل في إنشاء وعمل منظمات أهلية ُمستقلة، 
وبه مواد ُتجرم أنشطة مدنية وُيهدد العاملين بالمنظمات ويردُّهم للتنكيل والحبس 

 .وُيوسِّع من سلطات األجهزة اإلدارية واألمنية للسلطة التنفيذية

 :تأسيس النقابات العمالية: رابًعا

ُتعد النقابات هي المالذ، ورأس الحربة في الدفاع عن حقوق العمال، والدفاع عنها في 
ظل أوضاع اقتصادية ُمتردية تشهد تضخًما يؤثر على جموع العمال، وتوحًشا من 
الرأسماليين الجدد ال يقابله حماية تشريعية، أو غيرها لحقوق ضحايا اقتصاد السوق، 

شكلة أخرى أن جموع من العمال لم تعد تؤمن بالتنظيم والتضخم والفساد، كما تبدو م
النقابي الذي أفرزه القانون، والتوجهات اإلدارية، ومن ثم عملوا على تأسيس نقاباتهم 

 .34المستقلة خارج إطار قانون التنظيم النقابي

 2014دستور  1971دستور 

 )56(مادة 

تحادات على أساس الإنشاء النقابات، وا
 له القانون، وتكون لهاديمقراطي حق يكف

القانون مساهمة  وُينظم. عتباريةالالشخصية ا
الخطط،  تحادات في تنفـيذالالنقابات، وا

رفع مستوى الكفاية  ي، وفوالبرامج االجتماعية
 ُملزمة يوه. أموالها وحمايةبين أعضائها، 

بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة 

 )76(مادة 

تحادات على أساس الإنشاء النقابات، وا
وتكون لها . ديمقراطي حق يكفله القانون

، نشاطها بُحرية وُتمارس ،عتباريةالالشخصية ا
الكفاءة بين أعضائها  ىفي رفع مستو وُتسهم

 .والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم
تحادات، الستقالل النقابات، واافل الدولة وتك

وال يجوز حل مجالس إداراتها إال بحكم 

                                               
ومازالت مستمرة حتى اآلن والقضـاء  2011راجع مثًال تداعيات ما عرف إعالمًيا بقضية التمويل األجنبي والتي بدأت فصولها يف عام  33
 .التحفظ عىل أموال بعض الجمعيات واملنظامت والقامئني عليهاب

، حيث تقوم فلسفة التنظيم النقايب عىل وحدة الحركة النقابية وضامن السيطرة عليها عـن 1976لسنة  35قانون التنظيم النقايب رقم  34
يب عـىل شـكل هرمـي وعـىل أسـاس وحـدة الحركـة يقوم البنيان النقـا : (من القانون عىل أنه 1فقرة  7طريق جهة اإلدارة، وتنص املادة 

االتحاد العام . النقابة العامة. اللجنة النقابية باملنشأة أو اللجنة النقابية املهنية: النقابية وتتكون مستوياته من املنظامت النقابية التالية
  ...).لنقابات العامل
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دفاع وبال مواثيق شرف أخالقية، نشاطهم وفق
  .ألعضائها عن الحقوق والحريات المقررة قانونًا

  

قضائي، وال يجوز إنشاء أي منها بالهيئات 
 .النظامية

وبالنظر إلى التنظيم الدستوري لحق تكوين وتأسيس النقابات العمالية نجد أن َصدر 
، من حيث نصها 1971 من دستور) 56(، هي ذات المادة 2014من دستور ) 76(المادة 

على أن تشكيل النقابات على أساس ديمقراطي حق يكُفله القانون، مع إضافة فقرة 
، مع النص على بعض األدوار التي يجب أن تقوم بها النقابات "وتمارس نشاطها بُحرية"

 :مثل

 .رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها .1

 .الدفاع عن حقوقهم .2

 .حماية مصالحهم  .3

لم ُيقدم جديًدا حيث ردد المستقر فقًها من األدوار  والنص بهذا الشكل
النقابية، فاألصل الفلسفي لنشأة النقابات هو الدفاع عن حقوق العمال، وحماية 
مصالحهم في مواجهة أرباب األعمال سواء أكانوا تابعين للدولة، أو قطاع خاص، 

زها وهو بصدد وكان األولى إضافة فقرة تضع حدوًدا ومعايير ال يجوز للمشرع تجاو
 .تنظيمه لحق تشكيل النقابات

لم ُيبين المقصود منه، وهل " رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها"فضًلا عن أن عبارة 
يعني رفع مستوى الكفاءة في أداء العمل، أم رفع مستوى الكفاءة في مجال التنظيم 

 .النقابي، أم شيء آخر

قام الُمشرع الدستوري بكفالة حق ويالحظ أخيًرا أنه في إطار حق التنظيم عموًما 
، وحذا حذوه المشرع العادي فيما يخص الحق 35تنظيم الجمعيات األهلية بموجب اإلخطار

 .في تشكيل األحزاب السياسية، بينما سكت عن منح ذات الحق للتنظيمات النقابية

                                               
 19لسـنة  195ة الدسـتورية العليـا يف حكمهـا يف الـدعوى رقـم مسألة تشكيل النقابات مبوجب اإلخطار فقط مسألة أقرتهـا املحكمـ 35

وحيث إن من املقرر يف قضاء هذه املحكمـة، أن حـق العـامل يف تكـوين : (حيث قالت 2001يونيو  2قضائية دستورية، بجلسة السبت 
التي تـنظم مـن خاللهـا اجتامعاتهـا وطرائـق تنظيمهم النقايب، وكذلك ُحرية النقابات ذاتها يف إدارتها لشئونها، مبا يف ذلك إقرار القواعد 

 عملها وتشكيل أجهزتها الداخلية، ومساءلتها ألعضائها عام يقع منهم مخالفا لنظمها، ال ينفصالن عن انتهاجها الدميقراطية أسلوبا وحيدا
آرائهم ومعتقداتهم أو توجهاتهم؛ ينبسط عىل نشاطها ويكفل بناء تشكيالتها وفق اإلرادة الحرة للعامل املنضمني إليها، بغض النظر عن 



 

 
75 

صة أن كما أنه لم ُيبد رأًيا، أو ُيقرر حكًما في شأن المنظمات النقابية المستقلة، خا
الدستور تمت صياغته، وإقراره، والنقابات المستقلة موجودة على أرض الواقع، وتعمل 
في كثير من التجمعات العمالية، بل ولها العديد من مقترحات القوانين التي َتقدَّم بها 

 .36أصحاب الشأن إلى الُمشرِّع قبل صدور الدستور

الُحرية النقابية ُيعتبر الزًما لتحسين  البيِّن من دستور منظمة العمل الدولية، أن مبدأ(
كذلك تعامل ُحرية التعبير والُحرية . أوضاع العمال وضمان االستقرار والسالم االجتماعي

وفي هذا اإلطار اعتمد المؤتمر . النقابية باعتبارهما مفترضين الزمين إلطراد التقدم
في شأن ) 87(التفاقية رقم العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الحادية والثالثين، ا

دون  - ، والتي ُتخوِّل العمال 1950يوليو  4الُحرية النقابية، النافذة أحكامها اعتباًرا من 
الحق في تكوين منظماتهم التي يختارونها بغير إذن سابق، ودون  - تمييز من أي نوع 

غها تقُيد بغير القواعد المنصوص عليها في دساتيرها وأنظمتها، وهي قواعد تصو
طرق إدارتها، وبرامجها، ومناحي نشاطها،  - على األخص  -بإرادتها الحرة، وتنظم بها 

وبما يحول بين الُسلطة العامة، والتدخل في شئونها، أو الحد من ممارستها حقوقها، أو 
، بل إن المادة الرابعة تنُص على أن منظماتهم تلك، ال يجوز )3، 2، 1المواد (تعطيلها 

 .37)ق نشاطها عن طريق الجهة اإلداريةحلها، أو تعلي

، حيث َعِهَد إلى القانون 38واستحدث الدستور الجديد نًصا يتعلق بالنقابات المهنية
بتنظيم النقابات المهنية على أساس ديمقراطي، وأكد أنه ال تنشأ لتنظيم المهنة سوى 

األحكام التي  نقابة واحدة، وكفالة استقاللها، وتحديد مواردها المالية، ولعل من أهم
أقرها الدستور في هذا الشأن هو عدم جواز فرض الحراسة على النقابات المهنية، 

 . وضرورة استطالع رأيها في القوانين التي تخص المهنة

 

                                                                                                            
وال يجوز بوجه خاص إرهاق ذلك بقيود تعطل مبارشة النقابات لوظائفها؛ وال أن يكون متتعها بالشخصية االعتبارية معلقـا عـىل قبولهـا 

 ).الحد من مامرستها؛ وال أن يكون تأسيسها موقوفا عىل إذن من الجهة اإلدارية
 ذات الحكم بطرف غري مبارش عىل حق العامل يف االنضامم إىل النقابة التي يريـدون اسـتقالال عـام كام أشارت املحكمة الدستورية يف 36

ومن ثم تنحل الُحرية النقابية إىل قاعدة أولية يف التنظيم النقايب متنحها بعض الدول، ومن بينها جمهورية مرصـ : (تريده الجهة اإلدارية
لكل عامل حق االنضامم إىل املنظمة النقابية التي يطمنئ اليها، ويف انتقاء واحدة أو أكـرث مـن قيمة دستورية يف ذاتها؛ لتكفل  -العربية 

 ).بينها ليكون عضوا فيها، وكذلك يف أن يعدل عن البقاء يف أي منها منهيا عضويته بها، أو أن ينعزل عنها جميعا إذا شاء
 .15/4/1995قضائية بجلسة  15لسنة  6راجع حكم املحكمة الدستورية العليا يف الدعوى رقم 37
 :من الدستور والتي تنص عىل أنه 77املادة  38

ويكفـل اسـتقاللها ويحـدد مواردهـا، وطريقـة قيـد أعضـائها، , ينظم القانون إنشـاء النقابـات املهنيـة وإدارتهـا عـىل أسـاس دميقراطـي
وال تنشأ لتنظـيم املهنـة سـوى  .ة واملهنية ومساءلتهمومساءلتهم عن سلوكهم يف مامرسة نشاطهم املهني، وفقا ملواثيق الرشف األخالقي

وال يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات اإلدارية يف شئونها، كام ال يجـوز حـل مجـالس إدارتهـا إال بحكـم قضـايئ، . نقابة واحدة
 .ويؤخذ رأيها يف مرشوعات القوانني املتعلقة بها
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 :ُحرية الرأي والتعبير: خامًسا

، نص في 1923فدستور  .الرأي والتعبير ُحريةالدساتير المصرية جميعها  كُفلت
  :لى أنهع) 14(مادته رقم 

الرأي مكفولة، ولكل إنسان اإلعراب عن فكره بالقول، أو الكتابة، أو بالتصوير،  ُحرية(
 ).نأو بغير ذلك في حدود القانو

 .كما هي 14، الذي أبقى على نص المادة 1930وكذلك دستور 

 :همنه على أن 3في المادة رقم  1953ونص اإلعالن الدستوري الصادر عام 

الرأي مكفولتان في حدود القانون، وللملكية، وللمنازل  وُحرية الشخصية، الُحرية(
 ).وفق أحكام القانون ُحرمة

 :، على أنه1956من دستور ) 44(ونصت المادة رقم 

الرأي، والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه، ونشره  ُحرية(
 ).قانونبالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك في حدود ال

 : هعلى أن 35، في المادة رقم 1964بينما نص دستور 

الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان الحق في رأيه، ونشره بالقول، أو  ُحرية(
  .39)الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك في حدود القانون

 :، كما يلي2014، و1971وجاء تنظيم هذه الُحرية في دستوري 

 

 2014 دستور 1971دستور 

 )47(مادة 

الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير  ُحرية
التصوير،  عن رأيه، ونشره بالقول، أو الكتابة، أو

 )65(مادة 

 .الفكر، والرأي مكفولة ُحرية

                                               
 ".لرأي والتعبري، ضامنة دستورية وقيود قانونيةُحرية ا"حمدي األسيوطي يف / راجع األستاذ 39
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أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود 
والنقد البناء ضمان  ، والنقد الذاتي،القانون

 .لسالمة البناء الوطني

  

التعبير عن رأيه بالقول،  ولكل إنسان حق
أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل 

 .التعبير والنشر

، 2014من دستور ) 65(وأول ما ُيطالعنا في مقارنة هذين النصين مًعا، أن المادة 
والنقد الذاتي، والنقد البناء ضمان "المنظمة لُحرية الرأي والتعبير جاءت بغير عبارة 

 - إذا كان بناًء  - ، أن نقد الُسلطة العامة 1971، حيث اعتبر دستور "الوطنيلسالمة البناء 
ُيعتبر حًقا أصيًلا لكل مواطن ُيسهم به، ومن خالله في ضمان سالمة البناء الوطني 

 .40متوخًيا من خالله تقويم ما أعوج في أداء الُسلطة العامة

له ظهور فيما سبق، ونعني لم يكن " حًقا جديًدا"أضافت ) 65(كما نالحظ أن المادة 
، ولكن ما هي حدود ُحرية الفكر والرأي؟ حيث اكتفى الدستور بالقول "ُحرية الفكر"به 

فهل هما مطلقتان؟ أم . إنهما مكفولتان، هكذا دونما حدود، أو تخوم لكل منهما
مقيدتان؟ وما حدود تقييدهما؟ ال شك أن ترسيخ الحقوق بموجب نصوص دستورية هو 

وديمقراطي، ويتَّسق مع فلسفة الثورة التي تعصف بنظام نصوصه، وتأتي أمر جيد، 
بنظام جديد وفق عقد اجتماعي ُمغاير، بيد أن الحق دون معايير واضحة ومحددة يضحى 

 .41مجرد إنشاء دون وجود على أرض الواقع

خلت من اإلشارة إلى تنظيم ممارسة هذه الُحرية وفق القانون، ) 65(كما أن المادة 
، وهو أمر كنا سنعده حسًنا 1971من دستور ) 47(غير ما كانت الحال في المادة  على

وفارًقا مع ُحرية الرأي والتعبير إن كانت ثمة معايير واضحة لهذه الُحرية في نص المادة، 
بل وكنا سنعتبر أنها ُحرية دستورية في ذاتها دون الحاجة إلى قوانين تنظم ممارستها، 

   .أو تحد منها

                                               
من الدستور أبلغ مـا تكـون أثـًرا يف ) 47(وحيث أن ُحرية التعبري التي تؤمنها املادة : تقول املحكمة الدستورية العليا يف أحد أحكامها 40

جاجها، وكان حق الفرد يف التعبري عن اآلراء التي مجال اتصالها بالشئون العامة، وعرض أوضاعها تبيانًا لنواحي التقصري فيها، وتقوميًا العو 
تجهـا، يريد إعالنها، ليس معلًقا عىل صحتها، وال مرتبطًا بتمشيها مع االتجاه العام يف بيئة بذاتها، وال بالفائدة العملية التـي ميكـن أن تن

عامق منابتها، مبا يحول بني الُسـلطة العامـة وفـرض وإمنا أراد الدستور بضامن ُحرية التعبري أن تهيمن مفاهيمها عىل مظاهر الحياة يف أ 
  ).وصايتها عىل العقل العام ، فال تكون معايريها مرجًعا لتقييم اآلراء التي تتصل بتكوينه، وال عائًقا دون تدفقها

ث أقـر ُحريـة الـرأي ، حيـ19ميكن مراجعة ضوابط ُحرية الرأي والتعبري يف العهد الدويل للحقوق املدنيـة والسياسـية يف مادتـه رقـم  41
 :والتعبري وضامن مامرستها يف حدود قيدين يجب أن يكونا بقانون ورضورين لـ

 .الحرتام حقوق اآلخرين أو سمعتهم/ أ
 .لحامية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة/ ب
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هي خالية منها فهذا يجعلها ُحرية منقوصة، ونص ال يجد تطبيًقا على أرض أما و
 .الواقع

وثمَّة أمر آخر أن هناك انفصاًلا وتمايًزا بين حقين في هذه المادة يجب االلتفات إليه، 
فُحرية الرأي هي ُحرية داخلية ال يمكن مراقبتها، أو تقييدها طالما لم تخرج من حيز 

حيز اآلخرين، والعمل على التأثير فيهم، وهذه ُحرية مطلقة في الوجدان الشخصي إلى 
 .كل األحوال، عصية على التقييد والتنظيم، مثلها مثل ُحرية الفكر

أما الُحرية الثانية، والمقترنة بها فهي ُحرية التعبير، وهي الُحرية التي ُتخرج ُحرية 
وتحديدها، ووضع تخوم لها  الرأي من حيز الفرد إلى حيز الجماعة، وتلك يجب تنظيمها،

 .في الدستور بحيث ال ُيفرغها المشرع حال تنظيمها من جوهرها، وُيخليها من مضامينها

بيد أن المشرع الدستوري تركهما معا خلًوا من الضمانات، والمعايير بما ُيطلق يد 
كان ) 1971من دستور  47(المشرع فيهما حال تنظيمهما، وبالجملة فالنص السابق 

  .ا من النص الحاليخيًر

 :ُحرية الصحافة: سادًسا

ُحرية الصحافة فرع من ُحرية الرأي والتعبير، بل هي المجال األوسع لُحرية التعبير عن 
اآلراء، والنقاش، والتفاعل حولها بغية تكوين رأي عام في قضايا تمس المواطنين، 

 .ل الديمقراطيةوُتعنى بحقوقهم وحرياتهم، واألصل ُحرية الصحافة يتعزز في الدو

  

 2014دستور  1971دستور 

 )48(مادة 

الصحافة، والطباعة، والنشر، ووسائل  ُحرية
محظورة،  اإلعالم مكفولة، والرقابة على الصحف

ها بالطريق اإلداري ئوإنذارها، أو وقفها، أو إلغا
في حالة إعالن الطوارئ،  ستثناءامحظور، ويجوز 

على الصحف،  ُيفرضأو زمن الحرب أن 
اإلعالم رقابة محددة في  والمطبوعات، ووسائل

 )70(مادة 

الصحافة، والطباعة، والنشر  ُحرية
الورقي، والمرئي، والمسموع، واإللكتروني 

مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية، 
عتبارية، عامة، أو خاصة، حق ملكية، اأو 

وإصدار الصحف، وإنشاء وسائل اإلعالم 
المرئية، والمسموعة، ووسائط اإلعالم 
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األمور التي تتصل بالسالمة العامة، أو أغراض 
 .للقانون وفًقاالقومي، وذلك كله  األمن

 )209( مادة

إصدار الصحف، وملكيتها لألشخاص  ُحرية
السياسية  عتبارية العامة، والخاصة، ولألحزابالا

وتخضع الصحف في . للقانون طبًقامكفولة 
المملوكة لها  يتها، وتمويلها، واألموالملك

لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور 
 .نوالقانو

 )210(مادة 

للصحفيين حق الحصول على األنباء 
. لألوضاع التي يحددها القانون طبًقاوالمعلومات 

 .وال سلطان عليهم في عملهم لغير القانون

 )207(مادة 

وفى الصحافة رسالتها بُحرية،  ُتمارس
 ستقالل في خدمة المجتمع بمختلف وسائلا

 وإسهاًماتجاهات الرأي العام اعن  تعبيًراالتعبير، 
إطار المقومات  في تكوينه، وتوجيهه، في

األساسية للمجتمع، والحفاظ على الحريات، 
الحياة  ُحرمةحترام االعامة، و والحقوق والواجبات

للدستور،  طبًقاالخاصة للمواطنين، وذلك كله 
  .القانونو

 .الرقمي

رد اإلخطار على وتصدر الصحف بمج
القانون  وُينظم. القانون ُينظمهالنحو الذي 

إجراءات إنشاء، وتملك محطات البث 
 .اإلذاعي، والمرئي والصحف اإللكترونية

 )71( مادة

يحظر بأي وجه فرض رقابة على 
الصحف، ووسائل اإلعالم المصرية، أو 

ويجوز . مصادرتها، أو وقفها، أو إغالقها
دة عليها في زمن ستثناء فرض رقابة محدا

 .الحرب، أو التعبئة العامة
عقوبة سالبة للُحرية في الجرائم  ُتوقعوال 

بطريق النشر، أو العالنية، أما  ُترتكبالتي 
الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف، أو 

بالتمييز بين المواطنين، أو بالطعن في 
 .أعراض األفراد، فيحدد عقوبتها القانون

 )72( مادة

ستقالل االدولة بضمان تلتزم 
المؤسسات الصحفية، ووسائل اإلعالم 

المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها 
تجاهات السياسية، العن كل اآلراء وا

والفكرية، والمصالح االجتماعية، ويضمن 
المساواة، وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي 

 .العام

ص بسلطة الصحافة على غرار ، وإن لم يحتِو على فصل خا2014ال شك أن دستور 
، إال أنه قد أضاف لتنظيم وُحرية الصحافة جديًدا، بعض هذا الجديد 1971دستور 

استلزمته ظروف وتطورات العصر الحديث وانتشار تكنولوجيا المعلومات، وهذا أدى إلى 
والنشر الورقي، والمرئي والمسموع، : "قيام الُمشرع الدستوري بزيادة عبارات مثل
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وينظم القانون إجراءات إنشاء، "، و"ووسائط اإلعالم الرقمي"، و"تروني مكفولةواإللك
 ."وتملك محطات البث اإلذاعي، والمرئي والصحف اإللكترونية

 :همة مثلمموضوعية  أحكاًماكما أضافت النصوص الدستورية 

 .حق ملكية وإصدار الصحف .1

 .الم الرقميحق إنشاء وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة، ووسائط اإلع .2

 .إصدار الصحف بموجب اإلخطار .3

بطريق النشر، أو  ُترتكبعدم توقع عقوبة سالبة للُحرية في الجرائم التي  .4
 .العالنية

ستقالل المؤسسات الصحفية، ووسائل اإلعالم المملوكة التزام الدولة بضمان ا .5
 .فكريةتجاهات السياسية، والاللها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل اآلراء، وا

، فإن دستور 42للصحافة ىبالمجلس األعل ُيعرف، قد أنشأ ما 1971وإذا كان دستور 
 .43، قد أنشأ ثالث هيئات إعالمية2014

الصحافة إال أنه  ُحريةفيما يخص  2014ورغم اإلضافات العديدة التي قام بها دستور 
 :1971همتين وردتا في دستور مأغفل ضمانتين 

بغير " الحصول على األنباء، والمعلومات"حفيين في تتمثل في حق الص :األولى
 .سلطان عليهم سوى للقانون، ولضمائرهم

 والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات: أن حدود ُحرية الصحافة هي :والثانية
 .الحياة الخاصة للمواطنين ُحرمةحترام االعامة، و

                                               
يف عرص الرئيس السادات، وذلـك  1980تعديالت الدستورية يف مايو يف الباب املعنون سلطة الصحافة واملضاف إىل الدستور مبوجب ال 42

 .منه 211يف املادة 
، الهيئة الوطنية للصـحافة )211م (املجلس األعيل لتنظيم اإلعالم : وذلك مبوجب الفصل العارش من الباب الخامس من الدستور وهي 43
بشأن التنظيم املؤسيسـ  2016لسنة  92لس النواب أصدر القانون رقم وجدير بالذكر أن مج). 213م (، الهيئة الوطنية لإلعالم )212م (

، 158للصحافة واإلعالم والذي مبوجبه أنشأت الهيئات الثالث املذكورة يف الدستور، كام أصـدر رئـيس الجمهوريـة القـرارات الجمهوريـة 
 .2017إبريل  11بشأن تشكيل هذه الهيئات يف  160، 159
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قيامها بالدور المنوط الصحافة، و ُحريةوالضمانات تلك هي السبيل الوحيد لصون 
فتئات الُسلطة التنفيذية عليها، ودون خشية الوقوع في فخ إفراغ ابها دون تخوف من 

الُحرية من مضمونها حال قيام الُسلطة التشريعية بسن القوانين والتشريعات التي 
 .المواد الدستورية ذات المحتوى الحقوقي لنصوص وأحكام تشريعية ُتترجم

يرتكز على حق الرئيس في  - فيما يخص الهيئات اإلعالمية  - ابل إن هناك تخوًف
هذا من ضغط، أو تدخل غير مباشر في فلسفة  ُيمثلهختيار رؤساء هذه الهيئات، وما قد ا

خاصة في ضوء  ،وتوجهات الهيئات المنوط بها إدارة الحريات الصحفية واإلعالمية
 .االصالحيات الكبيرة المتمتعة بها في ظل قانون تأسيسه

  

 :حقوق وُحريات المرأة: سابًعا

 2014دستور  1971دستور 

 )6(مادة 

 . القانون ُينظمهاالجنسية المصرية 

 )6( مادة

الجنسية حق لمن يولد ألب مصري، أو ألم  
 أوراًقاعتراف القانوني به، ومنحه المصرية، وا

بياناته الشخصية، حق يكفله  ُتثبترسمية 
نون شروط ويحدد القا. وُينظمهالقانون، 

 .كتساب الجنسيةا

 )8(مادة 

تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع 
 .المواطنين

 )9(مادة 

تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين  
 .جميع المواطنين، دون تمييز

 )162( مادة

 تدريجًياالمجالس الشعبية المحلية  ُتشكل
 على مستوى الوحدات اإلدارية عن طريق

أن يكون نصف أعضاء  االنتخاب المباشر، على
العمال  المجلس الشعبي على األقل من

ليها إوالفالحين، ويكفل القانون نقل الُسلطة 

 مادة (180)

باالقتراع  مجلًساكل وحدة محلية  َتنتخب 
ت، العام السري المباشر، لمدة أربع سنوا

حد أويشترط في المترشح أال يقل سنه عن 
وعشرين سنة ميالدية، وينظم القانون شروط 

الترشح األخرى، وإجراءات االنتخاب، على أن 
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رؤساء ووكالء المجالس  ويكون اختيار. تدريجًيا
 .بطريق االنتخاب من بين األعضاء

ُيخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن 
خمس وثالثين سنة، وربع العدد للمرأة، على 

أال تقل نسبة تمثيل العمال والفالحين عن 
لي عدد المقاعد، وأن خمسين بالمائة من إجما

للمسيحيين  مناسًبا تمثيًلاتتضمن تلك النسبة 
 .وذوي اإلعاقة

 )11( مادة  

الدولة تحقيق المساواة بين المرأة  تكُفل 
والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية 

 وفًقاواالقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
تخاذ اوتعمل الدولة على . ألحكام الدستور

 تمثيًلار الكفيلة بضمان تمثيل المرأة التدابي
النحو الذي  ىفي المجالس النيابية، عل مناسًبا
للمرأة حقها في  تكُفلالقانون، كما  ُيحدده

الوظائف العامة ووظائف اإلدارة العليا في  يتول
الهيئات والدولة والتعيين في الجهات 
وتلتزم الدولة . القضائية، دون تمييز ضدها

ضد كل أشكال العنف، وتكفل بحماية المرأة 
تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات األسرة، 

كما تلتزم بتوفير الرعاية . ومتطلبات العمل
والحماية لألمومة والطفولة، والمرأة المعيلة، 

 .احتياًجاوالمسنة والنساء األشد 

ل مرة ، بأن الجنسية حق، بدًلا من ترك األمر للقانون، وأقر ألو2014اعترف دستور 
في الدساتير المصرية أن الجنسية حق لمن يولد ألم مصرية، وفي هذا اإلقرار ما فيه من 
إنصاف المرأة المصرية خاصة تلك المتزوجة من أجنبي، كما أن فيه إعماًلا واضًحا للحق 

 .في المساواة المنصوص عليه بشكل عام في الدستور

يجابي لصالح المرأة بأن خصص ربع منه بتمييز إ) 180(كما قام الدستور في المادة 
عدد المجالس المحلية للنساء، والربع اآلخر للشباب، وهو تمييز مقبول في ضوء ما عانت 
منه النساء من تهميش طوال العقود الماضية، والدفع بها في غمار العمل العام حتى 



 

 
83 

نفسه ينطبق تقبل الثقافة المجتمعية بالمشاركة النسائية وال تجد غضاضة فيها، واألمر 
 .على الشباب

 .فريدة في بابها بالمقارنة مع الدساتير المصرية السابقة كافة 11وجاءت المادة 

 :فهي أقرت وبعبارات واضحة صريحة ما يلي

تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية   .1
 .واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

في المجالس  مناسًبا تمثيًلايلة بضمان تمثيل المرأة تخاذ التدابير الكفا  .2
 .النيابية

 .تكفل للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة، ووظائف اإلدارة العليا في الدولة  .3

 .الهيئات القضائية، دون تمييز ضدهاوالتعيين في الجهات   .4

 .حماية المرأة ضد كل أشكال العنف  .5

، 2014يخص حقوق المرأة في دستور  إذن نحن أمام فلسفة دستورية جديدة فيما
هذه الفلسفة ربما تجد مردها وسببها في الدور الذي قامت به المرأة المصرية في ثورة 

، ونضاالتها المستمرة في منظمات المجتمع المدني فيما قبل الثورة من أجل 2011يناير 
 .حقوق المرأة والدفاع عنها

تجار الة الجنس، وغيرها من أشكال اكما أن الدستور الجديد كذلك تضمن حظر تجار
 .44في البشر

، 1971لدستور  متجاوًزاالخالصة أن الدستور الحالي فيما يتعلق بحقوق المرأة جاء 
نتظار ما ستسفر عنه التشريعات القانونية اعلى حقوق المرأة منه، في  ونًصاوأكثر صراحة 

 .المنظمة لما ورد بشأن هذه الحقوق

 

  

                                               
 .2014 من دستور 89راجع املادة  44
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 المطلب الثالث

 وق االقتصادية واالجتماعيةالحق

 :الحق في العمل: أوًلا

يشمل هذا . إلعمال حقوق اإلنسان، والتمتع بحياة كريمة أساًساالحق في العمل  ُيعد
. الحق إتاحة الفرصة لكل فرد لكسب رزقه عن طريق أداء عمل يختاره، أو يرتضيه بُحرية

ن تقديم اإلرشاد والتوجيه في لدى اإلعمال التدريجي لهذا الحق بضما ُملزمةإن الدولة 
تخاذ التدابير المالئمة لتهيئة بيئة مالئمة ُتعزز اعن  فضًلامجال التعليم المهني والفني، 

ويتعين على الدول أيًضا أن تكفل عدم ممارسة التمييز فيما . فرص العمالة المنتجة
العمل وتجدر اإلشارة إلى أن القانون الدولي يحظر . يتعلق بجوانب العمل كافة

  .45القسري

 :والحق في العمل يجب أن يتضمن ما يلي

يتعين على الدول أن تكفل توافر الخدمات المتخصصة لمساعدة األفراد في  :التوافر
 .تحديد فرص العمل وإيجاد الوظائف

: تنطوي إمكانية الوصول إلى العمل على ثالثة عناصر أساسية هي :إمكانية الوصول
تحظر ممارسة أي تمييز في . ادي، والوصول إلى المعلوماتعدم التمييز، والوصول الم

ميسرة الوينبغي للدول أن تكفل الترتيبات . ستمرار فيهالإمكانية الحصول على عمل، وا
كذلك . للوصول المادي إلى أماكن العمل السيما وصول األشخاص ذوي اإلعاقة الجسدية

 .والحصول عليها ونقلها يحق لكل فرد التماس المعلومات المتعلقة بفرص العمل،

يتألف الحق في العمل من عدة مقومات مترابطة، نذكر منها الحق  :القبول والجودة
ختيار العمل، والقبول به بُحرية، والحق في التمتع بشروط عمل عادلة السيما شروط افي 

 .46تتكوين النقابافي العمل التي تكفل السالمة، والحق 

 

                                               
https://www.escr-ميكنك التعرف أكـرث عـن الحـق يف العمـل والعاهـدات واملواثيـق الدوليـة املرتبطـة مـن خـالل الـرابط التـايل   45

net.org/ar/resources/368857 
  .12، البند 2005نوفمرب  24، يف 18والثقافية، التعليق العام رقم اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية  46
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 2014دستور  1971دستور 

 )13( مادة

العمل حق وواجب وشرف تكفله 
الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل 

وال يجوز فرض أي . الدولة والمجتمع تقدير
 على المواطنين إال بمقتضى جبًراعمل 

 .قانون وألداء خدمة عامة، وبمقابل عادل

 )12(مادة 

وال . العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة
 ى، إال بمقتضجبًرال يجوز إلزام أي مواطن بالعم

قانون، وألداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل 
عادل، ودون إخالل بالحقوق األساسية للمكلفين 

 .بالعمل

 )14( مادة

الوظائف العامة حق للمواطنين، 
وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، 

الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء  وتكفل
ال واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، و

فصلهم بغير الطريق التأديبي إال في  يجوز
 .األحوال التي يحددها القانون

 )14( مادة

أساس الوظائف العامة حق للمواطنين على 
وتكليف للقائمين  الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة،

بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم 
وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية 

وال يجوز فصلهم بغير الطريق  مصالح الشعب،
 .التأديبي، إال في األحوال التي يحددها القانون

 )15( مادة

للمحاربين القدماء، والمصابين في 
الحرب، أو بسببها، ولزوجات الشهداء، 

 وفًقاوأبنائهم األولوية في فرص العمل 
 .للقانون

  

 )16( مادة

تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية 
لثورة، والمحاربين القدماء، والمصابين، مصابي ا

وأسر المفقودين في الحرب، وما في حكمها، 
ومصابي العمليات األمنية، وأزواجهم، وأوالدهم، 
ووالديهم، وتعمل على توفير فرص العمل لهم، 

 .القانون ُينظمهوذلك على النحو الذي 
الدولة مساهمة منظمات المجتمع المدني  وُتشجع

 .ألهداففي تحقيق هذه ا

، المقابل لنص 1971من دستور ) 13(ُيعلق الدكتور فاروق عبد البر على نص المادة 
 :من الدستور الحالي بقوله) 12(المادة 
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فالعمل ال . وُيالحظ أن النص َمعيب الصياغة إذ يقوم على أسلوب إنشائي غير دقيق(
وال يمكن القول يمكن أن يكون حًقا وواجًبا بالنسبة لنفس الشخص في نفس الوقت، 

بأن العمل حق وواجب إال إذا نظرنا إليه من ناحية طرفي العالقة الوظيفية، باعتباره حًقا 
وإذا كان العمل حًقا للمواطن . لطالبه، وهو المواطن، وواجًبا لمن تكفله له وهي الدولة

نفس المادة على الدولة، فاألصل أنه ليس واجًبا عليه، إذ ال يجوز طبًقا للفقرة الثانية من 
فللمواطن ُحرية االلتحاق بالعمل، أو عدم .......". فرض أي عمل جبًرا على المواطنين"

فلقد . فكما أن للمواطن حًقا في العمل فإن له كذلك حًقا في عدم العمل. االلتحاق به
فإنه رغم صدقه ال " شرف"أما وصف العمل بأنه . انتهت عهود السخرة إلى غير رجعة

وكان األجدر أن تكون صياغة هذا . لصياغة القانونية، وال يُمت لها بصلةمكان له في ا
 .47......"تعمل الدولة على كفالة حق العمل للمواطن"النص على النحو التالي 

من الدستور الجديد بوضع معايير تخص تولي الوظائف ) 14(بينما جاءت المادة 
ي الدستور السابق، وتمثلت تلك العامة، وهو األمر الذي خلت منه المادة المقابلة ف

 :المعايير في أن تولي الوظائف العامة يكون على أساس من

 .بدون وساطة أو محاباة .1

 .الكفاءة .2

وهي بهذه اإلضافة قد حفت الوظيفة العامة بحماية كانت ُمفَتَقَدة في الدستور 
 .السابق

ولة بتوفير من الدستور الجديد فئات جديدة تلتزم الد) 16(بينما أضافت المادة 
 .من الدستور السابق) 15(فرص عمل لهم بالمقارنة مع نص المادة 

شهداء الوطن، مصابي الثورة، وأسر المفقودين في الحرب وما في : وهذه الفئات هي
عن المحاربين  فضًلاحكمها، ومصابي العمليات األمنية، وأزواجهم، وأوالدهم ووالديهم، 

 .توريينالقدماء المذكورين في النصين الدس

كما غيرت المادة فكرة األولوية المعطاة للمحاربين القدماء في تلقي الوظائف، وهي 
 .لتزام الدولة بتوفير عمل لهماإلى فكرة  دستورًياتشتمل على تمييز غير مقبول 

                                               
 .2004دور املحكمة الدستورية العليا يف حامية الحقوق والحريات، ط : راجع كتاب47
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كشريك للدولة في العمل " المجتمع المدني"وفي ذات المادة ظهر ألول مرة مصطلح 
ونعني دور المجتمع المدني في توفير وظائف، وأعمال للفئات على تحقيق أهداف المادة، 
 .المذكورة في المادة السابقة

ونالحظ أن الدستور الجديد أتى بحكمين جديدين لم يكونا في الدستور السابق 
 :وهما

 .48لهم وفق القانون حًقاعتباره االنص صراحة على حق العمال في اإلضراب، و  .1

زم بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على النص صراحة على أن الدولة تلت  .2
التفاوض  ُسبلبناء عالقات عمل متوازنة بين طرفي العملية اإلنتاجية، وتكفل 

الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل، وتوافر شروط األمن، 
 .49والسالمة، والصحة المهنية

 مظهًرالية، ومنحهما تفاقيات منظمة العمل الدواألحكام  اويأتي النصان ترديًد
، بما قد يساهم في إقرار وحماية حقوق العمال، وتشكيل النقابات ملزًما دستورًيا
 .50المهنية

 
 :الحق في الضمان االجتماعي: اــثانًي

تواجه الحقوق االقتصادية واالجتماعية بشكل عام خطًرا داهًما وتوسًعا غير مبرر في 
لمة، وتوحُّش النظم الرأسمالية، واقتصاديات قاعدة عدم المساواة في ظل تغوُّل العو

السوق، وخاصة في الدول النامية ودول العالم الثالث، وال شك أن الضمان االجتماعي 
غاية في األهمية لسد فجوات وعيوب اقتصاديات السوق، والتأكيد على أنسنة المجتمعات 

ن، أو العجر، أو والبشر وحماية واجبة على الدول تجاه مواطنيها األضعف بحكم الس
 .البطالة، أو النوع

                                               
 .من الدستور 15راجع املادة  48
 .من الدستور 13راجع املادة  49
انتشـار البطالـة، تـدين األجـور، قصـور : روقات خطرية، آيـة ذلـكمن انتهاكات وخ -عىل أرض الواقع–الشك أن الحق يف العمل يعاين  50

 القوانني املنظمة للحق يف العمل عن حامية حقوق العامل والحق يف العمل، التضخم، األوضاع االقتصادية السيئة التي تعاين منها البالد،
ريقا للتخفيف من تلـك االنتهاكـات والخروقـات، ولكن نأمل أن يسهم الدستور الجديد مبا تضمنه من حامية للحق يف العمل أن يجد ط

 .وأن نجد أحكامه مرددة يف الترشيعات ذات الصلة بالحق يف العمل
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ضمان الحماية لكل شخص،  يتعين على الدول: (وهو ما تؤكده األمم المتحدة بقولها
ال سيما أشد الفئات ضعًفا في المجتمع، في حاالت البطالة، واألمومة، والحوادث، 
والمرض، والعجز، والشيخوخة، وغير ذلك من ظروف الحياة المشابهة، وذلك عن طريق 

كما يتعين على الدول القيام باإلعمال التدريجي . توفير الرعاية، أو المساعدة االجتماعية
للحق في الضمان االجتماعي باعتماد التدابير الالزمة لتقديم الحماية النقدية، أو العينية 
بهدف تمكين جميع األفراد واألسر من الحصول على الرعاية الصحية األولية بالحد 
األدنى، والمستلزمات األساسية من المأوى والسكن، والماء ومرافق الصرف الصحي، 

 .51)األساسية والغذاء، وأشكال التعليم

والحق في الضمان االجتماعي يرتب أثًرا في عملية إعادة التوزيع، ويضطلع بدور مهم 
 .52في تحقيق اإلدماج االجتماعي، وتعزيز التماسك، والقضاء على الفقر

أي الحق في  -وال يمكن قصر فكرة الضمان االجتماعي على الحق في المعاش، فهو 
ان االجتماعي إال أنه ليس كل الضمان االجتماعي، وإن كان فرًعا من الضم -المعاش 

فالحق في المعاش حق جلي، وواضح، ترتيًبا على العمل فترة طويلة لصالح إحدى 
بل إن . الجهات، واستقطاع جزء من الراتب لصالح الضمان االجتماعي والتأمين الصحي

واألكثر تهميًشا  الصور األكثر حاجة للضمان االجتماعي تجدها في الفئات األشد ضعًفا،
 .مثل األم المعيلة، واإلعاقة، والبطالة

 2014دستور   1971دستور 

 )7( مادة

 .يقوم المجتمع على التضامن االجتماعي

 )8( مادة

 .يقوم المجتمع على التضامن االجتماعي
وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة االجتماعية، 

جتماعي، بما يضمن الوتوفير سبل التكافل ا
لكريمة لجميع المواطنين، على النحو الحياة ا

 .الذي ينظمه القانون

                                               
 .2007نوفمرب  23، يف 19التعليق العام رقم  51
والقافية عـرب ميكنك التعرف أكرث عن الحق يف الضامن االجتامعي واالطالع عىل العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية  52

  net.org/ar/resources/368836-https://www.escrالرابط التايل 
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 )17( مادة

جتماعي الالدولة خدمات التأمين ا تكُفل
والصحي، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة 

 وفًقا، وذلك جميًعاوالشيخوخة للمواطنين 
 .للقانون

 )17( مادة

الدولة توفير خدمات التأمين  تكُفل
 .جتماعيالا

 يتمتع بنظام التأمين ولكل مواطن ال
جتماعي بما الاالجتماعي الحق في الضمان ا

على  قادًرايضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن 
إعالة نفسه وأسرته، وفي حاالت العجز عن 

وتعمل الدولة . ةالعمل، والشيخوخة، والبطال
على توفير معاش مناسب لصغار الفالحين، 

غير  والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة
وأموال التأمينات  .للقانون وفًقاالمنتظمة، 

والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه، 
وأشكال الحماية المقررة لألموال العامة، وهي 

وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر 
 وفًقاوتديرها هيئة مستقلة،  آمًنا استثماًرا
وتضمن الدولة أموال التأمينات  .للقانون
 .توالمعاشا

 )122( مادة

القانون قواعد منح المرتبات،  ُيعين
والمعاشات، والتعويضات، واإلعانات، 

. التي تتقرر على خزانة الدولة والمكافآت
 ستثناء منها، والجهاتالالقانون حاالت ا وُينظم

 .التي تتولى تطبيقها

 )128( مادة

يبين القانون قواعد تحديد المرتبات، 
واإلعانات، والمعاشات، والتعويضات، 

والمكافآت التي تقرر على الخزانة العامة 
ستثناء منها، والجهات الللدولة، ويحدد حاالت ا

 .تطبيقها ىالتي تتول

، وشارحة لماهية قيام ُمفصلة، قد جاءت 2014من دستور ) 8(نجد أن المادة 
في المقابلة ) 7(جتماعي، وذلك في ضوء مقارنتها بالمادة الالمجتمع على التضامن ا

 .1971دستور 

جتماعي، ولم تكتف بذلك بل ألزمت الفهي أقرت قيام المجتمع على أساس التضامن ا
 .جتماعيالالدولة بتحقيق العدالة االجتماعية وتوفير سبل التكافل ا
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جتماعي مفاده أن يضمن الحياة اللهذا التضامن ا ومحدًدا واضًحا معياًراكما وضعت 
 .الكريمة لجميع المواطنين

جتماعي النقدي، أو العيني الذي تلتزم به الدولة تجاه المواطنين يجب أن المان افالض
لعيش المواطن حياة كريمة بما يعني ضمان المأكل، والمشرب، والملبس،  كافًيايكون 

 .53والحق في الصحة، والتعليم، وغير ذلك من المتطلبات األساسية للمواطن

حق كل مواطن ال يشمله نظام التأمين من الدستور كذلك ب) 17(كما أقرت المادة 
على  قادًراجتماعي بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن الجتماعي الحق في الضمان االا

 .ةإعالة نفسه، وأسرته، وفي حاالت العجز عن العمل والشيخوخة، والبطال

بتوفير معاش مناسب لصغار الفالحين، ونصت للمرة األولى على التزام الدولة 
 .ال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمةوالعم

فضًال عن نزعها إلدارة أموال التأمينات االجتماعية من وزارتي التأمينات والمالية، 
لهيئة مستقلة تنشأ بقانون، ومنحتها حماية المال  ،ومنحت حق إدارتها، والقيام عليها

 .العام

 شامًلا متكامًلااالجتماعي جاء وخالصة األمر أن التنظيم الدستوري لحق الضمان 
المواطنين، حتى أولئك الذين لم تكن تغطيهم مظلة القوانين السابقة ليشمل لجميع 
 .الجميع

، وقد نحتاج موارد زمنًيا وقًتاوكي يتم إظهار الفلسفة الدستورية في قوانين قد نحتاج 
دار التشريعات عن إص فضًلااألمر الذي يستدعي  -هي في جملتها غير موجودة اآلن  -

قتصادية تهدف على األقل في الوقت الراهن إلى االمنفذة للنصوص الدستورية، فلسفة 
 .نهيار سعر العملة الوطنيةاالتخفيف من حدة التضخم، والغالء و

 

 

 

                                               
وكخطوة يف سبيل تحقيق ذلك تم إقرار ما يعرف مبعاش تكافل وكرامة والذي يستفيد منه قرابة ستة ماليني مواطن كام رصحت بذلك  53

مـن الدسـتور إال أنـه  8لشئون االجتامعية، وقد يكون مبلغ هذا املعاش غري كاف لضامن الحياة الكرمية التي نصت عليها املـادة وزارة ا
 .يجب أال نغفل عن مبدأ اإلعامل التدريجي للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية يف ضوء موارد الدولة
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 :الحق في التعليم: ثالًثا     

ية لكل فرد الحق في التربية والتعليم، وتشمل أهداف التعليم اإلنماء الكامل للشخص
اإلنسانية، وصون كرامتها، وتمكين كل شخص من اإلسهام بفعالية في المجتمع، 

ما ُيوصف بالحق  وكثيًرايتسم التعليم بأهمية ذاتية، وحترام حقوق اإلنسان، اوتوطيد 
، ذلك أن درجة الوصول إلى التعليم تؤثر في مستوى التمتع بحقوق اإلنسان "الُمضاعف"

 .األخرى

رام الحق في ُحرية التعليم، وهذا يشمل احترام المعتقدات ينبغي لكل دولة احت
الدينية، واألخالقية لألوالد، واآلباء، وحق اآلباء، أو األوصياء في اختيار المدارس الخاصة 
ألوالدهم، وُحرية إنشاء مؤسسات تعليمية خاصة شريطة تقيدها بمعايير التعليم 

 .54الوطنية للمناهج الدراسية والقبول

 

 2014دستور  1971دستور 

 )18(مادة 

الدولة، وهو  تكُفلهالتعليم حق 
االبتدائية، وتعمل  إلزامي في المرحلة

الدولة على مد اإللزام إلى مراحل 
على التعليم كله،  وُتشرف. أخرى

استقالل الجامعات ومراكز  وتكُفل
يحقق  البحث العلمي، وذلك كله بما

الربط بينه وبين حاجات المجتمع 
 .واإلنتاج

 )21(مادة 

التعليم في مؤسسات الدولة 
 .التعليمية مجاني في مراحله المختلفة

 )19(مادة 

التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية 
المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل 

المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع 
وإرساء االبتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، 

مفاهيم المواطنة، والتسامح، وعدم التمييز، وتلتزم 
الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، 

والتعليم إلزامي . ةلمعايير الجودة العالمي وفًقاوتوفيره 
حتى نهاية المرحلة الثانوية، أو ما يعادلها، وتكفل 

الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة 
وتلتزم الدولة بتخصيص  .للقانون وفًقا ،التعليمية

من % 4نسبة من اإلنفاق الحكومي للتعليم ال تقل عن 
حتى تتفق  تدريجًياالناتج القومي اإلجمالي له، تتصاعد 

وتشرف الدولة عليه لضمان  ،ةمع المعدالت العالمي

                                               
طالع عىل العهد الدويل الخاص بـالحقوق االقتصـادية واالجتامعيـة والقافيـة عـرب الـرابط ميكنك التعرف أكرث عن الحق يف التعليم واال  54

  net.org/ar/resources/368858-https://www.escrالتايل 



 

 
92 

لتزام جميع المدارس، والمعاهد العامة، والخاصة ا
 .ية لهابالسياسات التعليم

 )21(مادة 

كل  ُتجندمحو األمية واجب وطني 
 .طاقات الشعب من أجل تحقيقه

 )25(مادة 

تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على 
األمية الهجائية، والرقمية بين المواطنين في جميع 

ليات تنفيذها بمشاركة آاألعمار، وتلتزم بوضع 
ة مؤسسات المجتمع المدني، وذلك وفق خطة زمني

 .محددة

، جاءت 2014النصوص الدستورية المتعلقة بحق التعليم، والمنظمة له في دستور 
متكاملة بالمقارنة بالدساتير السابقة، وتتخطاها بخطوات واسعة، وناقلة لها إلى العصر 
الحديث، شريطة أن تعمل الدولة واإلرادة السياسية على نقل المواد الدستورية إلى 

قانونية، وممارسات عملية يستفيد منها الطالب في جميع مراحل أرض الواقع نصوًصا 
 .التعليم

في الدستور الجديد من الحق في التعليم المجاني المذكور  19توسع المادة (حيث 
المواطنة والتسامح "في الدساتير السابقة، ويتضمن لغة جديدة مهمة حول غرس قيم 

لقول إنها أكثر أهمية من أي وقت مضى في وهي الُمثل العليا التي يمكن ا" وعدم التمييز
أيًضا ) 19(وتنص المادة . مصر نظًرا للخالفات األيدولوجية والطائفية العميقة في البالد

في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي على  4تنفق ما ال يقل عن "على أن الحكومة 
ئة من الناتج المحلي في الم 2بالمثل ما ال يقل عن ) 21(كما ُتحدد المادة . “التعليم

 .55)اإلجمالي لإلنفاق على التعليم الجامعي

من الناتج المحلي على العملية التعليمية قد يبدو رقًما % 4وراعى النص الدستوري أن 
ضئيًلا، فأقرت بتصاعده وزيادته حتى يتسق مع معدالت اإلنفاق العالمية في مجال الحق 

 .في التعليم

                                               
، حيث تدير شئون املجلس املتعلقة بـاملجتمع املـدين، واألسـواق، إيزابيل كوملان، زميل بارز يف مجلس العالقات الخارجية يف نيويورك 55

 .وبرنامج الدميقراطية
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ى نهاية المرحلة الثانوية، وليس االبتدائية فقط كما وأكدت أن التعليم إلزامي حت
تقرر ذلك االتفاقيات الدولية، والتزمت بمجانية التعليم حتى التعليم الجامعي داخل 

 .المؤسسات التعليمية الرسمية

بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية : وأكدت أن أهداف التعليم هي
التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع االبتكار، وترسيخ  الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في

 .القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز

لتزمت الدولة بوضع خطة اواكبت العصر والتطور التكنولوجي حيث ) 25(وفي المادة 
يع األعمار، وعادت شاملة للقضاء على األمية الهجائية، والرقمية بين المواطنين في جم

للتأكيد على شراكة المجتمع المدني معها في تنفيذ هذه الخطة، والنهوض بمحو األمية 
 .56الكتابية، والرقمية لجميع المواطنين، ومن كل األعمار

 أمًرالتزام الدستور الجديد بزيادة اإلنفاق على البحث العلمي اإضافة إلى ذلك يبدو 
تج المحلي اإلجمالي المخصصة للبحث العلمي من رفعت مصر من حصة النا ،واعًدا
 وُتلزم. 2011في عام % 0.42، إلى 2009من الناتج المحلي اإلجمالي في عام % 0.24

من الناتج القومي اإلجمالي على البحث % 1ما ال يقل عن "البالد بإنفاق ) 23(المادة 
 .57ر من الضعف، األمر الذي يترتب عليه زيادة المستويات الحالية ألكث"العلمي

 

 :اتــــالجديد في باب الحقوق والحري: المطلب الرابع     

 :نص الدستور الجديد على عدد من الحقوق التي لم ترد في الدساتير السابقة، منها

عتبر الدستور أن او). 51مادة (الكرامة حق لكل إنسان، وال يجوز المساس بها 
، وأقر الدستور أن )52مادة (بالتقادم  التعذيب بجميع صوره، وأشكاله جريمة ال تسقط

األمن اإلنساني حق لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفير األمن، والطمأنينة لمواطنيها 
 ).59 مادة(

                                               
مصطلح املجتمع املدين ظهر ألول مرة يف الخطاب الرسمي يف بداية األلفية الحالية عىل لسان الرئيس السابق حسني مبارك يف خطابه  56

نحه قـوة ترشـيعية هائلـة، وذلـك نـتج مـن تـاريخ نضـايل كبـري قدمتـه مع طالب الجامعات، وها هو يظهر يف الدستور ألول مرة مبا مي
هـو الـذي  2011مؤسسات املجتمع املدين يف مرص منذ بداية الثامنينيات من القرن املايض حتى اليوم، والشك أن دورها يف ثورة ينـاير 

 .رشحها للظهور بقوة يف الوثيقة الدستورية
 .إيزابيل كوملان، مرجع سابق 57



 

 
94 

التبرع باألنسجة واألعضاء، وأن لكل إنسان الحق في التبرع ) 61(كما نظمت المادة 
 .موثَّقةوصية  بأعضاء جسده أثناء حياته، أو بعد مماته بموجب موافقة، أو

 .عتبرته جريمة ال تسقط بالتقادماالتهجير القسري التعسفي، و) 63(المادة وحظرت 

ُحرية اإلبداع الفني، واألدبي، ورعاية المبدعين، وحماية إبداعاتهم، وأقرَّ الدستور 
لوقف أو مصادرة األعمال الفنية واألدبية والفكرية، أو  ىوعدم جواز رفع أو تحريك الدعاو

عقوبة سالبة للُحرية في الجرائم التي  ُتوقَّعمبدعيها إال عن طريق النيابة العامة، وال ضد 
لُتلزم الدولة بحماية ). 67 مادة(بسبب عالنية المنتج الفني أو األدبي أو الفكري  ُترتكب

 ).69مادة (حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في جميع المجاالت 

ن الحق في المسكن المالئم واآلمن والصحي، بما يحفظ للمواطني وأن الدولة تكُفل 
وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية لإلسكان  الكرامة اإلنسانية، ويحقق العدالة االجتماعية،

تراعي الخصوصية البيئية، كما تلتزم بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة 
المرافق، وتحسين نوعية العشوائيات تشمل إعادة التخطيط، وتوفير البنية األساسية، و

 مادة(الموارد الالزمة للتنفيذ خالل مدة زمنية محددة  تكُفلالحياة، والصحة العامة كما 
78 .( 

أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف،  ،كما أقرت، وللمرة األولى
 ).79مادة ( وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة

كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في  طفًلا ُيعدنه عتبرت أاو
سم، وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية، وأسرية، أو بديلة، وتغذية ا

آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية، وحظر تشغيل األطفال  ىأساسية، ومأو
للخطر، وإنشاء  ُتعرضهشغيله في األعمال التي تمام التعليم األساسي، أو تإقبل سن 

 ).80مادة ( نظام قضائي خاص لألطفال

وضمان الدولة لحقوق االشخاص ذوي االعاقة واالقزام، صحيا، واقتصاديا، واجتماعيا، 
وترفيهيا، ورياضيا، وتعليميا، و توفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم 

 ).81مادة (

دولة برعاية الشباب، والعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية وألزم الدستور ال
 ).82مادة (قدراتهم وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة 
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، وترفيهًيا، وثقافًيا، واجتماعًيا، واقتصادًيا، صحًياوكذلك ضمان حقوق المسنين 
 ).83مادة(لهم حياة كريمة  يكُفلوتوفير معاش مناسب 

 ).84مادة (رياضة حق للجميع واعتبر الدستور أن ال

وألزم الدستور الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم، 
وكفالة حقوقهم، وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة، والمجتمع 

 ).88مادة ( وإسهامهم في تنمية الوطن

، وال تعطيًلاالمواطن ال تقبل  وأكد الدستور أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص
بما يمس أصلها  ُيقيدهاوال يجوز ألي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن  ،انتقاًصا

 .)92مادة (وجوهرها 

تفاقيات، والعهود، والمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان الونص على التزام الدولة با
( لألوضاع المقررة  وفًقانشرها لها قوة القانون بعد  وُتصبحعليها مصر،  ُتصدقالتي 
 ).93 مادة
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 ورةــــالطريق إلى الدستور بعد الث
 موقع الحقوق والحريات في مشروع الدستور

، وقد تولت 1951بعد أن نالت ليبيا استقاللها قامت باعتماد دستور للبالد عام 
 60تأسيسية مكونة من صياغة الدستور آنذاك، بدعم وإشراف من األمم المتحدة، لجنة 

في الغرب، " طرابلس"في الشرق، وإقليم " برقة"عضًوا يمثلون األقاليم الرئيسية، إقليم 
وتم إجراء تعديل جوهري في . عضًوا لكل إقليم 20في الجنوب، بنسبة " فزان"وإقليم 

، لتستبعد الصيغة الفيدرالية بين أقاليم ليبيا الثالثة، وتم وضع 1963الدستور عام 
، قام العقيد معمر القذَّافي بانقالب 1969ولكن في عام . لملك قائًدا للدولة الموحدةا

عسكري أطاح بالملك، لتبدأ ليبيا ُحقبة جديدة تتسم بالقمع، والعنف، ونبذ التعددية 
 .السياسية، وتجريم النشاط الحزبي، والسياسي

تور جديد، حيث ، ولم َيشُرع في إعداد دس1951أسقط االنقالب العسكري دستور 
، الذي ابتكره "النظام الجماهيري"فضَّل القذَّافي أن يحُكم البالد بال دستور في ظل 

ذائع الصيت، وزعم القذَّافي " الكتاب األخضر"وأعلن عنه فيما ُيشبه نظرية سياسية في 
" المؤتمرات الشعبية"أن النظام الجماهيري سيجعل الشعب يحكم نفَسه بنفِسه، عبر 

 .اجة إلطار دستوري، أو حتى مجلس نيابي يضم نواب الشعب المنتخبيندون الح

، كانت هناك مطالبات ودعوات ليبية لوضع 2011فبراير  17ورغم ذلك، وقبل ثورة 
فكرة صياغة دستور، كما أن ابنه سيف  1993القذَّافي نفسه طرح في . دستور للبالد

الده في حكم ليبيا، كان قد دعا إلى اإلسالم القذَّافي، الذي كان ُيِعد نفسه لخالفة و
صياغة دستور، وذلك خالل خطابه أمام الملتقى األول للمنظمة الوطنية للشباب الليبي 

وفيما كان القذَّافي االبن حريًصا على التأكيد أنه ال . 200658في سرت في أغسطس 
د، إال أن في حال صياغة دستور جديد للبال) القذَّافي الكبير(مساس بموقع زعيم ليبيا 

الدعوة لصياغة دستور ظلت جزًءا من الدعاية الخاصة بالسياسي الشاب، ولم تشهد ليبيا 
خطوات جادة لتنفيذها رغم ترديد شائعات عن قرب انتهاء سيف اإلسالم من مشروع 

 .الدستور

                                               
 .2007أغسطس  10حمد ولد أحمد سامل، سيف اإلسالم ومرشوع الدستور الليبي، الجزيرة نت، سيدي أ  58
 https://goo.gl/YFZCTc  
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أيًضا كان مطلب إعداد دستور للبالد حاضًرا في ذهن وخطاب النخبة القضائية 
وقبل اندالع . اسية في الحراك السياسي الذي شهدته ليبيا قبل الثورةوالحقوقية والسي

الثورة الليبية، وبسبب توجسه مما يدور في الجوار تونس ومصر، وفي محاولة إلخماد أي 
تحركات شعبية مماثلة في ليبيا، حاول ُمعمر القذَّافي أن يحتوي الحراك السياسي، وقام 

في ليبيا، من بينهم وفد نقابة المحامين الذي  باستقبال عدد من الشخصيات البارزة
طرح على القذَّافي ضرورة إعداد دستور للبالد َيصون الحقوق والحريات، ويضع اإلطار 

ولم . الدستوري الناظم للتشريعات، وتجاوب القذَّافي مع دعوة وفد النقابة خالل االجتماع
سي واالستجابة لمطالب يكن نظام القذَّافي جاًدا في الرغبة في اإلصالح السيا

المواطنين، وكان اللقاء بهدف جس النبض ولتهدئة النشطاء السياسيين والحقوقيين 
  59.الذين يخشى النظام من تأثيرهم على المواطنين

، وقبل سقوط القذَّافي، كان 2011فبراير  17وبعد أن اندلعت الثورة الليبية في 
ي عبرت عنها الجماعات السياسية مطلب دستور للبالد أحد المطالب األساسية الت

أغسطس  3وفي . والحقوقية منذ األيام األولى، وبرز في عدة مظاهرات التي نظمها الثوار
قام المجلس الوطني االنتقالي، والذي تولى إدارة شئون البالد في أعقاب سقوط  2011

بل إتمام ، وذلك حتى ق60القذَّافي، وحاز على االعتراف الدولي، بإصدار إعالن دستوري
 .تحرير سائر األراضي الليبية

تعمـل الدولة على إقامة نظام "على أن ) 4(نص اإلعالن الدستوري في المادة 
سيـاسي ديمقراطي مبني على التَّعددية السِّياسية والحـزبية، وذلك بهدف التداول 

وطني على أن يقوم المجلس ال) 30(فيما نصت المادة ". السِّلمي الديمقراطي للسُّلطة
االنتقالي بإعداد قانون انتخاب المؤتمر الوطني العام، على أن يقوم المؤتمر الوطني 

اختيار هيئة تأسيسية لصياغة "يوًما من أول اجتماع له بــ 30العام في مدة ال تتجاوز 
مشروع دستور للبالد ُتسمي الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، على أن تنتهي من 

ر للمؤتمر في مدة ال تتجاوز ستين يوًما من انعقاد اجتماعها تقديم مشروع الدستو
، ثم يقوم المؤتمر الوطني العام باعتماد مشروع الدستور قبل طرحه لالستفتاء "األول

على الشعب للتصويت عليه، على أن تكون الموافقة على الدستور بأغلبية ثلثي 

                                               
ايف، طلب من أعضاء الوفد عدم التحدث للصحافة عام دار 59 يف اللقـاء،  النائب العام، الذي توىل ترتيب لقاء وفد نقابة املحامني مع القذَّ

وقد خالف أحد األعضاء التعليامت وتحدث مع أحد الصحفيني يف الهاتف بعد مغادرته االجتامع، وقبـل أن يسرتسـل يف الحـوار؛ قامـت 
أمل نتفـق عـىل عـدم : األجهزة األمنية بقطع االتصال، ودخل النائب العام عىل الخط وقال للمحـامي والحقـوقي عبـد السـالم املسـامري

 . 2017يونيو  8مقابلة مع املستشار مروان الطشاين مدير مركز مدافع لحقوق اإلنسان يف : املصدر. افة يا عبد السالم؟الحديث للصح
  exdocs/laws/ar/ly/ly005ar.pdfhttp://www.wipo.int/edocs/l  .2011لإلطالع عىل نص اإلعالن الدستوري الصادر يف  60
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فقة، يجب على الهيئة المقترعين، فإن لم ينل المشروع النسبة المطلوبة للموا
 .يوًما 30التأسيسية إعادة صياغته، وطرحه لالستفتاء مجدًدا في مدة ال تتجاوز 

ولكن بعض األصوات في ليبيا كانت ترى وجوب العودة لدستور االستقالل الصادر 
، حيث يرى أصحاب هذه الدعوة أن دستور االستقالل مازال قائًما من الناحية 1951عام 

ويذهب هؤالء إلى أن . عاًما 42العمل به بعد تعطيل القذَّافي له لنحو  الفعلية، ويجب
العمل بدستور االستقالل ال يعني العودة للملكية، فضًلا عن كونه يتمتع بمزايا من بينها 
إشراف األمم المتحدة على إعداده، ومشاركة نخبة من المتخصصين في الدساتير، آنذاك، 

ر األفضل لليبيا هو إجراء تعديل على دستور االستقالل، وهو ما يجعل الخيا. في صياغته
  61.واالنتظار حتى تستقر األوضاع ثم إجراء مراجعة شاملة له

، وقبل أيام من انتخاب المؤتمر الوطني العام، قام المجلس 2012يوليو  5وفي 
 الوطني االنتقالي بتعديل على اإلعالن الدستوري، وقام بتغيير جوهري في طريقة تشكيل

فبعد أن كان تشكيل الهيئة بالتعيين عبر قرار من المؤتمر الوطني . الهيئة التأسيسية
بطريق االقتراع الحر المباشر من غير "العام، أصبح تشكيل الهيئة التأسيسية باالنتخاب 

أعضائه لصياغة مشروع دستور دائم للبالد، تسمى الهيئة التأسيسية من ستين عضًوا 
ويتولى . م 1951التي ُشكلت إلعداد دستور استقالل ليبيا عام  على غرار لجنة الستين

المؤتمر الوطني العام تحديد معايير وضوابط انتخابها، يراعى فيها وجوب تمثيل 
ونص التعديل على أن . 62"مكونات المجتمع الليبي ذات الخصوصية الثقافية واللغوية

وقام . بية ثلثي األعضاء زائد واحدَتصُدر قرارات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بأغل
التعديل الدستوري بتمديد المهلة الممنوحة لصياغة الدستور لتصبح مائة وعشرين يوًما 

 .منذ عقد الهيئة التأسيسية اجتماعها األول

 200تم إجراء انتخابات المؤتمر الوطني العام الذي تشكل من  2012وفي يوليو 
، وأصبح ضمن سلطات المؤتمر الوطني 63نتقاليعضو، وتسلم الُسلطة من المجلس اال

وكانت األحزاب والقوى السياسية الرئيسية . تشكيل الحكومة وإعداد قانون االنتخابات
، هي ائتالف القوى الوطنية، المحسوب على التيار 2012التي برزت في انتخابات 

عًدا، من إجمالي مق 39الليبرالي، بزعامة رئيس الوزراء السابق محمود جبريل الذي فاز بـ

                                               
. 2011ســبتمرب  25محمــد عــىل أحــداش، تقــويم الحالــة الدســتورية يف ليبيــا، املركــز العــريب لألبحــاث ودراســة السياســات،  61

efe6b2532e9a-a8c3-460e-ef11-lease/c2cc3127http://www.dohainstitute.org/re  
  legislation.ly/ar/node/31468-http://security  2012لسنة  3نص التعديل الدستوري رقم  62
ــــــــــــام  63 ــــــــــــوطني الع ــــــــــــؤمتر ال ــــــــــــلطة للم ــــــــــــا يســــــــــــلم الُس ــــــــــــايل يف ليبي ــــــــــــس االنتق املجل

  http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE87800A20120809  
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مقعًدا، فيما فاز حزب  17مقعًدا مخصصة للقوائم الحزبية، كما فاز التيار اإلسالمي بـ 80
الجبهة الوطنية، الذي انبثق عن الجبهة الوطنية إلنقاذ ليبيا، التي كانت معارضة 

ودعت المفوضية العليا . 64للقذَّافي في ثمانينيات القرن العشرين، بثالثة مقاعد
عضو  200، النتخاب 2014يونيو  25بات المواطنين للتوجه لصناديق االقتراع في لالنتخا

 .65يوليو أعلنت المفوضية نتائج االنتخابات 21في مجلس النواب، وفي 

. 66، أصدر المؤتمر الوطني العام التعديل الدستوري السادس2014فبراير  5وفي 
مشروع الدستور خالل مائة  نص التعديل على أن تنتهي الهيئة التأسيسية من صياغةو

). 2014تم تحديد موعد أول اجتماع في مارس (من أول اجتماع لها،  بدًءا يوًماوعشرين 
من أول جلسة  يوًماوألزم التعديل الهيئة التأسيسية أن تقوم في موعد ال يتجاوز ستين 

ية فيه إمكان تذُكر) 2014في مايو (لها بتقديم تقرير إلى المؤتمر الوطني العام 
فإن رأت الهيئة التأسيسية أن بإمكانها . ستكمال مشروع الدستور في المدة المذكورةا

فسوف يتم طرح المشروع بعد إنجازه لالستفتاء عليه  ،االنتهاء من مشروع الدستور
فإذا وافق الشعب على المشروع . عتمادهامن تاريخ  يوًماخالل ثالثين  )ال(و أ) نعم(بـ

إلى المؤتمر  وُيحالللبالد،  دستوًراعتباره االهيئة على  ُتصادق ،نبأغلبية ثلثي المقترعي
وإن لم تتم الموافقة عليه تقوم الهيئة بإعادة صياغته وطرحه . الوطني العام إلصداره

ستفتاء المن تاريخ إعالن نتائج ا يوًماستفتاء خالل مدة ال تتجاوز ثالثين المرة أخرى ل
المؤتمر الوطني العام بإصدار قانون االنتخابات العامة  وبعد إقرار الدستور سيقوم. األول
 .من تاريخ إقرار الدستور من الشعب يوًما 30خالل 

أما في حالة عدم قدرة الهيئة التأسيسية على إعداد مشروع الدستور في المدة 
المحددة أعاله يقوم المؤتمر الوطني العام بوضع التعديل الدستوري، وقانون 

وحدد التعديل الدستوري السادس . 2014ع التنفيذ في شهر مايو موض ،االنتخابات
 شهًرا 18اإلطار الزمني للمرحلة االنتقالية الثالثة، بحيث ال تتجاوز في جميع األحوال مدة 

 مجدًدا،وفي حالة الحاجة إلى تمديد الفترة االنتقالية . من أول جلسة للهيئة التأسيسية
 .ستفتاء شعبيابر نص التعديل على أن يتم التمديد ع

                                               
). باللغـــــة العربيـــــة(االنتخابـــــات الربملانيـــــة الليبيـــــة، موقـــــع هيئـــــة اإلذاعـــــة الربيطانيـــــة : ســـــؤال وجـــــواب 64

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2014/06/140625_libya_election_q_a  
  https://hnec.ly/?p=6288  مجلس املفوضية يعلن النتائج النهائية النتخاب مجلس النواب  65
  legislation.ly/ar/node/31962-http://security  2014لسنة  6ع عىل التعديل الدستوري رقم لإلطال  66
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، 67، أصدر المؤتمر الوطني العام التعديل الدستوري السابع2014مارس  11وفي 
والذي نصَّ على انتخاب أعضاء الهيئة التأسيسية من غير أعضاء المؤتمر الوطني العام، 
كما نصَّ على أنه يجب على قانون انتخاب الهيئة التأسيسية، الذي يتولى إصداره 

العام، مراعاة تمثيل ُمكونات المجتمع الليبي ذات الخصوصية الُلغوية المؤتمر الوطني 
وألزم التعديل الدستوري الهيئة التأسيسية بأن ). التبو -الطوارق  -األمازيغ (والثقافية 

ُتصدر قراراتها بأغلبية الثلثين زائد واحد، مع وجوب التوافق مع مكونات المجتمع الليبي 
 .للغوية في األحكام المتعلقة بهمذات الخصوصية الثقافية وا

 اب الهيئة التأسيسيةـــقانون انتخ     
، 2013لسنة ) 17(، القانون رقم 2013يوليو  20أصدر المؤتمر الوطني العام في 

نص قانون الهيئة . 68بشأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور
ثلون األقاليم الرئيسية، إقليم عضًوا ُيم 60التأسيسية على أن يكون عدد أعضائها 

 20في الجنوب، بنسبة " فزان"في الغرب، وإقليم " طرابلس"في الشرق، وإقليم " برقة"
يتم انتخاب أعضاء الهيئة باالقتراع السري المباشر وفًقا للنظام . عضًوا لكل إقليم

المرشح  االنتخابي الفردي القائم على نظام األغلبية البسيطة، ويكون الفائز بالمقعد
. الذي يحصل على أعلى عدد من األصوات، وعند التساوي ُتجرى القرعة بين المتساوين

، كما نص )من عدد أعضاء الهيئة% 10(وخصص القانون ستة مقاعد فحسب للنساء 
 -تبو  -أمازيغ (القانون على وجوب تمثيل المكونات ذات الخصوصية الثقافية والُلغوية 

 ). طوارق

وًطا للترشح من بينها أال يكون المرشح عضًوا بمجلس المفوضية وضع القانون شر
العليا لالنتخابات، أو أحد موظفي إدارتها المركزية، أو لجانها الفرعية، أو مراكز االقتراع، 
وأال يكون عضًوا بالمؤتمر الوطني العام أو بالحكومة المؤقتة، وأال يكون أحد منتسبي 

ونص القانون على أن تتولى المفوضية العليا . لعسكريةالهيئات األمنية النظامية، أو ا
لالنتخابات تنظيم وإدارة العملية االنتخابية واإلشراف الكامل عليها، وَسَمَح القانون 
لمؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات اإلقليمية، والدولية المختصة بمراقبة العملية 

وفر أكبر قدر من المصداقية لُحرية االنتخابية، وألزم المفوضية بتسهيل مهامهم بما ي
وحدد القانون مدينة البيضاء مقًرا رئيسًيا للهيئة مع إمكانية عقد أي . ونزاهة االنتخابات

                                               
  legislation.ly/ar/node/31982-p://securityhtt  2014لسنة  7لإلطالع عىل نص التعديل الدستوري رقم  67
http://security-  . بشأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مرشوع الدستور 2013لسنة  17لإلطالع عىل نص القانون  68
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من جلساتها في أي مدينة أخرى، ووفًقا للقانون يتولى المؤتمر الوطني العام تعيين 
إشراف رئيس جهاز إداري، ومالي وآخر فني يختص بشئون الهيئة على أن يكون تحت 

 .الهيئة

التعديل األول أصدره . وتم إجراء تعديلين على قانون انتخاب الهيئة التأسيسية
، وأجرى تعديًلا على نظام انتخاب أعضاء 2013ديسمبر  2المؤتمر الوطني العام في 

الهيئة، ليكون اختيار األعضاء بالنظام االنتخابي الفردي القائم على نظام األغلبية 
يكون الفائز بالمقعد هو المرشح الذي يحصل على أعلى عدد من األصوات، البسيطة، و

وفي حالة وجود دوائر انتخابية متعددة المقاعد يتم اعتماد نظام الصوت الواحد غير 
المتحوِّل، وعند التساوي في عدد األصوات ُتجرى القرعة بين المتساوين، كما قام 

الذي تتوافر فيه الشروط، حيث ُيمكن  التعديل بتسهيل عملية التسجيل على الناخب
للناخب اختيار مركًزا انتخابًيا للتسجيل فيه يدوًيا، أو إلكترونًيا بعد اإلعالن عنه من قبل 

، وكان 2014سبتمبر  19أما التعديل الثاني فصدر عن مجلس النواب في . 69المفوضية
 .70بشأن تعديل محدود في تقسيم بعض الدوائر االنتخابية

قانون الهيئة التأسيسية في تمثيل مكونات الشعب الليبي بالشكل الذي لم ينجح 
وقد اهتم قانون الهيئة بتمثيل محدود لألمازيغ والتبو والطوارق، فيما لم . ُيرضي الجميع

نخراطهم في الشعب اأحد في ليبيا وجودهم و ُينكرالتي ال "يذكر المكونات األخرى 
ركس، والكراغلة، والمالطية، وهؤالء لم يتمثلوا في الليبي مثل األواجلة، والقريت، والش

وفي وقت مبكر أعلن األمازيغ، الذين  .71"الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور
من سكان ليبيا، رفضهم للقانون، وقرر المجلس األعلى ألمازيغ ليبيا % 20يشكلون نحو 

ل المقعدين المخصصين مقاطعة انتخابات الهيئة التأسيسية وعدم ترشح األمازيغ لشغ
إذ أكد . لهم، وأكد المجلس أن المقاطعة تشمل الناخبين أيًضا وليس المرشحين فقط

. 72المجلس أن تمثيل األمازيغ ومكونات الشعب في الهيئة ال يعدو كوَنه تمثيًلا شكلًيا
وأنه ودعا النشطاء األمازيغ إلى االعتراف بأن األراضي الليبية أمازيغية منذ آالف السنين، 

                                               
 .يف شأن إنتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مرشوع الدستور 2013لسنة  17بتعديل القانون رقم  2013نة لس 30قانون رقم  69

legislation.ly/ar/node/31874-http://security  
 . يف شأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مرشوع الدستور 2013لسنة  17بشأن تعديل القانون رقم  2014لسنة  2قانون رقم  70

legislation.ly/ar/node/35023-http://security  
 . 2017يونيو  17مقابلة مع الدكتورة ابتسام أبحيح عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مرشوع الدستور يف  71
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البد أن يحمي الدستور األمازيغية التي ُيعاني المنتمين لها في ليبيا والمهددة من 
 .73"العنصريين"

 تشكيل الهيئة التأسيسية     
نتيجة مقاطعة األمازيغ لالنتخابات ظلَّ المقعدين الخاصين بهم شاغرين، وهكذا 

، كما هو مقرر 60ن عضًوا بدًلا م 58أصبح العدد الفعلي ألعضاء الهيئة التأسيسية 
وبرغم ذلك انضم أحد األمازيغ للهيئة بخوضه االنتخابات . باإلعالن الدستوري والقانون

على المقاعد العامة، وانضم إلى لجنة العمل األولى لكنه رفض االنضمام إلى لجنة العمل 
 وَتجُدر مالحظة أنه بخالف المقعدين المخصصين لكل من الطوارق واألمازيغ، .الثانية

انتخب الليبيون ثالثة أعضاء آخرين ينتمون للطوارق، أحدهم كان عضًوا في لجنة العمل 
 .األولى والثانية

كان قانون الهيئة التأسيسية قد نال انتقادات من بعض منظمات حقوق المرأة 
بسبب ضعف نسبة تمثيل النساء في الهيئة التأسيسية،  75والنشطاء الليبين 74الليبية

ويرى بعض أعضاء ). من إجمالي عدد األعضاء% 10(مقاعد  6دار والتي تحددت بمق
الهيئة التأسيسية أن القانون َفشل في أن ُتعبِّر نسبة النساء في تشكيل الهيئة 
التأسيسية عن التمثيل الحقيقي لهن في المجتمع الليبي، حيث ُتمثِّل النساء أكثر من 

فيما يرى بعض . 200676ن في من تعداد الشعب الليبي بحسب آخر تعداد للسكا% 52
أعضاء الهيئة التأسيسية أن تشكيل الهيئة بشكل عام متوازن وُمعبر عن مكونات الشعب 

 .77الليبي

نالت طريقة تشكيل الهيئة التأسيسية عبر آلية االنتخاب استحسان الكثيرين، باعتبار 
البعض أن آلية وفيما يرى . أن االنتخاب آلية ديمقراطية ُتعبر عن إرادة الشعب الليبي

االنتخاب قامت بحماية الهيئة التأسيسية من هيمنة التيار اإلسالمي، وهو ما كان متوقًعا 
، 78في حالة اعتماد آلية التعيين عبر المؤتمر الوطني العام، كما كان مقرًرا في البداية

بت في فإن البعض اآلخر يرى أن آلية االنتخاب برغم كونها األكثر ديمقراطية إال أنها تسب

                                               
 .2014مايو  4عىل الرتهوين إىل أين بدون األمازيغية يف الهيئة التأسيسية؟، عامل األمازيغ، . فتحي سامل أبو زخار، د 73

http://www.amazighworld.org/arabic/human_rights/index_show.php?id=4172  
 .. مقابلة مع الزهراء اللنقي مؤسسة منرب املرأة الليبية من أجل السالم يف 74
 .2017يونيو  8كز مدافع لحقوق اإلنسان يف مقابلة مع املستشار مروان الطشاين مدير مر  75
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عرقلة التوصل لتوافق حول مشروع الدستور، كما أنها رغم حْصرها على تمثيل جميع 
مكونات المجتمع الليبي إال أنها لم تلتفت ألهمية تمثيل الكفاءات الفنية والقانونية 
المتخصصة، التي البد من توافرها لصياغة النصوص الدستورية، في حين كانت آلية 

بالتأكيد هناك حاجة لخبراء مختصين في الصياغة . 79براءالتعيين ستضمن تشكيل الخ
القانونية والدستورية، وهو ما كان ُيمكن توفيره عبر تشكيل لجنة خبراء ُمصغَّرة يتم 
تعيينها من قبل الهيئة التأسيسية، ويكون دورها العمل على مراجعة صياغة مشروع 

 . الدستور وإبداء الرأي والمقترحات الالزمة

بين االنتقادات لقانون الهيئة التأسيسية أنه برغم اختيار آلية االنتخاب أيًضا من 
لتشكيلها بدًلا من التعيين، فإنه قرر أن ما ستنتهي إليه أعمال الهيئة سيكون مشروًعا 

إذ يرى البعض أن انتخاب أعضاء الهيئة يعبِّر . 80للدستور يجب طرحه لالستفتاء إلقراره
ة الدستور، وال حاجة للعودة للشعب ألخذ موافقته على عن إرادة المواطنين في صياغ

المشروع النهائي، فالمبرر الوحيد في وجهة نظر هؤالء لطرح مشروع الدستور لالستفتاء 
ولكن انتخاب أعضاء الهيئة ال يعني بالضرورة . أن تكون الهيئة قد تم تشكيلها بالتعيين

مواطنين، وال سبيل للتأكد من موافقة أن يكون مشروع الدستور معبًرا عن آمال وإرادة ال
   .المواطنين على الدستور، وأنه معبًرا عن إرادة األغلبية إال عبر االستفتاء الشعبي

 االنقسام السياسي وأثره على الهيئة التأسيسية    
، أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع 2014فبراير  20انتخب الليبيون في 
لكن تفاقم االنقسام السياسي، وارتفاع حدة الصراع ألقى . 81دستور ليبيا بعد الثورة

 .82بظالله على عمل الهيئة التأسيسية، وأدى إلى تأجيل إقرار مشروع الدستور

 16وكان حفتر، الذي يقود الجيش الوطني الليبي، قد أعلن عن عملية الكرامة في 
ى الدولة وإغراق بالسيطرة عل" المتطرفين"في مدينة بني غازي، متهًما  2014مايو 

وحاول حفتر تجميد عمل الُسلطة التشريعية المنتخبة، وهو ما جعل . البالد في الفوضى
تعتبره انقالبًيا يسعى إلعادة النظام ) المؤتمر الوطني العام(الُسلطة القائمة آنذاك 
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في " العملية فجر"ودشنت القوى والجماعات اإلسالمية . القديم، والقضاء على الثورة
المدعومة من قبائل المنطقة الشرقية والعسكريين الغاضبين " عملية الكرامة"هة مواج

، ومن ظاهرة االغتياالت السياسية 2013من قانون العزل السياسي الصادر في نوفمبر 
أن االنقسامات  83وترى مجموعة األزمات الدولية. التي استهدفت بعض كبار الضباط

، وتعبِّر عن شبكة معقدة من صراعات المصالح السياسية في ليبيا متعددة المستويات
السياسية واالقتصادية، والتحزبات، والوالءات األيدولوجية، والمناطقية القبلية، بشكل 

 .يجعل من الصعب تمييز أطراف واضحة للصراع

مجلس شورى "و" أنصار الشريعة"و" فجر ليبيا" ، قامت جماعات2014وفي أغسطس 
من مدينة ) أغلبها ذو طبيعة إسالمية(ليشيات مسلحة وهي مي – 84"ثوار بني غازي

بالسيطرة على العاصمة طرابلس في غرب ليبيا وأعلنت أن مجلس النواب  –مصراتة 
المنتخب غير شرعي، ودعت المؤتمر الوطني العام المنتهية واليته الستئناف نشاطه 

وهكذا . الشرق وتشكيل الحكومة، فانتقل مجلس النواب إلى مدينة طبرق التي تقع في
ترسَّخ االنقسام السياسي بين حكومتين في الشرق والغرب، وازداد تعقيد المشهد 

بين أطراف عديدة مسلحة وهياكل  86الذي تمزقه الصراعات السياسية 85السياسي الليبي
 . سياسية موازية تتلقى دعًما دولًيا أو من بعض دول الجوار

ماعات التطرف العنيف التي استغلت وفي السنوات األخيرة شهدت ليبيا ُصعود ج
أعلنت جماعة  2014وفي . 2011الفراغ السياسي، واألمني في أعقاب انهيار الدولة في 

أنصار الشريعة، المسيطرة آنذاك على مدينة درنة، مبايعتها تنظيم الدولة اإلسالمية، 
الدولة  سيطر تنظيم 2015وفي . كما انتشرت عناصر التنظيم في أجزاء أخرى من ليبيا

اإلسالمية على مدينة سرت وماَرس فيها سلطاته كدولة متشددة تسعى لفرض رؤيتها 
 . 87الدينية على المجتمع وقررت عقوبات بدنية على السكان
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في ظل هذا المشهد السياسي شديد التعقيد كان على الهيئة التأسيسية أن تقوم 
جاوز األزمات وإنهاء مشروع بعقد اجتماعاتها والنقاش حول الدستور وحل الخالفات وت

 .الدستور الذي ينتظره الشعب الليبي

حرصت الهيئة التأسيسية على إعالن عدم االنحياز ألي طرف سياسي، وفضلت الحياد 
بين األطراف المتصارعة، وهو قرار يتسم بالحكمة، وساهم في حماية الهيئة من مواجهة 

يئة أن هذا الحياد قد أثَّر بشكل ويرى بعض أعضاء اله. كثير من األزمات والعراقيل
إيجابي على وضع الهيئة وقدرة أعضائها على الحركة، إذ لم يتعرضوا للمضايقات في 
إقامتهم وفي سفرهم بًرا أو جًوا بالرغم من األوضاع أمنية المتردية في جميع أنحاء 

 .88البالد

ج إعالمي كان خالل العامين األخيرين تم تداول عدة مقترحات للدستور صاحبها تروي
بأن الهيئة قد توافقت على مشروع الدستور، إال أن هذه  في كل مرة إيحاًء ُيعطي

أحد المقترحات صدر . المقترحات لم تحظ بالتوافق، وال بالنقاش في الجلسات العامة
. عتباره مشروع الدستور التوافقيا، ونجح في الوصول للبرلمان ب2016أبريل  26بتاريخ 

 توافقًيا مشروًعاعتباره ا، ب2016أبريل  26ن المشروع الذي تم إعالنه في عن أ فضًلاهذا 
لم يحظ بموافقة كل  عضًواحاز موافقة أعضاء لجنة التوافق المكونة من إثني عشر 

 3أعضاء فقط، في حين رفض المقترح  9حيث صدر بموافقة  ،أعضاء اللجنة بالفعل
ا ُيعد مخالفة لإلجراءات التي نص عليها وهو م). برقة(أعضاء ممثلين للمنطقة الشرقية 

األمر  ،عتماد النصوص الدستوريةالاإلعالن الدستوري من نصاب الحضور والتصويت 
تخذتها اببطالن اإلجراءات التي  اوصدر بشأن حكًم ،الذي ترتب عليه الطعن أمام القضاء
 .89الهيئة التأسيسية إلقرار هذا المشروع

. جتماعات الهيئة خارج ليبيااسية خالف حاد حول عقد نشب بين أعضاء الهيئة التأسي
جتماعات الهيئة إلى مالطا، االترهوني بنقل  يفي البداية سعى رئيس الهيئة آنذاك عل

جتماعها الذهاب إلى اقررت الهيئة في  2015فبراير  26وفي . ولكنه أخفق في ذلك
أعضاء من الهيئة  3قام  وقد. المملكة المغربية لعقد مداوالتها هناك وإجراء التصويت

جتماعاتها خارج ليبيا لمخالفة ذلك االتأسيسية برفع دعوى قضائية ضد عقد الهيئة 
، والمادة الرابعة من الالئحة الداخلية 2013لسنة  17من القانون رقم ) 45(للمادة 

                                               
 . 2017يونيو  17مقابلة مع الدكتورة ابتسام أبحيح عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مرشوع الدستور يف  88
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يمنع الهيئة من عقد  الُمدَّعينللهيئة التأسيسية، وقد صدر حكم قضائي لصالح 
 .ت خارج ليبياجتماعاالا

ورش العمل خارج ليبيا في تونس،  بعض ورغم ذلك عقد أعضاء الهيئة التأسيسية
على القانون، والحكم القضائي المشار  تحايًلاوفي سلطنة عمان، وهو ما يراه البعض 

جتماعات، كما أن احيث يقول األعضاء إنهم كانوا يعقدون ورش عمل وليس  ،ليهإ
جتمعوا في صاللة استطاع أعضاء الهيئة الذين اوقد . األعضاءعلى  إجبارًياالحضور ليس 

. للدستور نال موافقة عدد كبير من األعضاء مقترًحا، 2017في أبريل  ُيصدروابعمان أن 
 جديًدا مقترًحاوفي الشهر التالي تم إجراء تعديالت غير جوهرية على المقترح، وأصدروا 

قتراب موعد ايم المقترحات، بما قد يعني ، مع اإلعالن عن غلق باب تقد2017في مايو 
 . إصدار النسخة األخيرة المعتمدة لمشروع الدستور التوافقي

رفضت محكمة استئناف البيضاء في شرق ليبيا، قبول الطعن  2016في نوفمبر 
الُمقدم من رئيس هيئة صياغة الدستور الليبي علي الترهوني على قرار إقالته من رئاسة 

وألغت المحكمة قرار المفوضية العليا . 90ألنه يحمل الجنسية األمريكية الهيئة وعضويتها
لالنتخابات باعتماد انتخاب علي الترهوني عضًوا بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع 
الدستور، وكذلك إلغاء قرار الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور باختياره رئيًسا 

سية األمريكية بالثمانينيات من القرن الماضي، وكان الترهوني قد حصل على الجن. لها
، 2017يناير  3وفي . في أعقاب صدور حكم باإلعدام عليه من نظام العقيد ُمعمر القذَّافي

انتخبت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي نوح عبد السيد المغربي رئيًسا 
المنافسة مع عمر النعاس الذي صوًتا في الجولة الثانية بعد  17للهيئة بحصوله على 

عضًوا فقط من أعضاء الهيئة  31أصوات، وحضر جلسة االنتخاب  9حصل على 
 .91التأسيسية

ال توجد هيمنة لتيار أو حزب سياسي أو أيدولوجية بعينها على الهيئة التأسيسية، 
أعضاء محسوبين على التيار  5فمن بين الثمانية والخمسين عضًوا بالهيئة يوجد نحو 

أعضاء منتمين للتيار الليبرالي، فيما ال ينتمي بقية أعضاء الهيئة، وهم  7اإلسالمي، ونحو 
إال أن البعض ُيرجِّح أنه في وقت األزمات واشتداد . األغلبية، إلى أحزاب أو تكتالت سياسية

الخالفات داخل الهيئة، سيكون من السهل على المنتمين للتيار اإلسالمي، في داخل 
                                               

ــــت،  90 ــــة ن ــــة صــــياغة الدســــتور، العربي ــــيس هيئ ــــة رئ ــــة تؤكــــد إقال ــــوفمرب  28محمــــد العــــريب، محكمــــة ليبي .2016ن
  https://goo.gl/29gEFz   

.2017ينــــاير  3بوابــــة الوســــط، تنتخــــب نــــوح املغــــريب خلًفــــا للرتهــــوين، » تأسيســــية الدســــتور«جيهــــان الجــــازوري،  91
  http://alwasat.ly/ar/news/libya/129027/  
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رجها، التأثير على األعضاء غير المسيسين، واستمالتهم بفضل سطوة الخطاب الهيئة وخا
الديني في المجتمع الليبي، هذا فضًلا عن أن المنتمين للتيار الليبرالي، برغم قلة 
عددهم، منقسمون إلى مجموعتين وال يجمعهم العمل على تنفيذ برنامج ورؤية واضحة 

 .92اهات األكثر تشدًداالمعالم، وهو ما قد يصب في صالح االتج

رغم عدم هيمنة تيار سياسي بعينه، أو حتى وضوح  -هذا فيما يرى البعض أن الهيئة 
فإنها عانت قليًلا في ظل رئيس الهيئة علي  - التوجهات السياسية لغالبية أعضائها 

الترهوني الذي كان يرأس حزب التيار الوسطي، حيث بدأ الرئيس في تصنيف األعضاء 
م وتوجهاتهم، وأصبح هناك حديث عن األغلبية، واألقلية، وعن التقسيمات بحسب ميوله

بناء على  -وفًقا لإلعالن الدستوري  -الجهوية، خاصة أن الهيئة تم اختيار أعضائها 
 –وبرقة  -فزان (عضًوا في األقاليم الثالثة الرئيسية  20أساس جهوي، بحيث يتم انتخاب 

 .93)وطرابلس

لهيئة التأسيسية أن الصراعات على األرض، ونتائجها فيما يرى بعض أعضاء ا
المتغيرة تؤثر بقوة على قرارات الهيئة التأسيسية، بسبب َتغيُّر مواقف بعض األعضاء 

فعلى سبيل . نتيجة التغيرات السياسية، وتغيُّر األطراف المهيمنة على بعض المناطق
ي غازي كانوا يتبنون آراء المثال، في ظل سيطرة جماعة أنصار الشريعة على مدينة بن

ُمنسجمة مع المزاج اإلسالمي المتشدد المهيمن حينها، فطالبوا بأن تكون مادة تطبيق 
الشريعة اإلسالمية مادة فوق دستورية ال يتم طرحها لالستفتاء، ومنع النساء من 

، وأن يكون الجيش حامًيا للشريعة اإلسالمية في ليبيا "اإلسالمي"االنضمام للجيش 
أما بعد سيطرة الجيش بقيادة حفتر على . ما يقوم الجيش بحماية العلمانية في تركيامثل

األرض، تغيرت مواقف هؤالء واختفت المطالبات المشار إليها، بل إنهم بدأوا في الحديث 
عن عدم الحاجة إلصدار الدستور في وقت قريب ألنه قد ُيعيق الجيش عن أداء مهامه، 

، بعد مشاورات أجرتها الهيئة 2017لصادر في أبريل واتهموا مشروع الدستور ا
التأسيسية في صاللة في سلطنة ُعمان، بأنه مشروع أنجزته أياد خارجية بهدف عرقلة 

 .94الجيش عن استكمال تحقيق إنجازاته

، توصلت أطراف الصراع الليبية إلى اتفاق الصخيرات الذي نص 2015وفي نهاية 
باستشارة مجلس النواب ومجلس الدولة حول مشروع على أن تقوم الهيئة التأسيسية 
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 .2017يونيو  26مقابلة مع عبد املنعم الرشيف عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مرشوع الدستور يف  94
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 24الدستور، وقبل طرحها لالستفتاء، ومنح الهيئة التأسيسية ُمهلة حتى موعد غايته 
، لالنتهاء من المشروع والتوافق عليه، وفي حال لم تستطع الهيئة التوافق 2016مارس 

من مجلس ممثلين عن كل  5على مشروع للدستور يتم تشكيل لجنة مصغرة من 
 .95النواب، ومجلس الدولة وبمشاركة من مجلس الوزراء للتداول وللوصول إلى حل

لم تستطع الهيئة التأسيسية إنجاز مشروع الدستور في الوقت المقرر في اإلعالن 
الدستوري، وكانت الخالفات قد تصاعدت داخل الهيئة التأسيسية خالل المناقشات 

زيع الثروات الطبيعية، وشكل العلم، والنشيد والمقترحات بشأن مقر العاصمة، وتو
ومن أبرز األمور الخالفية . الوطني، وتوزيع أعضاء مجلس الشيوخ، وحتى ديباجة الدستور

ذات الصلة بالحقوق والحريات الخالف على موقع الشريعة اإلسالمية في الدستور، 
الحقوق والخالف على حقوق المرأة بشكل خاص، والضمانات الدستورية لحماية 

 .والحريات، باإلضافة إلى الخالف حول العدالة االنتقالية

جدير بالذكر أن بعض النشطاء الليبيين اعتبر جهود بعثة األمم المتحدة مع الهيئة 
التأسيسية تجاوزت تقديم المشورة الفنية، ودخلت في نطاق التدخالت غير المرغوبة 

، واتهم بعض أعضاء الهيئة 96رالتي تستهدف فرض رؤية بعينها على مشروع الدستو
المعهد الدنماركي لحقوق التأسيسية بعثة األمم المتحدة بأنها قامت بالتعاون مع 

أبريل  26بالترويج لمشروع الدستور الصادر في اإلنسان والمنظمة األمريكية للمحامين، 
في  وقد أكد أحد الخبراء العاملين. ، ولكنها أخفقت في تمريره في نهاية المطاف2016

بعثة األمم المتحدة لليبيا أن كل جهود األمم المتحدة كانت في إطار تقديم المشورة 
الفنية، ونقل الخبرات الدولية في صياغة الدساتير خالل المراحل االنتقالية، ونفى بشدة 

وقد اتفق . 97أن تكون البعثة قد حاولت فرض رؤية بعينها على أعضاء الهيئة التأسيسية
 .98الهيئة التأسيسية مع خبير بعثة األمم المتحدة أعضاء آخرين في

بعد نحو عام كامل من إخفاق الهيئة التأسيسية في التوافق على مشروع الدستور في 
أبريل  16، صدر عن أعضاء الهيئة التأسيسية مقترح جديد للدستور في 2016أبريل 
بإجراء تعديالت  ، ثم قام األعضاء99، وذلك بعد عودة األعضاء من مشاورات صاللة2017
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وكانت الهيئة قد أصدرت قراًرا . 2017مايو  15على المقترح وإصدار نسخة جديدة في 
وهو ما يتوافق مع تأكيد . 100بغلق الباب أمام قبول مقترحات إضافية 2017مايو  8في 

وطرح  2017عدد من أعضاء الهيئة بأن التوافق على مشروع الدستور قد يتم في صيف 
 .101تاءالمشروع لالستف

، 2017يونيو  9وكان رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح قد فجَّر مفاجأة في 
بمطالبته أعضاء المجلس بإصدار قرار بحل الهيئة التأسيسية لتأخرها في التوافق على 

وقد . 102مشروع الدستور وتشكيل هيئة جديدة عن طريق التعيين وليس االنتخاب
دعوة عقيلة لحل الهيئة، واعتبروها دعوة ال قيمة لها  استنكر أعضاء الهيئة التأسيسية

لعدم وجود صالحيات دستورية، أو قانونية لمجلس النواب ورئيسه تسمح لهم بحل 
الهيئة، واتهموا عقيلة بمحاولة عرقة إصدار الدستور بقطع الميزانية المخصصة لها 

لبة بعض أعضاء لشهور، فضًلا عن دوره بمعاونة بعض أعضاء مجلس النواب في ُمطا
باالنسحاب بهدف تعطيل تعديل الدستور ومن أجل أن "الهيئة التأسيسية عن برقة 

إذ يرى أعضاء . 103"يتمكنوا من دخول مرحلة انتقالية رابعة ال تصب بمصلحة الشعب
بالهيئة أن عقيلة يحاول الحفاظ على منصبه وعلى وجود مجلس النواب الحالي، إذ في 

م حل مجلس النواب وإجراء انتخابات عامة لتشكيل مجلس جديد حال إقرار الدستور سيت
  .104وفًقا للدستور

       

 الخالف على موقع الشريعة اإلسالمية
منذ بداية الثورة الليبية برز دور الشريعة اإلسالمية في الخطاب السياسي والثوري، 

ِهَد رواًجا في وقامت غالبية األطراف بمغازلة المزاج الديني المحافظ والمتشدد الذي َش
، وخالل االحتفال بتحرير ليبيا، استهل المستشار 2011أكتوبر  23ففي . ليبيا بعد الثورة

مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الوطني االنتقالي، كلمته بالسجود على أرض 
أي قانون مخالف للشريعة اإلسالمية هو "ميدان االحتفال قبل أن يؤكد للشعب الليبي أن 

وفي هذا السياق، نصَّت . 105"ا، ومنها القانون الذي ُيحد من تعدد الزوجاتموقوف فوًر
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على أن اإلسالم دين الدولة  2011المادة األولى من اإلعالن الدستوري الصادر في 
، وقبل فترة وجيزة 2013وفي ديسمبر . والشريعة اإلسالمية المصدر الرئيس للتشريع

رلمان الليبي استباق تشكيل الهيئة التأسيسية على انتخاب الهيئة التأسيسية، حاول الب
وأنه يقع باطًلا كل .. الشريعة اإلسالمية هي مصدر التشريع الوحيد في ليبيا"بإعالنه أن 

 .106"وكل مؤسسات الدولة ملزمة بذلك.. ما يخالف أحكامها من التشريعات

 3الوصول إلى توافق حول موقع الشريعة اإلسالمية في الدستور استهلك نحو 
وظهر الخالف التقليدي بين أنصار التيار . سنوات من عمر الهيئة التأسيسية لحسمه

اإلسالمي من جهة، والليبراليين واليساريين من جهة أخرى، حول تعريف الشريعة 
اإلسالمية، وكيفية االعتماد عليها كمصدر للتشريع في الدولة الحديثة، وتأثيرها على 

الميل الواضح لُمَمثلي الطوارق في الهيئة التأسيسية إلى  جدير بالذكر. الحقوق والحريات
االصطفاف إلى جانب التيار اإلسالمي، ومن غير المؤكد إن كان هذا التوجه معبًرا عن 
الميول الشخصية لممثلي الطوارق في الهيئة، أم أنه تعبير عن إرادة الطوارق بشكل 

ليبراليين فيما يتعلق بالشريعة عام، بينما اتخذ ممثلو التبو جانب اليساريين، وال
برغم ذلك سعى بعض أعضاء الهيئة إلنكار وجود خالف داخل الهيئة حول . 107اإلسالمية

 . 108مادة الشريعة اإلسالمية في مشروع الدستور

 2015وكانت اللجنة النوعية األولى بالهيئة التأسيسية قد قدمت في يناير 
) 8(وضم المقترح المادة . ألساسيةبشأن باب شكل الدولة ومقوماتها ا 109مقترحها

  :وجاءت على النحو التاليالخاصة بالشريعة اإلسالمية، 

  : ريعـــمصدر التش
اإلسالم دين الدولة، وأحكام الشريعة اإلسالمية مصدر كل تشريع، وال   .1

 .يجوز إصدار أي تشريع ُيخالفها، وكل ما يصدر بالمخالفة يعد باطًلا

ات الالزمة لمنع نشر وإشاعة العقائد تلتزم الدولة بسّن التشريع   .2
 .المخالفة للشريعة اإلسالمية، والممارسات المنافية لها
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تلتزم الدولة بسّن التشريعات التي تجرِّم االعتداء على المقدسات   .3
اإلسالمية، أو إهانة الذات اإللهية، أو القرآن الكريم، أو الُسّنة النبوية، أو األنبياء، 

صلى اهللا عليه وسلم، أو أمهات المؤمنين، أو  أو شخص الرسول الكريم
 . صحابته، رضى اهللا عنهم أجمعين

 )ال يجوز تعديل هذه المادة(

كان النص المقترح بشأن موقع الشريعة اإلسالمية يؤسس لدولة دينية بال جدال، 
وُيضيف للدستور حمولة دينية ُترسِّخ العداء لحقوق اإلنسان وحقوق المواطنة 

وسيجعل من المستحيل أن تقف الدولة في ليبيا على الحياد أمام ديانات . والديمقراطية
وعقائد المواطنين، وتحمي ُحرية المواطنين في اعتناق الدين الذي يرغبون وممارسة 

هذا فضًلا عن أن مثل هذه الصياغات ُتثير المخاوف من أن تكون صياغة . شعائره
عضها منذ مئات السنين، وأن يكون الجدل التشريعات رهينة ألحكام وفتاوى دينية صدر ب
أيًضا ينظر المقترح للعقائد األخرى باعتبارها . تحت قبة البرلمان بين النواب دينًيا بامتياز

هذا العداء المتأصل للمخالف في . خطًرا داهًما على المجتمع يجب القضاء عليه ومحاربته
سالمية المخالفة للمذهب السائد العقيدة والرأي سيمتد ليطال حتى المذاهب الدينية اإل

وباإلضافة إلى معاداة المقترح لُحرية الدين والضمير، فإنه يعادي ُحرية . باعتبارها زندقة
التعبير واإلبداع ويضع أساًسا دستورًيا لسجن المواطنين الذين يعبرون عن آرائهم 

ئمين على الدينية والفكرية بشكل أو بمضمون ال ُيرضي المتشددين دينًيا أو القا
 . الُسلطة

ورغم الصيغة الموِغلة في التشدد فإنها لم ُترض هيئة علماء ليبيا التي طالبت في 
، أن تقوم الهيئة التأسيسية بإجراء تعديل على 2015يناير  17بيان صحفي صادر في 

يجب أن تكون حاكمة على ) 8(من المادة  1المادة بحيث يتم التنصيص على أنَّ الفقرة 
مواد الدستور، وال يجوز تعديلها، فإذا ُوِجد تعارض بينها وبين أي مادة أخرى  غيرها من

وطالبت هيئة علماء ليبيا باستثناء المادة . ُقدِّمت هذه المادة وصارت حاكمة على غيرها
مسلمون، وال ُيعقل أن ُيستفتى  -بفضل اهللا  -جميع الليبيين "من االستفتاء، إذ أن ) 8(

وهي مصادرة على حق المواطنين اللييبين في . 110"كم ربه وموالهمسلم في اإلذعان لح
اتخاذ قرار التصويت مع أو ضد الصيغة المذكورة لمصدر التشريع، وهو ما يكشف منطق 
الوصاية في عقل وخطاب الجماعات والشيوخ المطالبين بفرض تصور معين للشريعة 
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ف خياراتهم وتوجهاتهم اإلسالمية على المواطنين رغًما عنهم ودون اعتبار الختال
 .الفكرية والسياسية

، وأخفقت الهيئة التأسيسية 2016إال أنه في مشروع الدستور الذي صدر في أبريل 
اإلسالم دين الدولة، " :كالتاليلتصبح ) 8(في تمريره لالستفتاء، تم تعديل صيغة المادة 

تبرة شرًعا، من غير والشريعة اإلسالمية مصدر التشريع وفق المذاهب واالجتهادات المع
. "وتفّسر أحكام الدستور وفقًا لذلك. إلزام برأي فقهي ُمعّين منها في المسائل االجتهادية

وتتسم هذه الصيغة بالغموض وااللتباس فيما تعنيه بالمذاهب واالجتهادات المعتبرة 
بها، وكيف يتم تحديد المذاهب واالجتهادات التي ينبغي على الُمشرِّع االلتزام . شرًعا

هذا فضًلا عن النص على وضع عملية تفسير أحكام الدستور . ومن سيقوم بتحديدها
وفًقا آلراء وأحكام وفتاوى دينية غير ُمحددة، ومبثوثة في مئات وآالف الكتب، والمدونات 

 .عبر أكثر من ألف عام

، 2016، أو مقترح 2015لم يتم اعتماد نص مادة الشريعة اإلسالمية في مقترح 
وفي هذا . ر نقاش أعضاء الهيئة حول موقع الشريعة اإلسالمية في الدستورواستم

السياق، كانت هناك محاولة إلضافة نص يتم بموجبه تشكيل لجنة عليا لإلفتاء، ودب 
الخالف حول اختصاصاتها وضرورتها وطرح البعض منحها صالحية الرقابة المسبقة على 

قبل إقرارها، وهو ما تم رفضه في نهاية  مشروعات القوانين الصادرة عن مجلس النواب
المطاف خوًفا من أن تؤدي ممارسات اللجنة العليا لإلفتاء إلى دولة دينية تعصف بالحقوق 

) 6(، التي نصت في المادة 2017ثم ظهرت الصيغة المعدلة في مقترح مايو . والحريات
 . 111"اإلسالم دين الدولة والشريعة اإلسالمية مصدر التشريع"على أن 

يزُعم كثيٌر من رجال الدين اإلسالمي والمنتمين لتيار اإلسالم السياسي أن تطبيق 
الشريعة اإلسالمية ال يتعارض مع حماية حقوق اإلنسان، ولكن في الممارسة العملية ال 

على أعضاء الهيئة التأسيسية الليبية االستفادة من . نرى سوى اإلخفاقات المتتالية
بة، وأال يكتفوا بتنقيح مادة الشريعة اإلسالمية واالنتهاء إلى صيغة الخبرات العربية القري

وفي هذا اإلطار . تقترب من صياغات دستورية عربية ُتستخدم في انتهاك حقوق اإلنسان
كان يمكن تعديل المقترح في مشروع الدستور، وإضافة المواثيق الدولية لحقوق 

هيئة التأسيسية حرصوا خالل كل اإلنسان كمصدر للتشريع، ولكن غالبية أعضاء ال
وفي المادة  .112المناقشات على وضع الشريعة اإلسالمية مصدًرا وحيًدا للتشريع في ليبيا

                                               
 . 2017يونيو  26مقابلة مع عبد املنعم الرشيف عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مرشوع الدستور يف  111
 . 2017يونيو  17الدستور يف  مقابلة مع الدكتورة ابتسام أبحيح عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مرشوع 112
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 15التي ُتنظم إجراءات تعديل الدستور في مقترح مشروع الدستور الصادر في ) 194(
سيسية قامت الهيئة التأ - وهو أحدث مقترح صدر خالل إعداد هذا التقرير  -  2017مايو 

 . الخاصة بمرجعية الشريعة اإلسالمية من التعديل) 6(بتحصين المادة 

 أي حقوق للمرأة في مشروع الدستور؟    

ُحرمت المرأة الليبية لعقود طويلة من الحق في المساواة مع الرجل، ولم تكن البيئة 
اواة، بل التشريعية في عهد القذَّافي العائق الوحيد أمام تمتع المرأة بالحق في المس

التقاليد االجتماعية، والدينية الموروثة ُتمثِّل عائًقا أساسًيا أمام احترام  -ومازالت  -كانت 
هذا فضًلا عن أن البنية التشريعية الموروثة من عهد . وتعزيز حقوق النساء في ليبيا

 . القذَّافي ُتقيِّد حقوق المرأة، وتسمح بالتمييز ضدها

، في شأن األحكام الخاصة 1984لسنة ) 10(القانون رقم على سبيل المثال، ال ُيقر 
بالمساواة بين الرجل والمرأة في الزواج والطالق والميراث،  113بالزواج والطالق وآثارهم

وهو ما انتقدته لجنة سيداو في مالحظاتها الختامية في . كما يسمح بتعدد الزوجات
مرأة ُمشكلة قديمة في العنف ضد ال. 114، عن حقوق النساء في ليبيا2009فبراير 

وبرغم أن القانون رقم . الُمجتمع الليبي، ولم يتم معالجتها جذرًيا في التشريعات الليبية
عدم إلحاق ضرر بها، مادًيا كان "، قد جعل من حقوق الزوجة على الزوج 1984لسنة ) 10(

ما ُتجرم وفي. إال أنه لم يُنص على آليات لحماية المرأة من العنف األسري" أو معنوًيا
القوانين الليبية العالقات الجنسية خارج إطار الزواج، فإن النساء اللواتي يتعرضن 
لالغتصاب ُيعانين إلثبات أنهن تعرضن لإلكراه، وإذا لم ُيقدمن أدلة ملموسة للمحكمة 

وقد أعربت السيداو عن قلقها بشأن وضع المرأة الليبية في . فقد يتعرضن للسجن
 .2009لعام  مالحظاتها الختامية

سعت الُمدافعات الليبيات عن حقوق المرأة إلى االستفادة من أجواء الُحرية التي 
خلقتها الثورة، وُقمن بالسعي إلى تعزيز وضع النساء في المجال العام، وفي هذا اإلطار 
تم تدشين حملة لزيادة التمثيل السياسي للنساء في انتخابات المؤتمر الوطني العام، 

ر عن تعديل قانون االنتخابات ليتضمن التأكيد على المساواة بين الجنسين، وهو ما أثم
سيدة  600وقد تقدمت نحو . ولتفرض على األحزاب ترشيح نساء على قوائمها االنتخابية

                                               
 http://aladel.gov.ly/home/?p=1246   :ميكن االطالع عىل نص القانون عىل الرابط التايل 113
 : عىل مالحظات السيداو لالطالع 114

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fLBY%2f
 CO%2f5&Lang=ar 
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عضو تم  200، ومن بين 2012ليبية للترشح في انتخابات المؤتمر الوطني العام في 
الوطني العام قامت منظمات حقوق المرأة وبعد انتخاب المؤتمر . سيدة 33انتخاب 

الليبية بالمطالبة باتخاذ التدابير الالزمة لضمان تمثيل المرأة في الجمعية التأسيسية 
التي ستتولى صياغة الدستور، وفي نهاية المطاف تم النص في قانون الهيئة التأسيسية 

 .قطمقاعد ف 6من عدد أعضاء الهيئة، أي % 10على كوتة للمرأة بنسبة 

فعلى سبيل المثال، وفي إطار . األوضاع لم تكن مثالية للمرأة الليبية بعد الثورة
 2013فتوى في الفترة من  35أكثر من "التمييز المنهجي ضد المرأة، أصدرت دار اإلفتاء 

، كلها ُمقيدة لحقوق المرأة، تتضمن بعضها منع المرأة من السفر دون 2015وحتى 
أصدرت السلطات في شرق ليبيا قراًرا يمنع النساء  2017اير فبر 16وفي . 115"مرافق رجل
وأثار . 116عاًما من السفر إلى الخارج ما لم يكنَّ مصحوبات بولّي أمر ذكر 60تحت سن 

فقامت السلطات بإلغاء القرار في . 117القرار ردة فعل غاضبة من منظمات حقوق اإلنسان
رار جديد ُيلزم النساء والرجال في ، ولكن تم االلتفاف عليه بإصدار ق2017فبراير  23

عاًما بالحصول على تصريح أجهزة األمن قبل السفر إلى الخارج  45 - 18الفئة العمرية 
هذا فضًلا عن تعرض الُمدافعات الليبيات عن حقوق اإلنسان . انطالًقا من شرق ليبيا

 .118للعنف، وتم اغتيال بعضهن

صة مثالية لوضع ضمانات دستورية في هذا السياق، ُتعد صياغة دستور البالد فر
تكُفل حماية حقوق المرأة وتعزيز حقها في المساواة مع الرجل، فضًلا عن ُمعالجة 
التحديات األخرى التي تواجه النساء وأبرزها العادات والتقاليد المعادية للحق في 

 .119المساواة

                                               
ألمـم املتحـدة، وتحـث ليبيـا عـىل قبـول منظامت املجتمع املدين ترحب باالستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي الليبي أمام ا 115

 2015مـــــــايو  19مـــــــنظامت ليبيـــــــة وإقليميـــــــة،  7التوصـــــــيات وتنفيـــــــذها، بيـــــــان صـــــــحفي صـــــــادر عـــــــن 
   http://www.cihrs.org/?p=15037 

2017فرباير  23قيود متييزية ضّد املرأة، هيومن رايتس ووتش، : ليبيا 116
   https://www.hrw.org/ar/news/2017/02/23/300422 

ائتالف املنظامت الليبية لحقوق اإلنسان يدين بشدة قرار منـع سـفر النسـاء الليبيـات باعتبـاره مخالفـاً للدسـتور وانتهاكـاً لحقـوق  117
  2017ر فرباي 21اإلنسان، ويطالب بإلغائه، 

 https://goo.gl/87xa0v 
  2014يونيو  26اغتيال الناشطة الحقوقية البارزة يف ليبيا، هيومن رايتس ووتش، : ليبيا تحية إجالل إىل سلوى بوقعيقيص 118

rg/ar/news/2014/06/26/254317https://www.hrw.o 
قامت األمم املتحدة برعاية ورش عمل ألعضاء الهيئة التأسيسية ونساء ليبيات ميثلن مناطق ومجموعات مختلفة، من بينهـا ورشـة  119

ناشـطة  35شـارك فيهـا نحـو  2015ناشطة ليبية، وورشة عمل يف تونس يف يناير  70مبشاركة أكرث من  2014عمل يف القاهرة يف نوفمرب 
: عـىل الوثيقـة عـرب الـرابط التـايل االطـالعميكـن ". مطالب املرأة الليبية يف الدسـتور"ليبية، ونتج عن هذه النقاشات وثيقة تحمل اسم 

  https://goo.gl/pRjTMQ   
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م حقوق بشأن دع) 57(، وردت المادة 2016في مشروع الدستور الصادر في أبريل 
المرأة، وقد ألزمت الدولة بسن القوانين التي تكُفل حماية المرأة ورفع مكانتها في 
المجتمع، وتحظر التمييز ضدها، والقضاء على الثقافة السلبية والعادات االجتماعية التي 

، وهي "النساء شقائق الرجال"لكن المادة كانت تنص على أن . تنتقص من كرامتها
لمعنى، وُتشير إلى الرغبة في االلتفاف على ضرورة النص على صيغة تتسم بغموض ا

أيًضا نصت . بين الرجل والمرأة، ومنح المرأة جميع حقوق المواطنة" المساواة الكاملة"
في نفس مشروع الدستور بشأن اكتساب الجنسية الليبية، على أن اكتساب  12المادة 

ولد ألم ليبية فسوف يتولى القانون الجنسية حق تلقائي لكل من ولد ألب ليبي، أما من 
 . 120البت في إمكانية منحه الجنسية

النساء شقائق "تم حذف عبارة  2017مايو  15في مشروع الدستور الصادر في 
فيما تم تعديل المادة المتعلقة . الخاصة بدعم حقوق المرأة 50في المادة " الرجال

ُتنظم أحكام الجنسية الليبية "ن في المشروع على أ 10باكتساب الجنسية، فنصت المادة 
وكيفية اكتسابها وسحبها بقانون، يراعى فيه اعتبارات المصلحة الوطنية والمحافظة 

وال يجوز ألي سبب إسقاط . على التركيبة السكانية وسهولة االندماج في المجتمع الليبي
ُيقر بحق ، و2016وهو ما ُيعد تراجًعا عن النص الصادر في أبريل ". الجنسية الليبية

ورغم أن إحالة . المرأة الليبية في منح أطفالها الجنسية الليبية، مثلما يحق للرجل الليبي
، للقانون لتنظيم منح أبناء المرأة الليبية الجنسية حل وسط، لم 2016مشروع أبريل 

ُيرض المطالبين بالمساواة بين المرأة والرجل، فإن إلغاء اإلشارة، في مشروع مايو 
ق المرأة الليبية في منح الجنسية ألبنائها ُيعد تراجًعا مؤسًفا من الهيئة ، لح2017

 . التأسيسية عن دعم حقوق المرأة الليبية، وتجاهًلا لكفاحها ومطالبها بالمساواة

جدير بالذكر أن الهيئة التأسيسية كانت قد أضافت في باب التدابير االنتقالية في 
المرأة في مجلس النواب والمجالس المحلية، مادة بشأن تمثيل  2016مقترح أبريل 

من مقاعد % 25بحيث ألزمت الُمشّرع بأن يضمن النظام االنتخابي تمثيل المرأة بنسبة 
دورات  3عاًما بعد إقرار الدستور، أي لمدة  12مجلس النواب، والمجالس المحلية لمدة 

ب ضمان النظام على وجو) 183(، نصت المادة 2017ولكن في مقترح مايو . انتخابية

                                                                                                            
ميكـن ". وثيقـة الحقـوق الدسـتورية للمـرأة الليبيـة"حمل اسم مقرتح ي 2015يناير  23كام أصدر منرب املرأة الليبية من أجل السالم يف 

 : االطالع عىل املقرتح عرب الرابط التايل
https://goo.gl/C8xALg   

لجنسية ألطفالهـا مـن بشأن أحكام الجنسية الليبية قيوًدا فضفاضة عىل حق املرأة الليبية يف منح ا 2010لسنة  24يضع القانون رقم  120
: عـىل نـص القـانون عـرب الـرابط التـايل االطـالعميكـن . زوج أجنبي، مبا ينتقص من حقها يف املساواة والتمتع بحقـوق املواطنـة الكاملـة

   legislation.ly/ar/node/33060-http://security 
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االنتخابي لتمثيل المرأة في مجلس النواب والمجالس المحلية لمدة دورتين انتخابيتين 
وهو ما يعني أن التفاوض داخل الهيئة تم على حساب ضمان مشاركة المرأة في . فقط

  .المجال العام، وفي الهيئة التشريعية، بعد عقود من التهميش والتمييز والمعاناة

 2017الُحريات في مقترح مايو الحقوق و     

، دون ديباجة، وهو ما ُيشير إلى أن 2017مايو  15صدر ُمقترح مشروع الدستور في 
أعضاء الهيئة التأسيسية أخفقوا في االتفاق على ديباجة للدستور، تضُع حجر األساس 
لنصوص الدستور، حيُث تحتوي الديباجة على فلسفة الدستور، وُتساهم صيغتها وبنيتها 

 .في تفسير النصوص الدستورية

الخاصة بالهوية، واللغة على أن اللغة العربية هي لغة الدولة، لكنها ) 2(نصت المادة 
ُتعد اللغات التي يتحدث بها الليبيون، أو جزء منهم ومن بينها "أيًضا نصَّت على أن 

رصيًدا مشترًكا لكل العربية، واألمازيغية، والتارقية، والتباوية، تراًثا ثقافًيا، ولغوًيا، و
الليبيين، وتضمن الدولة اتخاذ التدابير الالزمة لحمايتها، وضمان المحافظة على 

وألزمت الُمشرع بإصدار قانون ُينظم إدماج ". أصالتها وتنمية تعليمها واستخدامها
وهي صيغة تحترم تراث . اللغات الليبية في مجاالت الحياة العامة وعلى مستوى الدولة

ليبي وتحتفي بمكوناته المتنوعة، وُتشير إلى رغبة في حماية هذا التراث من الشعب ال
الخاصة بإجراءات تعديل الدستور على تحصين هذه  194وقد نصت المادة . االندثار

 . المادة من التعديل

وضع ُمقترح الدستور المعاهدات واالتفاقيات الدولية الُمصادق ) 13(وفي المادة 
من القانون وأدنى من الدستور، كما ألزمت الدولة بأن تكون  عليها في مرتبة أعلى

إن وضع المعاهدات . التدابير المتخذة إلنفاذ هذا النص بما ال يخالف أحكام هذا الدستور
واالتفاقيات الدولية في مرتبة أعلى من القانون ُيعد خطوة مهمة فيما يتعلق بحقوق 

التشريعية الليبية بما يتوافق مع المعايير  اإلنسان، إذ سيفتح الباب أمام تعديل البنية
الدولية لحقوق اإلنسان، وسُيسهِّل مهمة الطعن بعدم دستورية القوانين المخالفة 

ولكن صيغة المادة تحتاج إلجراء تعديل حتى ال تكون . للمنظومة الدولية لحقوق اإلنسان
ت الدولية في مرتبة الخطوة الجيدة التي اتخذتها الهيئة بوضع المعاهدات واالتفاقيا

حيث إن وضع المعاهدات واالتفاقيات . أعلى من القانون كأنها مجرد حبر على ورق
الدولية في مرتبة أدنى من الدستور فضًلا عن وضع أحكام الدستور كمرجعية ال يمكن 



 

 
118 

عائًقا أمام ) 6(تجاوزها خالل تطبيق االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان، سيجعل المادة 
 .العديد من التشريعات بما يتوافق مع المنظومة الدولية لحقوق اإلنسانتعديل 

الخاصة بالمواطنة حظر المقترح جميع أشكال التمييز، وأكد أن ) 7(في المادة 
وهو ما ". وفق أحكام هذا الدستور"المواطنون والمواطنات سواء في القانون وأمامه 

ففي . ن الشريعة اإلسالمية مصدر التشريعوالتي تنص على أ) 6(ُيحيل مجدًدا إلى المادة 
حالة اعتناق األغلبية التشريعية لآلراء الفقهية السائدة المعادية للمساواة بين الرجال 
والنساء، وبين المسلمين وأتباع الديانات األخرى، فإنها ربما ُتستخدم لوضع القيود أمام 

 . تمتع المواطنين بحق المواطنة

ة الدستور بشكل عام، وبعض المواد بشكل خاص ُتشير، إلى وُنشير هنا إلى أن صياغ
أن الرغبة في ترسيخ المساواة بين المواطنين ليست اتجاًها أصيًلا داخل الهيئة، كما نجد 
بعض التناقضات التي ستؤثر بشكل سلبي على وضع الحقوق والحريات حال إقرار هذا 

) 6(حقوق المواطنة، فإن المادة  )7(على سبيل المثال، في حين تحمي المادة . المقترح
) 69(تفتح الباب أمام التمييز على أساس الدين وعلى أساس الجنس، كما تنص المادة 

على أن ) 77(، وتنص المادة "مسلًما"على أنه يشترط لعضوية مجلس النواب أن يكون 
كما تنص المادة . تكون عضوية مجلس الشيوخ كذلك حًقا حصرًيا للمسلمين فقط

ليبًيا مسلًما "الخاصة بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية على أن يكون المرشح  )101(
، ومن غير الواضح في شروط الترشح لرئاسة الجهورية إن كان "لوالدين مسلمين

وفي هذا اإلطار، من الُمثير للتأمل أن . سيسمح للمرأة بالترشح على منصب الرئيس أم ال
 .مادة تحمي ُحرية الدين والمعتقد باب الحقوق والحريات لم يكترث بوضع

الخاصة بالكرامة اإلنسانية على إلزام الدولة بحماية ) 35(نص المقترح في المادة 
الكرامة اإلنسانية، والوقاية من صور العنف، ومناهضة التعذيب وضروب المعاملة 

دم ويجب على الهيئة التأسيسية ع. القاسية والمهينة والالإنسانية واإلخفاء القسري
االكتفاء بالنص على مناهضة التعذيب واالختفاء القسري، وإضافة نص يحظرهما ويعاقب 
من يمارس التعذيب أو يقوم باإلخفاء القسري للمواطنين، سواء من رجال األمن أو 

 .مؤسسات الدولة، فضًلا عن إلزام الدولة بتعويض ضحايا التعذيب واالختفاء القسري

وفيما تنص المادة على . ضوابط ُحرية التعبير والنشر في المقترح) 38(تضع المادة 
صيانة حق التعبير والنشر، فإن الصياغة تحمل ألغاًما ستنفجر وقت الممارسة، حيث تحظر 

وتعاني كثير من المجتمعات في السنوات . المادة ما أسمته التحريض على الكراهية
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ولكن حتى اآلن ال توجد . يةاألخيرة من تصاعد العنف الناجم عما ُيعرف بخطاب الكراه
معايير واضحة تضع خًطا فاصًلا بين ما ُيسمح به في إطار ُحرية التعبير وما ُيعد خطاب 

وقد عبَّرت مفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان . كراهية وتحريض على العنف
طة الرباط عن هذا االرتباك في في بيانها االفتتاحي خالل إطالق خ) نافي بيالي(السابق 

المتعلقة بمكافحة خطاب الكراهية، حينما أكدت أن اآلراء شديدة التباين فيما يتعلق 
أيًضا يتصاعد استخدام . بالمعادلة المعقدة بين ُحرية الكالم والحماية من التحريض

التكفير في كثير من المجتمعات كمبرر وسند لقتل المخالف في العقيدة، أو من يمارس 
وفي هذا اإلطار، فإن اإلبقاء على صياغة المادة الحالية، دون وضع . الرأيحق التعبير عن 

ضوابط، سيجعل الباب موارًبا أمام السلطتين التنفيذية والتشريعية لقمع ُحرية التعبير 
 .بزعم مكافحة ما يسمى بخطاب الكراهية

في  يضمن المقترح ُحرية الصحافة ووسائل اإلعالم وحق المواطنين) 39(في المادة 
ملكيتها، ويحظر إيقافها، أو حلها إال عبر القضاء، كما ينص على عدم جواز الحبس 

لكن . وهي صياغة جيدة لحماية ُحرية الصحافة واإلعالم. االحتياطي في قضايا الصحافة
قد يكون األفضل تعديل المادة لتنص على عدم جواز الحبس االحتياطي في قضايا الرأي 

حيث قد يرى الُمشرع أن التعبير على مواقع التواصل . وليس فقط قضايا الصحافة
 . االجتماعي ال ينطبق عليه النص الحالي

في المقترح أساًسا دستورًيا لحماية ُحرية التنظيم وتكوين ) 42(ُتوفر المادة 
الجمعيات واالنتساب إليها، وتنص على عدم جواز إيقاف عمل منظمات المجتمع المدني 

منظمات المجتمع المدني ) 43(كما يمنح المقترح في المادة . ضاءأو حلها إال عبر الق
الحق في تقديم مقترحات تشريعية، ولكن المادة تركت للقانون تنظيم إجراءات مشاركة 

 .المجتمع المدني في العملية التشريعية

على حماية حق التجمع السلمي والتظاهر، ولكنها تنص على ) 44(تنص المادة 
وهي صياغة ملتبسة وتمنح ". في حالة الضرورة"قوات األمن للقوة  إمكانية استخدام

واتخاذ قرار استخدام القوة ضد المتظاهرين " حالة الضرورة"قوات األمن حق تفسير 
وعلى الهيئة التأسيسية إعادة صياغة المادة بما يحمي المواطنين أثناء . السلميين

 . قوات األمنممارسة حق التظاهر السلمي من بطش وعنف الشرطة و

على إنشاء المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، ونصت على أن ) 160(تنص المادة 
تكون مهمته ترسيخ قيم حقوق اإلنسان والحريات العامة الواردة في الشريعة اإلسالمية، 
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نصت المادة على اختصاصات ُمحددة للمجلس الوطني لحقوق . والمواثيق الدولية
يًزا عن بقية المنظمات غير الحكومية، إال في تلقيه دعًما اإلنسان، وهي لن تجعله متم

ولم تنص المادة على استقالل المجلس الوطني وإدارته . مالًيا لكونه تابًعا للدولة
الذاتية لميزانيته بما ال يجعله خاضًعا للحكومة، كما أنها لم تنص على صالحيات في 

التشريعية التي تهُدف لحماية تفتيش السجون ومقار االحتجاز، وتقديم المقترحات 
كما أغفل المقترح النص على أن يضم تشكيل المجلس الوطني . وتعزيز حقوق اإلنسان

نسبة من المدافعين والمدافعات عن حقوق اإلنسان، إذ حرص فقط على التأكيد على 
 . مراعاة تمثيل المكونات الثقافية، واللغوية، والمرأة، والشباب

على إلزام الدولة بتطبيق تدابير العدالة االنتقالية ) 180( نص المقترح في المادة
كما . وإصدار قانون لكشف الحقيقة، وتعويض األضرار، والمساءلة، وفحص المؤسسات

تنص المادة على إنشاء هيئة للعدالة االنتقالية تتولى تنفيذ برامج العدالة االنتقالية في 
 . إطار المصالحة الوطنية الشاملة

نظَّم المقترح إعالن حالة الطوارئ، وجعلها حًقا حصرًيا لرئيس ) 186( في المادة
مع رئيس الوزراء ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ، " بالتشاور"الجمهورية، الذي سيكتفي 
وعلى الهيئة التأسيسية تعديل المادة ليكون إعالن حالة . وذلك دون تحديد مدتها

كما يجب . لبية الثلثين من مجلس النوابالطوارئ لمدة محددة وبعد الحصول على أغ
النص على حماية حقوق اإلنسان والحريات في ظل حالة الطوارئ حتى ال يتم اتخاذ 
الطوارئ ذريعة النتهاك حقوق اإلنسان واإلفالت من العقاب على انتهاكات حقوق 

 . اإلنسان وقمع الحريات
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  اتــاجات والتوصيـاالستنت

ا لتقييم المسارات التي ُصنعت فيها دساتير البلدان اعتمدت الدراسة في محاولته
وأثر ذلك على المواد المنظمة لحماية حقوق اإلنسان إلى ) تونس، مصر وليبيا(الثالثة 

رؤية الباحثين، جلسات استماع مع صانعي الدساتير من أعضاء الجمعيات التأسيسية، أو (
مل ُعقدت في تونس في قوى اجتماعية وسياسية حاضرة في المشهد، وإلى ورشة ع

لعرض مسودة الدراسة على الحقوقيين، وسياسيين، ونقابيين في البلدان  2017يوليو 
، ومع تقدير المشاركين كافة واعترافهم أن سمة تمايز واختالف وتنوع في )الثالثة

مكونات البلدان الثالثة، والظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية لتجارب الدول 
ن حيث أسباب اندالع االنتفاضات الجماهيرية، أو المسار السياسي في الفترات الثالث م

االنتقالية، أو حتى في اكتمال وتقييم تجارب التحول الديمقراطي فيها إال أن عدة 
البعض منها مشترك واآلخر يخُص  استنتاجات وتوصيات حاولت الدراسة الوصول إليها،

  .كل بلد من البلدان الثالثة

 اتـاجــاالستنت

إن عقوًدا طويلة من االستبداد عطلت انتقاًلا ديمقراطًيا حقيقًيا من أنظمة  :أوًال
ُسلطوية ُمستبدة إلى أنظمة ديمقراطية تعددية جاءت نتيجة حرمان مواطني البالد 
الثالثة عبر سنوات طويلة من تنظيم أنفسهم في جمعيات سلمية حرة ومستقلة، ُتمكِّن 

كة في إدارة الشئون العامة للبالد، حيث انفردت سلطات البلدان المواطنين من المشار
الثالثة بعد موجة تجربة االستقالل الوطني في كل منهم من الحكم، وُحرمت القوى 
السياسية واالجتماعية من تنظيم أنفسها، وتداول الُسلطة سلمًيا عبر انتخابات حرة 

سلطة التنفيذية في جميع الشئون ونزيهة، بل وتدخلت األجهزة اإلدارية واألمنية لل
العامة للبالد، وهو ما أدى إلى انسداد جميع السبل الِسلمية للتغيير، ونشأ عنه إما تنظيم 
سياسي واحد تابع للسلطة التنفيذية، أو جماعات دينية متشددة ترغب في التغيير عبر 

السلمية، ولم استخدام القوة، وهو ما أدى إلى ضعف التيارات السياسية واالجتماعية 
تتمكن من لعب دور رئيسي في عملية التحول الديمقراطي بعد االنتفاضات الجماهيرية، 
وجعلها في حاجة إلى فترات طويلة للتكوين واإلنشاء والتدريب والتواصل مع المواطنين، 
وطرح بديل عقالني وسلمي، وهو ما أثَّر بالتأكيد على عملية التحول الديمقراطي، ومنها 

 .الدساتير صناعة
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عدة أخطا تم ارتكابها في الفترات االنتقالية للبلدان الثالثة مع احتفاظ كل  :ثانًيا
منهم بخصوصيته، أدت إلى استمرار مكونات من األنظمة المشاركة في اتخاذ القرار قبل 
االنتفاضات الجماهيرية، في التحكم في الفترات االنتقالية مع عدم استيعاب القوى 

لطبيعة الفترة االنتقالية، وطرح بعضها أفكار وتجارب ال تناسب طبيعة  الديمقراطية
االنتقال في البلدان الثالثة، وأسرفت في استخدام األدوات االحتجاجية، ولم تتمكن من 
استغالل عملية التحول الديمقراطي لطرح حلول عقالنية تناسب عملية تطور المجتمعات، 

فيها، وتصل لحلول تستطيع معها الوصول لدستور  وتناسب طبيعة االنتقال الديمقراطي
 .مدني ضامن للحريات عليه حد أدنى من التوافق المجتمعي

) مدني أو علماني(انقسمت القوى السياسية في البلدان الثالثة إلى تيارين : ثالًثا
، وهو تقسيم خاطئ، وخطير، فبالتأكيد هناك َثمَّة اختالف وتنوع في )ديني أو إسالمي(و

فصيل، فقد كان من الممكن أن يكون هناك تقسيم ُمختلف يجمع أطراف تؤمن كل 
إيماًنا حقيقًيا بأهمية التوافق، والحلول الوسط، والحوار الذي يؤدي إلى انتقال ديمقراطي 
سلس ُيجنب الدساتير أن تكون محًلا لصراع سياسي انتخابي، وكان من الممكن أن 

تشريعية تبعد عن صياغة مرحلة االنتقال  يكون مجاله في انتخابات رئاسية، أو
الديمقراطي، أو تكوين الجمعيات التأسيسية، أو الُمنتجة للدساتير، أو مواد الدساتير 

 .نفسها المتعلقة بحماية حقوق اإلنسان، أو أنظمة الحكم

لم تتمكن مكونات البلدان الثالثة االجتماعية والساسية من إبداء أرائها في  :رابًعا
لدساتير، وصياغتها، واختيار الجمعيات المكونة لها، حيث تم ربط نجاح أو فشل صناعة ا

االنتقال الديمقراطي، والوصول إلى حالة من االستقرار االجتماعي إلى سرعة إنهاء العمل 
بالدساتير، ومحاولة كل طرف إما إجبار الطرف اآلخر على قبول مشروعه للدستور، أو 

ال تناسب طموحات وأحالم المواطنين في بناء مجتمع  التوافق على مشروعات دساتير
 .ديمقراطي تعددي ودستور يصون حقوق الكافة

كان يجب أن ُتطرح مشروعات دساتير انتقالية لمدة تتراوح بين خمس وعشر  :خامًسا
سنوات حسب ظروف كل من البلدان الثالثة، تتعلق بأحكام انتقالية إلدارة الشئون العامة 

ق عملية المصالحة الوطنية، وعدالة وانتقالية ناجزة، وهو شرط وإن فات للبالد، وتحقي
 .أجله في كٍل من تونس ومصر فيمكن تحقيقة في ليبيا

إن عقوًدا طويلة مرت على البلدان الثالثة، ومع اختالف األوضاع االجتماعية  :سادًسا
ة سلطوية أنتج والثقافية واالقتصادية، إال أن غياب الحكم الرشيد والمحاسبة ألنظم
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شبكات من الفساد وأهدر موارد البلدان الثالثة االقتصادية، وأدى إلى إفقار وتهميش 
طبقات اجتماعية، وَخَلَق تمييًزا طبقًيا ودينًيا وفئوًيا وجنسًيا، أدى إلى تهميش اقتصادي 

رى وثقافي، وإفقار تم استغالله من قبل، أما السلطات المستبدة أو الجماعات المتشددة ت
في التهميش واإلقصاء نجاًحا لمشروعها، فال ُيمكن الحديث عن نجاح النتقال ديمقراطى 
إال بتدخل تشريعي وتتفيذي، وبحماية دستورية لرفع الظلم والتهميش، وإعادة توازن 
اقتصادي واجتماعي يجعل عدًدا من األمور التعليمية والصحية والثقافية، ومقاومة الثقافة 

 .اهات دينية متشددة ممكًناالذكورية أو اتج
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  ســـتون
أعضاء (بإجراء مجموعة من المقابالت مع ) دعم(مركز  يفي إطار الدراسة قام باحث

لى إمن أجل الوصول ) المجلس التأسيسي، أعضاء المجلس التشريعي، خبراء حقوقيين
ء َتهُدف إلى دراسة تأثير الثورات على مشروع إنشاإجابات لمجموعة من التساؤالت 

الدساتير، وما قدمته تلك الدساتير لصيانة واحترام حقوق اإلنسان، وقد قمنا باستنتاج 
 :التالي من خالل تلك المقابالت

هل كان من بين شعارات الثورة المطالبة بتغيير الدستور، وهل  فيما يخُص .1
نه كان من الممكن تنقيح وتحديث أكانت تونس في حاجة لدستور جديد، أم 

 نسي القديم؟الدستور التو

الدستور،  يتغيير ُتطالببالرغم من أن شعارات الثورة لم تحتو على شعارات صريحة 
بالشغل والُحرية والكرامة الوطنية  ُتطالبإال أنه حتى الشعارات المستخدمة التي كانت 

مواد دستورية وقانونية للتمكين من تطبيقها  تتطلبكانت  ،والعدالة االجتماعية
، )الشعب يريد إسقاط النظام(ن الشعار األقوى خالل الثورة كان وحمايتها، كما أ

قد تبلور  2و 1عتصامي القصبة اوالدستور كان أحد أعمدة هذا النظام، كما أنه خالل 
ذلك المطلب إلى مطلب شعبي واضح وصريح بالمطالبة بدستور جديد من خالل هيئة 

، )الجبهة(، واليساريين )النهضة(ختيار اإلسالميين البهذا ا وتمسَّكتأسيسية منتخبة، 
، على سبيل المثال كان 1959وهو ما ال يعني بالطبع عدم وجود آراء تتبنى تعديل دستور 

حمد نجيب الشابي في تلك الفترة، إال أقيادة نجيب بهناك الحزب الديمقراطي التقدمي 
 .لتفاف صوت الجماهير مع مطلب دستور جديد حسم المسألةاأن 

العمل  الم يكن ممكًن سياسًيالكنه  تقنًياإمكانية تنقيح الدستور القديم  رغم الُخالصة
تفاق بين الجميع على بناء دولة جديدة على أنقاض ما كان البه، ألنه بعد الثورة تم ا

 تقريًبايناير، ومنذ بداية النقاش حول ماذا نفعل بالدستور القديم،  14ما قبل  اموجوًد
المناداة بمجلس وطني  2و 1تور جديد، وتم خالل القصبة كان هناك شبه إجماع على دس
 . تأسيسي يصوغ دستور جديد

نتهاكات حقوق اإلنسان في تونس قبل الثورة بسبب غياب نصوص اهل كانت  .2
دستورية واضحة تحمي تلك الحقوق، أم كانت بتقصير الُسلطة التشريعية في 
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لتنفيذية لم تحترم تحويل تلك النصوص لتشريعات تفسرها، أو أن الُسلطة ا
 الدستور أو القوانين؟

البعض، فالتنقيحات التي وقعت على  ببعضهماالسببان صحيحان فقد كانا مرتبطين 
أي التشريعية  ات،الدستور وإسناد الُسلطة المطلقة إلى شخص واحد يتحكم ببقية السلط

فيذية جعلت تونس تصل إلى حالة تقوم فيها الُسلطة التن ،والقضائية والتنفيذية
كانت ورتكاز إلى قوانين، وإنما إلى مكالمات هاتفية وأوامر شفاهية، البمعامالت دون ا

هناك قوانين ال تتعارض في الظاهر مع العديد من قيم حقوق اإلنسان الكونية، لكنه 
نتقائية في التطبيق، كما أن المؤسسات في تونس لم تكن مستقلة، ولم اكانت هناك 

س تستطيع مواجهة الُسلطة التنفيذية، أو تنافسها في القوة يكن هناك سلطة في تون
فالنظام السياسي الذي استحوذ على الُسلطة التنفيذية كان ال . لتفعيل هذه القوانين

للرئيس  ُيعطي مركزًيا نظاًمانه كان أو بمراجعة سلطاته، كما أيسمح بمنافسته، 
 .صالحيات واسعة تسمح له بالهيمنة المطلقة

  
 ،إن الدستور والقوانين كانت تحمل العديد من الضمانات لحقوق اإلنسان الُخالصة

كأداة للحكم،  الُممنهجةنتهاكات الكانت تستعمل ا) السياسية(إال أن الُسلطة التنفيذية 
 يختيارها بشكل طوعي، والمقصود بها تخويف المعارضين، وناشطاأي وسيلة تم 

حد يعلو فوق عصا القمع، بغية صرف أال  نهأالمجتمع المدني، وتوجيه رسالة مفادها 
الناشطين والمعارضين عن النظر في الشأن العام، وإرسال رسالة للمواطنين، وهي ال 

 .أحد يعلو في أعين النظام
  

في وضع الدستور تشترك في نفس  الُمساهمة الُمختلفةهل كانت القوى  .3
 التفسيرات والرؤى للمفاهيم والشعارات؟

مفهوم البعد  حاضًرااألطراف، فبالنسبة لألطراف اليسارية كان  كان هناك فوارق بين
 حاضًراسالمية والعروبية كان إلجتماعي والشغالين والعمل، أما بالنسبة لألطراف االا

خرى كانت مشتتة ما بين مفهوم العدالة ألمفهوم الهوية، وبالنسبة لألطراف ا
ون في نفس التفسيرات للمفاهيم االجتماعية، ومعنى حقوق اإلنسان، فلو كانوا يتشارك

ستغرق الدستور كل هذا الوقت والجهد لصياغته، ولذلك كانت النقاشات والتوافقات الما 
سنوات قبل أن يتم الوصول إلى  3صعبة للغاية، ولذلك كان هناك ثالث مسودات في 

 .2014يناير  27دستور 
  



 

 
127 

التطبيق والعمل على صياغة  الشعارات، وعند المرور إلى توحَّدتوقت الثورة  الُخالصة
ختالف لم يكن الوا. الدستور ظهرت أوجه الخالف في التفسيرات المتعلقة بتلك المفاهيم

تفاق حول اعلى تنصيص الحقوق والحريات، ولكن حول تلك المفاهيم، أي كان هناك 
ك طول فترة البناء المشترك إال أنه خالل تل ، وبالرغم منختالف حول ماهيتهااأهميتها و

، وليس بالسهل كذلك في ظل حالة جًداهم مالفترة تم ترسيخ سياسة الحوار، وهو شيء 
 . ستقطاب القائمةالا

 

هل ترى أن تشكيل الجمعيات التأسيسية تم بشكل ديمقراطي وتوافقي؟ وهل  .4
االختالفات الواقعة داخل وخارج اللجنة التأسيسية في تداعيات وانقسامات  تتسبب

 داخل المجتمع؟
  

نتقال الديمقراطي الالمجلس التأسيسي كان هناك هيئة حماية أهداف الثورة وا قبل
واإلصالح السياسي، والتي صار في داخلها جدل ونقاش آنذاك على مختلف األنظمة 

هو و. نتخاب الذي يعتمد النسبية مع أفضل البقاياالنتخابية، وتم التوافق على نظام االا
يع موجود، لكنه في نفس الوقت ال يسمح أو يجعل نتخابي يسمح بأن يكون الجمانظام 

من الصعب تشكيل أغلبية مطلقة، لقد تم التركيز خاصة على التمثيلية ألن الدستور ال 
لكي يدوم، كما يجب أن  وُيكتبللمستقبل،  ُيكتبعلى قياس أغلبية حالية، بل  ُيكتب
ويكونوا خاضعين فيه حتى من ال ينتمي للمجلس التأسيسي ألنه ينطق عنهم  ُيساهم

عترض على هذا القانون اوقد . نه في بناء الدستور نحتاج مثل هذه التمثيليةأله، كما 
 . في حركة النهضة ممثًلاالتيار اإلسالمي 

  
نقسام داخل اكما ساهمت األيدولوجيات، والتيارات الفكرية المختلفة في إحداث 

ما صار نوع من القطيعة بعد عتماد الشريعة كمرجع للدستور، كاحول  مثًلاالمجلس، 
ستقالة افلم يغفر شق الترويكا مطالبات المعارضة لهم ب ،الحوار الوطني داخل المجلس
 .لتفاف على الشرعيةالالحكومة، أو ما سموه هم با

  
كان هناك تأثير سلبي أدى من بعد إلى تجاوزات كبيرة خاصة من األطراف المتشددة 

أو حتى إلى التشدد . إلى العنف المسلح واإلرهاب الحًقاالتي تتبنى العنف، وهذا ما تطور 
كان هناك تأثير إيجابي، فألول مرة المواطن  أيًضايدولوجي والديني، ولكن ألالفكري وا

حياته اليومية،  ُتِهمفي قضايا  ةالتونسي أصبح يرى على الهواء مباشرة حوارات مباشر
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ستيعاب المشهد، وهناك من لم الى وبالرغم من أن ليس كل المواطنين كانوا قادرين ع
، ولكن في النهاية كان هناك دمقرطة للنقاش العام وهذا جديد في تونس، أصًلايهتم 

ستثناءات قليلة، ا الم تتحاور بشكل مباشر من قبل ما عد أطراًفاأن هناك  أيًضاالجديد 
ولة، والفكر المجتمع والد وتُهمخيارات كبرى،  تُهمأصبحوا يتناقشون في قضايا مباشرة 

 .السياسي

نتخابي، والذي تم المع القانون ا منسجًماأن تشكيل الجمعية التأسيسية جاء  الُخالصة
نتقال الديمقراطي واإلصالح السياسي، وهو الهيئة حماية الثورة وا ِقبلوضعه من 

نتخابي ال يسمح بأغلبية مطلقة، كذلك سمح لألحزاب االقانون الذي أسس لنظام 
ختالفات، اللصغيرة بالتمثيل داخل المجلس الوطني التأسيسي، كما كان لوالجماعات ا

نقسامات داخل المجلس التأسيسي عظيم األثر على المجتمع، والتي وصلت إلى حد الوا
غتياالت السياسية، لكنها في نفس الوقت ساهمت الستخدام السالح، وحتى ااالعنف و

 .الحوار والمجال العام بشكل أو بآخر في فتح مجاالت للتواصل ودمقرطة

، وما التعديالت أو التدخالت على ُمرضيةكانت الصيغة النهائية من الدستور  هل 
دون  َتُحولإدخالها؟ وما معوقات تدخل البرلمان التي  ُيمكنالدستور أو التشريعات التي 

 تفعيل فصول الدستور؟

ه آنذاك، وبموازين بالنظر إلى الظروف التي تمت فيها كتابت ُمرضًياالدستور كان 
القوى التي كانت قائمة بالنظر إلى التوازنات التي كانت موجودة داخل المجلس الوطني 

تغول سلطة على ببأال يسمح  توازًناالتأسيسي، على المستوى النظري خلق الدستور 
 . خرىأ

من ناحية الشكل هناك بعض اإلشكاليات، وهي كل الفقرات القابلة للتأويل التي 
باب نظام الحكم  أيًضامناهج أخرى، وهناك  ىلإجتهادات شخصية، وان تؤدي إلى يمكن أ

فال يمكن أن تواصل تونس بنظام  ،قتراعالنظام الجمهورية، والذي يرتبط به نظام ا
تتغول عليه الُسلطة التشريعية فقط، ويجب أن يكون هناك نوع من التوازن، خاصة أن 

الُسلطة التشريعية، ) نداء تونس(فس الحزب هذا النظام، ومع أول انتخابات منح ن
عنه أغلبية واضحة،  َينُتجقتراع اورئاستي الحكومة والدولة، فتونس بحاجة إلى نظام 

نه أكثير من المشاكل، إال الومعارضة واضحة، فسياسة التوافق إن كانت صائبة وحلت 
 .وغير مالئم للمرحلة الحالية أو القادمة اهًش اأصبح اآلن توافًق

اإلشكالية الخاصة بتفعيل الدستور هي أن الوقت محدود، والمهام كثيرة، والتحديات 
كما أن تفعيل . والرهانات السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية كبيرة وكثيرة
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نصوص ترتيبية وإجراءات حكومية، وتفاعل  أيًضاالدستور ال يتطلب قوانين فقط، وإنما 
 . المحليةفي المستويات الجهوية و

همية دورهم التاريخي في تفعيل الدستور ألكما أن الكثير من النواب غير مدركين 
بعد الثورة  ُينتخبونكونهم أول نواب  أيًضا تأسيسًيا دوًراواحترامه وترجمته، وأن لديهم 

لصياغة القوانين وترجمة الدستور، فنجد تعدد الغيابات، مما تسبب في نوع من الشلل 
 . اط لبعض النواب اآلخرينللمجلس وإحب

من النواب الحاليين أعاقوا التحول الديمقراطي في تونس ألنهم  اكما أن هناك بعًض
ختالف اال يؤمنون بالثورة، على عكس المجلس التأسيسي، رغم التفسيرات المختلفة، و

من الصحة في أن البعض من وجوه النظام القديم  اكما أن هناك جانًب. األيدولوجيات
غير متفهمين  اموا في بطء المسار التشريعي داخل البرلمان والتعطيل ألنهم الزالوساه

 .لهذا الدستور، إذ لم يشاركوا في صياغته
  

كما أن مسألة التوافقات التي بدأت منذ المجلس التأسيسي ورغم وجود من يقول 
، ُمعطلةعن أن تصبح أداة تيسير أصبحت  عوًضانها كانت أساسية داخل المجلس إ

الباب السابع بأكمله حول  اليزالوتسببت في تأخير إصدار القوانين، فعلي سبيل المثال 
الالمركزية والُسلطة المحلية لم يتم التشريع فيه بعد، وهو ما يؤثر على إجراء االنتخابات 

المجلس التأسيسي أصبحت دائمة التعطيل  ُصلبولجنة التوافقات البلدية من عدمه، 
ن، فإذا دخل موضوع لجنة التوافقات هذا يعني أن هناك مجموعات صلب لمشاريع القواني

 .ة ما من أجل غرض أو مصلحة ماـة مسألــس التشريعي بصدد إعاقــالمجل
  

 طبًقاعند إعالنه والمصادقة عليه  مرضًياأن الدستور بشكله الحالي كان  الُخالصة
نتهاجها أثناء المجلس اتي تم لية التوافق الآللظروف السائدة خالل تلك الفنرة، كذلك 

قتصر اأصبحت غير مناسبة للمرحلة الحالية بعد أن  ،الوطني التأسيسي، والحوار الوطني
ستخدامها على مبدأ المحاصصة والغنيمة والمنفعة السياسية الذاتية، كذلك يوجد ا

كما رتباك التشريعي، الالكثير من التناقضات في مواد الدستور مما تسبب في حالة من ا
أفرزت االنتخابات البرلمانية األخيرة عن تواجد مجموعة من النواب الجدد داخل المجلس 
التشريعي، ومنهم من هم معادون للثورة ولثقافة حقوق اإلنسان، وغير مؤمنين بكثير 

 .على تفعيله يعملونمن مواد الدستور ولذلك ال 
تور المتناقضة، كذلك بالرغم من وجود حاجة إلى إعادة النظر في بعض مواد الدس

الحاجة إلى تعديل وإقرار بعض القوانين المؤثرة على مسار التحول الديمقراطي مثل 
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نتخابات على سبيل المثال، إال أن الوضع السياسي الحالي، وكذلك لالالقانون المنظم 
 .المجلس التشريعي بتركيبته الحالية ال يشجعون على الدعوة إلجراء مثل هذه التعديالت

  
ل تحترم الُسلطة التنفيذية الدستور وهل إخالالتها لها عالقة بالعادات ه .5

 والتقاليد؟
  

الُسلطة التنفيذية في كثير من األحيان ال تحترم الدستور، وفي السنوات الماضية 
وهناك العادات . من طرفها مخالفة للدستور ُقدمتمشاريع القوانين التي  ُمعظم

الدستور، فهناك عدد كبير من نواب البرلمان ال يعلمون الجهل ب أيًضاوالتقاليد، وهناك 
ن يقوموا بعملية ناجعة بغرض أمواد الدستور، وال الفلسفة القائم عليها، من أجل 

مراجعة القوانين لتحترم الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها 
 .تونس

  

لى إصالح خاصة فيما يتعلق مشكلة على مستوى القضاء الذي يحتاج إ أيًضاهناك 
ألسباب التي دفعت برئيس الحكومة إلى ابمكافحة الفساد، ولعل ذلك ما قد يكون أحد 

 .عتماد على القضاء العسكري، وليس العدلي في إطار حربه المعلنة على الفسادالا

ستكمال هذه ابشكل عام أسباب متعددة، فبعضها يعود إلى عدم  الُخالصة
في عالقة مباشرة مع المواطن لمقتضيات اإلصالح وحارسة وضامنة المؤسسات التي هي 

كما ال . نه مازال هناك تواصل لنفس الثقافة لدى البعض بعد الثورةأللدستور، كما 
يمكن إنكار الخلفيات السياسية، وتأثيرها على تلك التجاوزات خاصة فيما يتعلق بالجانب 

 .الديني، واألخالقي
الحق، وال تحترمه عندما ال  ُيعطيهاترم الدستور عندما والحقيقة أن الُسلطة تح

كان فالشيء الذي  ا،الحق، كما أن اإلدارة في تونس لم تشهد ثورة أو تغيًر ُيعطيها
 ُتعِطل فأحياًنايعود اآلن على تونس بالسوء،  ،ستمرارية اإلدارةا، وهو سابًقاللفخر  امصدًر

 .اإلدارة عمل الوزراء أنفسهم
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 رــــِمْص
حن أمام إشكالية حقيقية عند تحليل موقف القوى السياسية واالجتماعية ن

والمنظمات المدنية من تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وعملها والمنتج البشري 
الصادر عنها، في حالة االستقطاب السياسي الحاد بين كل من قوى اإلسالم السياسي 

، وما يمكن "مصر القوية"فائها باستثناء وقطبها الرئيسي جماعة اإلخوان المسلمين وحل
أن ُنطلق عليه القوى المدنية التي انقسمت إلى ثالث طوائف، قوى مرجعيتها خالفها مع 

من ارتباطها بنظام مبارك أو ما يمكن أن ُنطلق عليها القوى التقليدية  اإلسالميالتيار 
جذرًيا مع القوى التقليدية  القديمة، والطائفة الثانية هي القوى الديمقراطية التي تختلف

وجماعات اإلسالم السياسي، والطائفة الثالثة منظمات المجتمع المدني المصرية وفى 
القلب منها المنظمات الحقوقية، رفضت قوى اإلسالم السياسي أي ُمنتج صادر من 
الجمعية التأسيسية للدستور وهي تنظر لألمر برمته إلى أنه انقالب على شرعية 

ولم تهتم بمناقشة المنتج وما قدمه من مواد أكثر تقدًما وقيمة من دستور تتصورها، 
التي تعتبرها تأسيًسا لدولة ُتطبق فيها  2012، وبالطبع أيقونتها الدستورية 1971

مرجعيات فكرية ونظرية تخُصها وظلت تلك القوى أسيرة الشكل والمسار، وإن كان 
ستبعادها من االشتباك مع المسار ككل إقصاؤها واستبعادها وممارسة القوة معها ال

وحق إبداء رأيها محل اعتبار على األقل من القوى الديمقراطية، أما ما ُأطلق عليه التيار 
المدني فقد كان رأي من انتمى لقوى التقليدية ال يهتم وال يعتبر للتعديالت الدستورية 

 1971ى تعديالت دستور وال يملك أي تقييم ألعمال الدستور، فقد وافقت تلك القوى عل
، 2014، ورحب بشدة بدستور 2012بكل طبعتها، بل المدهش أن بعضها رحب بدستور 

كما وصفه السيد رئيس "ثم رحب بشدة بمبادرة لتعديله اآلن حيث كتب بُحسن نية 
، أما القوى الديمقراطية فقد رحَّبت جميعها، حتى لو اختلفت على المسار، "الجمهورية

قد انتهى إكلينيكًيا بتعديل  1971، وكانت ترى أن دستور 2012دستور  بانتهاء كابوس
، وكان بعضها شارك في أعمال الجمعية 2012الذي رفضته وبدستور  2011مارس 

التأسيسية وبعضها لم ُيْدع وتم استبعاده، ووافقت أغلبيته على أعمال الدستور، وقوى 
خرى وهي األقلية رفضت المسودة تحفظت على مواد المحاكمات العسكرية لمدنين واأل

لسلطات الجيش والمحاكمات العسكرية، ولم تتمكن من إبداء رأيها، أما المنظمات 
باب  2014الحقوقية فقد تمكنت بنجاح من المشاركة بالضغط لتحسين درة تاج دستور 

 .الحقوق والحريات حتى لو تحفظت على المنتج
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رأت أن الُمنتج أفضل بالطبع، ولكن رفضها  أننا أمام وضع ُمعقد، فاألغلبية الُخالصة
للمسار، وعدم قدرتها على رفض المنتج ككل من أجل مواد رأت أنه ال يمكن من خالل 
موازين القوى تعديلها اآلن ولكنها تحفظت عليها، والبعض أراد تسجيل موقف، أما قوى 

عضاء من الجمعية اإلسالم السياسي رأت أن الُمنتج باطل وقد قمنا بإجراء حوارات مع أ
التأسيسية للدستور من وافق على الُمنتج بالكامل ومن تحفَّظ على مادة المحاكمات 
العسكرية، كما تم إجراء الحوار مع منظمات المجتمع المدني التي تناولت الُمنتج 
وأعمالها بشكل أكاديمي أو من انطالق مرجعيتها، كما تم إجراء حوار مع ممثل عن قوى 

ياسي التي قدَّرت مناقشة المنتج والمسار، بينما لم نتمكن ألسباب تتعلق اإلسالم الس
بفقدان االتصال أو رفض التعاون إجراء حوار مع قوى تقليدية أو ممثل لجماعة اإلخوان 

 . المسلمين

فإننا أمام جمعية تم تشكيلها بمنهج الضرورة، اسُتبعد منها طرف لرغبته، وتم 
تالية في إبداء رأيه، وأمام ُمنتج بموازين القوى وتطور  ممارسة إقصاء عليه في مرحلة

المجتمع األفضل في مسار إنتاج الدساتير، تبقى مواد تتعلق بالمحاكمات العسكرية 
لمدنيين وبعض المواد االنتقالية يتوجب العمل على تعديلها كما يجب أن يحدث 

نفاذ عمله ورفض أي تعديالت تشريعية حقيقية حتى نتمكن من ترجمة مواد الدستور و
  .محاولة لتعديل الدستور في الوقت الراهن بالتأكيد يعني أننا سنفقد مكتسبات مهمة

أعضاء الجمعية التأسيسية، (بإجراء مجموعة من المقابالت مع ) دعم(مركز  وقام باحث
تهدف لى إجابات لمجموعة من التساؤالت إمن أجل الوصول ) خبراء حقوقيين، سياسيين

تأثير الثورات على مشروع إنشاء الدساتير، وما قدمته تلك الدساتير لصيانة  إلى دراسة
 :واحترام حقوق اإلنسان، وقد قمنا باستنتاج التالي من خالل تلك المقابالت

يناير أم كان من الممكن  25هل كانت مصر في حاجة إلى دستور جديد بعد : أوًأل
 مطالب الثورة في األصل؟، وهل كان تغيير الدستور من 1971تعديل دستور 

إن فكرة وجود ثورة مرتبطة بعقد اجتماعي جديد بين المواطنين والُسلطة، وهذا 
العقد االجتماعي كان أحد مطالب الثورة، فقد كان هناك ضرورة لوجود دستور جديد 

يحمل العديد من المطالب منها إسقاط " الشعب ُيريد إسقاط النظام"حيث إن شعار 
كان من الصعب تغييره لنظام برلماني،  71مني، والمشكلة أن دستور الدستور بشكل ض

ألن بنيته كانت قائمة على أن رئيس الجمهورية يمتلك كل السلطات، برغم عدم وجود 
نصوص صريحة بذلك لكن جوهر المواد أن رئيس الجمهورية ليس فقط رئيس الدولة 
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لحاكم الفرد، وذلك يعود لكنه يتولى الُسلطة التنفيذية، فهي بنية قائمة على ا
 .للتعديالت التي ُأدخلت عليه سواء في عهد السادات أو مبارك

خلق معركة على أمر كان من الممكن التوافق عليها من  2011كذلك استفتاء مارس 
بشكل مؤقت، ثم الحًقا يوضع دستور جديد بعد  71البداية أن يتم تعديل دستور 

التوافق التي تسمح بمشاورات حقيقية لدستور جديد  استقرار األمور، والوصول إلى مرحلة
ُيعبر عن الجمهورية الثانية القائمة على مبادئ الثورة، فكان من األفضل في المرحلة 

بدًلا من وضع  71االنتقالية األولى بعد ثورة يناير أن يتم االتفاق على تعديل دستور 
ان المسلمين، والغريب أن دستور جديد حيث إن إسقاط الدستور كان يخدم فقط اإلخو

القوى التي كانت تطالب بدستور جديد هي أضعف طرف في معادلة ما بعد الثورة وهي 
القوى المدنية، ومن المعلوم أن الدستور في هذه الظروف سوف ُيعبر عن توازن القوى 
والمطالبة به كانت في أسوء فترة توازن قوى سياسية واجتماعية ممكنة، فمن المنطقي 

 .خرج دستور ُيعبر عن هذا الخلل في التوازنأن ي

إشكالية الثورة المصرية كانت تقوم على الكرامة والعالقة بين المواطنين  الُخالصة
ما يمنع اإلصالحات التي طالبت بها الثورة كالعدالة  71والشرطة، ولم يكن في دستور 

ل في توازن القوى أدى االجتماعية وتعديل البنية االجتماعية وسياسات الدولة، واالختال
إلى دستور تحولت فيه األعراف مثل المحاكمات العسكرية وتدخل الجيش في الحكم إلى 

يسمح بأي تفاوض، فخرجت  ينصوص دستورية، وذلك في ظل عدم تواجد أي توازن قو
 .المواد مشوهة ومبتورة دون تعبير عن مفاوضة مجتمعية حقيقية

كان لالعتراض على  2011الدستور في مارس هل االعتراض على تعديالت : ثانًيا
التعديالت نفسها أم ألنها وضعت خريطة طريق ُتحدد البرلمان أوًلا مما سيؤدي لوصول 

 اإلخوان للسلطة؟

من األساس طريقة تشكيل اللجنة أثارت عدة تساؤالت مثل أن طارق البشري، رئيس 
إلداري، وباقي الشخصيات األخرى اللجنة، ليس فقيًها دستورًيا وإنما تاريخه في القضاء ا

فهم نفس األشخاص من نظام مبارك، والشخص السياسي الوحيد صبحي صالح وهو 
محامي اإلخوان وليس فقيًها دستورًيا من األصل، مما يضع عالمات على التحالف بين 

 .اإلخوان والُسلطة العسكرية القائمة في ذلك الوقت

ل ومخرجاتها هو وضع خارطة طريق تؤدي إن االعتراض الرئيسي على لجنة التعدي
بشكل حتمي لبرلمان وحكومة إخوانية تؤدي لوضع دستور يسيطر عليه اإلخوان، 
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مواد وبعدها صدر إعالن دستوري من المجلس العسكري، وقد  9واالستفتاء كان على 
صرح اللواء شاهين قبل االستفتاء أنه استفتاء على المسار الذي وضعه المجلس العسكري 

 .بشكل أساسي

إن تشكيل اللجنة كان ال يعبر عن توزيع القوى السياسية وتحمل انحياز  :الُخالصة
لإلسالميين وكذلك مضمون اإلعالن الدستوري كان إعادة إلنتاج الماضي لكن بنكهة 

ُيطالب بدستور عن طريق جمعية تأسيسية ) الدستور أوًلا(إسالمية أوسع، وكان شعار 
عن توازن قوى وقتي، إن كان من الممكن الضغط لتغيير خارطة  ُتعبر عن الشعب وليس

 .الطريق هذه

وجمعيته التأسيسية، وهل كان من  2012لماذا تم االعتراض على دستور : ثالًثا
 الممكن تالشي تلك المشكلة أم ال؟

كان ألنه دستور يؤسس لدولة دينية، فأًيا كانت  2012إن االعتراض على دستور 
) 219(بناء القائم عليه يؤدي لدولة الخالفة وخير مثال على ذلك المادة المزايا فإن ال

مبادئ الشريعة اإلسالمية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها األصولية والفقهية، "
 ".ومصادرها المعتبرة، في مذاهب أهل السنة والجماعة

، فالمشكلة كانت في طريقة تشكيل الجمعية التأسيسية والتي حدثت دون توافق
واعتمدت على منطق الغالبة، مما أدى لفرض وجهة نظر واحدة في وضع الدستور، وليس 
من الممكن إعطاء تيار سياسي الفرصة لوضع دستور بمفرده بعد وصوله للحكم، فقد 

في البرلمان ومساندة المجلس العسكري % 62اعتمد اإلخوان المسلمين على نسبة 
 .إلى التوافق، فالمسار كان ُمسمًما من البدايةوظن أنه بذلك فوق الجميع وليس بحاجة 

العالقات المدنية (إن الدستور سيئ وكانت أبرز االعتراضات على الدستور تتمثل في 
 -األزهر والتعامل معه  -مجلس الدفاع الوطني  -المحاكمات العسكرية  -والعسكرية 

 )المواد الخاصة بالحقوق المدنية واالقتصادية  - ) 219(المادة 

إن طريقة تشكيل اللجنة كانت إسالمية وبدعم من المجلس العسكري،  الُخالصة
ووضحت االنحيازات التي لم تكن ديمقراطية، باإلضافة إلى انحيازات المواد نفسها التي 

 .لم تكن منحازة لمطالب الشعب االقتصادية واالجتماعية خالل ثورة يناير

مناسبة أم أنه كان هناك  2014يسية في هل كانت طريقة تشكيل اللجنة التأس: رابًعا
 طريقة أفضل؟
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نظرًيا االنتخاب أفضل ولكنه كان من المستحيل في ظل تلك الظروف إجراء انتخابات، 
فكانت تلك الطريقة لتشكيلها أفضل الطرق، لكن عملًيا تلك كانت الطريقة الُمثلى نظًرا 

لية، وأهم شيء في هيئة للدستور للظروف، وال يوِجد ما يمكن القول بأنها الطريقة المثا
 .أن ُتمثل كل األقليات التي ليس لها صوت

بالظبط،  2014حصلت كل األخطاء الممكنة، ثم تكررت في  2012في دستور 
فالوضع في المرة الثانية ليس مجرد اختالل في توازن قوى ولكن كان الجيش وحده هو 

وثيقة جيدة، والنتيجة أن كل الُمسيطر على كل شيء، مما يجعل من المستحيل خروج 
 .المواد الجيدة يتم إهالة التراب عليها، وكل الضمانات يتم انتهاكها

مع  2014تكرر في دستور  2012أن نفس الذي حدث في دستور اإلخوان  الُخالصة
يونيو، وفي المرتين كان البد أن تصبح  30استبدال النكهة اإلسالمية بنكهة تحالف 

فل ألعلى بوجود لجان حوار وطني تشمل جميع مناطق الجمهوية، كتابة الدستور من أس
فصناعة الدستور عملية سياسية فقط ويجب أن تكون ُمعبرة عن الشعب كله، خاصة أن 

 .الناس تستفتي على الدستور بأكمله وليس كل مادة على حدى

 ؟2014ما األشياء التي كنت تتمنى أن تكون موجودة في دستور : خامًسا

المادة الثانية من الدستور، لعدم وجود ما ُيسمى دين للدولة، وهذه بذرة  عدم وجود
الدولة الدينية وقد ُقدمت مقترحات لتخفيف حدتها وكان هناك ترحيب شديد في البداية 

ممثلين للكنيسة كانوا جميًعا في  3ممثلين لألزهر، و 3كان بها (من لجنة الخمسين 
وبالرغم من أنه لم يعترض على هذا المقترح سوى  )اللجنة األولى لجنة مقومات الدولة

ممثلي األزهر، إال أنه في النهاية لم يتم العمل به لما قيل من أنه سوف ُيثير أزمة 
 .مجتمعية

فاعترض عليها ) مصر دولة مدنية(في المادة األولى كان هناك محاولة إلضافة جملة 
أعضاء اآلخرين، وعندما ذهبت للجنة  10أعضاء من األزهر وحزب النور، ووافق عليها الـ 3

إننا "ميرفت التالوي ردت لجنة الصياغة بـ.الصياغة أخذت برأي األقلية، وعندما اعترضت د
، وعندما ُعرض األمر أمام عمرو موسى وبعد رسالة قوية "للرقابة وليس مجرد الصياغة

ة وحزب النور ووضع مع األنبا بوال ممثل الكنيسة، أقام اجتماع مع ممثلي األزهر والكنيس
 .اتفاق أن لفظ مدنية يكون في الديباجة وليس نًصا واضًحا
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كان يجب عدم السماح بمحاكمة المدنيين عسكرًيا كذلك كان يجب وضع تفصيل 
 .أكثر في مادة التعذيب يكون مستنًدا أكتر للتعريف الدولي للتعذيب

واضعي الدستور  وكان من أهم مطالب الثورة وضع حد أدنى وأقصى لألجور، لكن
تفننوا في وضع صياغة تجعل الدولة تتهرب من وضع تلك الحدود، كان المقترح وضع 

ِمثل لألدنى وتسري على كل األموال التي تخرج  15صياغة أن الحد األقصى ال يزيد على 
من المال العام أو مملوكة ملكية خاصة للدولة أو شركات األعمال، إال أن الصياغة التي 

الدستور ُصنعت بحيث أن يتم قصر األمر على الموظفين بالجهاز اإلداري جاءت في 
 .للدولة، وهكذا خرجت الجهات القضائية والبنوك والبترول وغيرها

كان هناك اقتراح نسبة  11أما بالنسبة لتمثيل المرأة في المجالس النيابية فالمادة 
هاية وصلنا لمصطلح لكنه ُرفض كما ُرفض كلمة تمثيل عادل، وفي الن% 30تمثيل 

، فاللجنة رفضت وضع كوتة واضحة للمرأة بالرغم من أن التجربة "تمثيل مناسب"
 .العالمية تقول إن البالد الناجحة عملت كوتة للمرأة

 -شرطة  - جيش (جعله دستور لإلقطاعيات  2014الناتج النهائي لدستور  الُخالصة
يتم إيراثها بالدستور، به مواد فضفاضة  فتم التعامل مع الدولة كَتِرَكة) برلمان -أزهر 

مثل رقابة قسم التشريع والفتوى . (ُتقر حقوق وال تضُع أي ضمانات حقيقية لتنفيذها
بمجلس الدولة على القوانين التي يصدرها البرلمان دون النص على الوضع في حالة 

 ).رفض مجلس الدولة للقانون هل هو رأي استشاري أم إلزامي

 شياء الجيدة التي تراها في الدستور؟ما األ: سادًسا

هدى الصدة مع عمرو صالح .باب الحقوق والواجبات والذي وضعته لجنة مقررتها د
وكذلك باب نظام الحكم الذي جعل النظام شبه رئاسي، وكذلك النجاح في وضع مادة 
سحب الثقة من رئيس الجمهورية عن طريق االستفتاء وثلثي مجلس النواب القتراح 

 .الثقة حتى ال تتحول إلى مادة لتصفية الحساباتسحب 

والخاصة بالمرأة والتي تنُص على المساوة وفًقا ألحكام القانون وليس  11المادة 
ولكن " وفًقا ألحكام الدستور"فالنص األصلي كان خالًيا من (أحكام الشريعة اإلسالمية 

وفًقا ألحكام "توافق على اعترضت وطالبت برجوع الشريعة اإلسالمية، فتم ال 10لجنة الـ
 ).“الدستور
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على الرغم من المواد الجيدة في باب الُحقوق والُحريات إال أن بها مواد  الُخالصة
 . مفتقدة إلى آلية التطبيق أو احترام تلك الحقوق

هل ترى أن معركة الدستور أثرت على مسار التحوُّل الديمقراطي في مصر أم : سابًعا
 تجنبها؟ ال، وهل كان من الممكن

بالرغم من أن معركة الدستور كانت ضرورية فهي معركة على مستقبل الدولة، 
والدستور ُيرتب كل شيء، وبالنسبة لالستقطاب وُعمق الصراع المجتمعي عليه فهي 
كانت معركة كاشفة للصراع وليست ُمنشئة له، فمجرد النقاش والمعارك الدستورية 

التابوهات للرأي العام مما ُينتج الكثير من الحراك تقوم بفتح المجال العام، ويتم وضع 
إعالنات  4المجتمعي، ولكن تحت دعوى يجب االنتهاء من الدستور اضطررنا إلى عمل 

دستورية ولجنتين تأسيسيتين، في حين أننا لو كانا أخذنا وقًتا كافًيا كان يمكن اختصار 
 .الكثير من الوقت

ا أخَّرت التحول الديمقراطي في مصر بشكل طرح معركة الدستور مبكًر إن الُخالصة
كامل، فال يمكن في وجود حراك وثورة ومحاوالت توافق، ويتم طرح فكرة خالفية بهذا 

 . الشكل مما أدى إلى االنشقاق والتفتت

ما أسباب انتهاكات حقوق اإلنسان وعدم وجود حماية، هل قصور في النصوص : ثامًنا
 جهات اإلدارة ال تحترم الدستور؟ الدستورية أو التشريعات، أم أن

الُمشكلة مزدوجة بجانب وجود قصور في بعض مواد الدستور، إال أن هناك أزمة 
أساسية في الممارسة، فالمؤسسات ال تحترم الدستور أو القانون، ومن ثم تفقد 
مصداقيتها وكذلك تفقد الوثيقة الدستورية قيمتها، إذن الموضوع ال عالقة له بالدستور 

، وإنما سياسة الدولة وأن الحقوق والحريات ال محل لها، وانتهاك 71الي، أو دستور الح
 .حقوق اإلنسان سياسة عامة

يجب للحق أن يكون له قوة تحميه، فال يوجد أحد قائم على حماية  الُخالصة
كانت توجد قوى سياسية تحاول احترام الدستور، لكن اآلن ال  2012الدستور، فدستور 

لطة واحدة وهي فوق الدستورية وال تحترم أي دستور، فأصبح الدستور يوجد سوى ُس
مجرد حبر على ورق ألن رئيس الجمهورية واقعًيا غير ُمعترف بالدستور ويرى أنه ُكِتَب 
بنوايا طيبة، وكذلك األغلبية البرلمانية ال تهتم بالدستور، لدرجة تصريح رئيس 

د تجاهل متعمد للدستور وإعادة تأكيد فيوج) مصلحة البلد فوق الدستور(البرلمان 
 . للدولة البوليسية القمعية
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  اتـــيـالتوص
 

يجب على المؤسسات التشريعية والُسلطة التنفيذية في كل من البلدان الثالثة  
 :اتخاذ الخطوات التالية

 أوًلا في تونس     

يجب سحب، أو تعديل : مشروع قانون زجر االعتداء على قوات األمن  .1
 أوًلاحيث يتعارض  قانون زجر االعتداء على قوات األمن من البرلمانمشروع 

عالم إل، والمنظمين لعمل الصحافة وا2011لسنة ) 116(و) 115(مع المرسوم 
عقوبات سالبة للُحرية في مجال على إذ يحتوي القانون  ،السمعي والبصري

 مثل كشف أسرار ِفضفاضة بُتهم سجًناالصحافة، تصل إلى عشر سنوات 
، وجعل المؤسستين األمنية الُمسبقةاألمن، والتضييق على النشر بالتراخيص 

والعسكرية فوق كل نقد وتوصيف وأي موقف تجاهها أو نقد تجاهها يمكن أن 
قد يستوجب عقوبات تصل  ِفضفاضلها، والتحقير هو مصطلح " تحقيًرا" ُيعتبر

العقوبات على  دوُيشدالقانون حق التظاهر،  ُيجرم، كما سجًناإلى سنتين 
 .للعملسم تعطيل السير العادي االقائمين بذلك ب

 ُيفسرعتداء عليهم، ولم الا ُيحاولقتل األمنيين لكل من  ُيبيحأن القانون  كما
أن تتراوح بين التعنيف واللكم إلى محاولة  ُيمكني ذعتداء الالطبيعة ا ُيوضحأو 

ل القوة حسب المعايير لية التدرج في استعماآالقتل دون أن يذكر القانون 
 .الدولية

الطعن ن تم قبول أبعد : 121قانون الهيئة الدستورية لمكافحة الفساد  .2
الهيئة الدستورية لمكافحة الفساد أمام المحكمة  في دستورية قانون

ذ يتعارض القانون بشكل واضح مع ما ورد في نص الفصل إالدستورية، 
في مكافحة الفساد  من الدستور الذي ينص على هيئة دستورية) 130(

ونص الفصل على . في دعم الديمقراطية وبناء مؤسسات الدولة ُتساهم
إعطاء الهيئة صالحيات رصد حاالت الفساد في القطاعين العام والخاص، 

                                               
   :عىل مرشوع القانون عرب الرابط التايل طالعاال ميكنك  121

http://www.legislation.tn/sites/default/files/q_hyy_mkfh_lfsd.pdf 
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أن تتكون من علة لى الجهات المعنية إوالتقصي والتحقيق فيها وإحالتها 
لكن بالمصادقة نتخابهم من مجلس نواب الشعب، اأعضاء محايدين يتم 

على قانون الهيئة الجديد، وفيما يتعلق بصالحيات الرصد والتحقق وجمع 
فسيكون أعوان جهاز التقصي أو ما  ،المعلومات وتلقي الشهادات والتفتيش

 .بجهاز مكافحة الفساد تحت إشراف النيابة العمومية ُيسمى

من صالحياتها  وُيقلصمن صالحيات الهيئة ككل  سُيحدوهو ما 
أعطى هذا القانون للهيئة صالحيات أقل من المرسوم الحالي فقد  ،ستقالليتهااو

المنظم للهيئة، وٌأقل مما تضمنه مشروع قانون الحكومة في الغرض، والذي لم 
 .بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني مرضًيايكن حتى 

وقد تم التصريح بدستوريته وتم ختمه من طرف رئيس الجمهورية وهو 
، وتم نشره 2017 أغسطس/اوت 24، المؤرخ في 2017لسنة ) 59(دد القانون ع

على  اتراجًع ُيشكل، وهو 2017سبتمبر  15بتاريخ ) 71ـ 70(بالرائد الرسمي عدد 
 .لفساداالمتعلق بالهيئة الوطنية لمكافحة  120مكتسبات المرسوم 

إجراءات خاصة بالمصالحة في المجال االقتصادي بالقانون المتعلق   .3
يجب الطعن على القانون المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في : 122يوالمال

قتصادي والمالي، فرئاسة الجمهورية، وهي الجهة المبادرة لهذا الالمجال ا
عمل ف. ستشارة شاملة وموضوعيةاستنتاج على دراسة أو الالقانون لم تبن هذا ا

مل هيئة اللجنة المستحدثة بفعل هذا القانون يتدخل بصفة مباشرة في ع
وطنية منتخبة، أال وهي هيئة الحقيقة، والكرامة التي تعمل على تحقيق العدالة 

 .123االنتقالية
ويستغل هذا القانون الذي وإن تم تعديله منذ تقديمه للمرة األولى في 

في معانيها النبيلة " المصالحة"من قبل رئيس الجمهورية عبارة  2015سنة 
ثقافة  ُيرسخجتماعي، كما الالعام، والظلم ا للتغطية على الفساد، ونهب المال

فهو يساوي بين الموظفين الذين  اتمييزًي اقانوًن وُيعتبراإلفالت من العقاب، 

                                               
 :ة العامة عرب الرابط التايلميكنك االطالع عىل القانون الذي تم التصديق عليه يف الجلسة الربماني 122

https://majles.marsad.tn/2014/lois/55d348e612bdaa20aa5b44f6/texte?version=2  
يتعلق بإرسـاء العدالـة االنتقاليـة وتنظيمهـا عـرب  2013يسمرب د 24مؤرخ يف  2013لسنة  53ميكنك اإلطالع عىل قانون أسايس عدد  123

 :الرابط التايل
105__2013105000531-1320-jort-2013-12-24-du-53-2013-num-http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi  
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النظام  ِقبلقاوموا الفساد أيام الدكتاتورية، وتمت مالحقتهم ومعاقبتهم من 
 .من منظومة الفساد جزًءاالقديم، بالموظفين الذين كانوا 

ب المصالح ومقترح القانون الخاص بالتصريح عن مشروع قانون تضار  .4
المشروعين متشابهين في الفصول، واألهداف غير أن  تقريًبا: 124المكاسب

من مشروع قانون التصريح عن المكاسب الذي تقدمت به كتلة ) 4(الفصل 
لمبادئ النزاهة، ومكافحة الفساد، ويكرس  خطيًرا خرًقاحركة النهضة يحتوي 

من مشروع قانون ) 3(العقاب حيث يختلف عن الفصل سياسة اإلفالت من 
تضارب المصالح، والذي ينص على التصريح بالمكتسبات عند التسمية، وفي 

كتفى اسنوات قبل التسمية في حين أن قانون التصريح بالمكاسب  5خر آ
وعليه يجب إما تعديل نص مقترح قانون التصريح عن . فقط بالتسمية

 اعتبار تشابههما فيما عداقانون تضارب المصالح ب المكاسب، أو تركه وتمرير
ليها وبذلك يتم تدعيم الترسانة القانونية الخاصة إالنقطة والتي أشرنا 

 .بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

يتعّلق بتنقيح وإتمام القانون  2016/62مشروع قانون أساسي عدد 
بطاقة التعريف المتعّلق ب 1993مارس  22المؤرخ في  1993لسنة  27عدد 

يجب تعديل، أو ترك النظر في مشروع يكتسي خطورة على : 125الوطنية
حماية المعطيات، سواء على مستوى المحتوى، أو  ىالحياة الخاصة، وعل

ستعمال استعمالها، والتصرف فيها، السيما في ظل اليات إحداثها، وآ
ة حسب تصريح رئيس الهيئة الوطني. تصالالالتكنولوجيات الحديثة ل

 لحماية المعطيات الشخصية

لمحتوى فصول هذا القانون تبين وجود عدة خروقات قانونية وبالمتابعة 
ودستورية، إضافة إلى ما يمكن أن تمثله من تهديد لألمن العام، والشخصي 

قتراح اُيضبط بأمر حكومي وبمن مشروع القانون ) 6(فحسب الفصل . للمواطنين
لتعريف الوطنية، ومواصفاتها المادية، من وزير الداخلية نموذج بطاقة ا
لّيا، وللشريحة اإللكترونية وقارئاتها، ومّدة آوالمواصفات الفنّية للمساحة المقروءة 

                                               
:عىل مرشوع القانون عرب الرابط التايل االطالعميكنك  124

  http://arp.tn/site/servlet/Fichier?code_obj=99135&code_exp=1&langue=1  
مـارس  22املـؤرخ يف  1993لسـنة  27يتعلّق بتنقيح وإمتـام القـانون عـدد  2016/62قانون أسايس عدد  عىل مرشوع االطالعميكنك  125

ـــــــــــــــة عـــــــــــــــرب الـــــــــــــــرابط التـــــــــــــــايل 1993 ـــــــــــــــق ببطاقـــــــــــــــة التعريـــــــــــــــف الوطني : املتعلّ
tn/2014/lois/57ce8ac9cf44123b7174acee/texte?version=1https://majles.marsad.  
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حية البطاقة وإجراءات الحصول عليها، وتعويضها، وعليه سيصادق المجلس الص
 .على قانون سيحيل إلى أمر حكومي أهم جزء في القانون

شروع القانون يذكر فقدان الجنسية التونسية، والفصل من م) 4(كما أن الفصل 
باإلضافة إلى . من الدستور ينص على تحجير سحب الجنسية من أي مواطن) 25(

قتصادية صعبة ستتكلف بطاقة افي ظروف بمبادئ الحوكمة الرشيدة و وعمًلاذلك، 
افعي ممكن مئات الماليين من الدينارات من أموال دوالتعريف البيومترية عشرات 

فمن الناحية العملية، وفي إطار تسهيل الضرائب، وال يوجد تفسير عملي لذلك، 
حركة المواطنين، وضمان التعامل السلس معهم قامت وزارة الداخلية بتجهيز 

لألعوان الولوج إلى قاعدة  تخوِّلالعديد من الوحدات األمنية بأجهزة محمولة 
ة لبطاقة التعريف البيومترية في الوقت البيانات، وعليه ال يوجد حاجة أكيدة، وملح

 .الحالي

 رــــفي مص: ثانًيا     

يجب اتخاذ التدابير لتفعيل لجنة إصالح تشريعي لمراجعة القوانين المخالفة للدستور 
سواء بكونها صادرة قبل إقرار الدستور الحالي، وأصبحت أحكامها غير متسقة معه، أو 

 :قرار الدستور، مثلهي صدرت بعيب عدم الدستورية بعد إ

لسنة ) 13(والذي عدل بموجب القانون رقم  قانون الُسلطة القضائية  ‐1
من الدستور ) 185(و) 184(و) 139(و) 94(و) 5(، والذي ُيخالف المواد 2017

 .فيما ُيعطي الُسلطة التنفيذية حق التدخل في تعيين رؤساء السلطات القضائية
من ) 75(يصطدم بالمادة الذي   قانون الجمعيات األهلية الجديد  ‐2

الدستور الجديد، والخاصة بُحرية التنظيم وتكوين الجمعيات والحماية 
 .الدستورية له

من قانون ) 178(مثل المادة    النصوص الخاصة بُحرية الفكر والتعبير  ‐3
من الدستور التي َمنعت الحبس في قضايا ) 67(العقوبات، والتي ُتخالف المادة 

 .126النشر

                                               
 2016لسـنة  120جنح بوالق ابوالعال واملقيـدة بـرقم  2015لسنة  9292يف القضية رقم ) أحمد ناجي(والتي حبس مبوجبها الكاتب  126

 .جنح مستأنف وسط القاهرة 
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تعلقة بضمانات الُحرية الشخصية وُحرمة الجسد وحقوق القوانين الُم  ‐4
من قانون اإلجراءات الجنائية، والتي ُتخالف ) 124(مثل المواد    المتهمين

 .من الدستور) 54(المادة 
والتي تعتدي على ُحرية التجمع، وُحرية   قوانين التظاهر والتجمُهر  ‐5

 .التعبير السلمي، والتي نص عليها الدستور
، والخاصة بازدراء من قانون العقوبات) 98(المادة  نص المادة  ‐6

 .األديان، وما ُتمثله من خطر على ُحرية الفكر والتعبير ومخالفة واضحة للدستور
منه ) 33(، والذي تضمنت المادة الجديد قانون مكافحة االرهاب  ‐7

 .للدستور) 67(معاقبة بالحبس في قضايا النشر بالمخالفة للمادة 
، بخلق فرصة 2014من دستور ) 180( و) 93( و )11(قامت المواد   ‐8

حقيقية لمواجهة التمييز ضد النساء في مصر، وُيحقق لهم شراكة ومساواة في 
مراكز صنع واتخاذ القرار، إال أنها لم يتبعها تعديالت تشريعية بسن قوانين 
تصون أجساد النساء، وتمنع ممارسة العنف الجسدي واللفظي، وكذلك إنشاء 

تميز، وتعديل قوانين تقسيم الدوائر، وقانون البرلمان، وقانون مفوضية ال
الُسلطة القضائية لتمكين النساء من تولي المناصب التشريعية والتنفيذية 

 . والقضائية
وسن تشريع المحليات الذي يعطي ُربع المقاعد لنساء مع تعديل واجب 

ُيواكب تطورات  لقانون األحوال الشخصية الذي يخلق تمييًزا ضد النساء، وال
 .العصر إذ مضى عليه قرن من الزمان

عدم إصدار قانون ُينظم الحق في اإلضراب وفًقا لالستحقاق الدستوري   ‐9
اإلضراب السلمي حق ينظمه "من الدستور، والذي نص على ) 15(في المادة 

 ".القانون
االمتناع حتى اآلن عن تحديد حد أدنى وأقصي لألجور، والمذكور في   ‐ 10

االلتزام بحد أدنى لألجور والمعاشات "من الدستور التي نصت على ) 27(المادة 
يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل َمْن يعمل بأجر وفًقا 

 ".للقانون
االمتناع عن إصدار قانون جديد للتأمين الصحي، وفًقا لالستحقاق   ‐ 11

ة بإقامة نظام تأمين وتلتزم الدول"، والذي نص على )18(الدستوري في المادة 
 ".صحي شامل لجميع المصريين ُيغطي كل األمراض
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عدم اتخاذ السلطات إجراءات لحماية المواطنين ضد التهجير القسري   ‐ 12
من الدستور التي ) 63(كما حدث لمواطنين مسيحيين بسيناء بالمخالفة للمادة 

كاله، يحُظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأش"نصت على 
 ".ومخالفة ذلك جريمة ال تسقط بالتقادم

   وعلي الرغم من المطالب المتعددة لتعديالت دستورية حالًيا فيما يخص مدة
الدورة الرئاسية، أو عدد فترات الرئاسة إال أن هناك تجاهًلا تاًما من البرلمان للمواد 

ا على مدى ، وهو ما حدث مراًرالسماح بإحالة المدنيين للمحاكمات العسكريةمثل 
، وهو ما أدى إلى صدامات رقابة األزهربالسنوات األخيرة، وأيًضا المادة الخاصة 
 .عديدة بين مؤسسة األزهر، وسلطات الدولة

 اـــفي ليبي: ثالًثا     

من الُمخيب لآلمال أن تكون المقترحات الصادرة عن الهيئة التأسيسية المنتخبة ال 
إن تضحيات الشعب الليبي . وتفتح المجال أمام انتهاكهاتوفر الحماية لحقوق اإلنسان بل 

طوال عقود، قبل وأثناء وبعد الثورة، تستحق من الهيئة التأسيسية أن تبُذل مزيًدا من 
الجهد، وأال ُتهدر الفرصة التاريخية لوضع دستور لدولة ديمقراطية تحترم وتصون حقوق 

اسي والنزاع المسلح يجعلها عاجزة وإن كانت الهيئة ترى أن االستقطاب السي. اإلنسان
عن إتمام مهمتها في صياغة دستور يلبي مطالب الثورة الليبية، وتعزيز الحق في 
الكرامة والمساواة والُحرية، فعليها أن ُتعلن عجزها، وتكتفي بإجراء تعديل على اإلعالن 

االستقرار الدستوري وتؤجل صياغة الدستور لما بعد تجاوز االستقطاب السياسي، وعودة 
وهو ما قد يقتضي حل الهيئة التأسيسية وتكوين هيئة جديدة عندما يأتي . في ليبيا

الوقت المالئم الذي يسمح بصياغة دستور ال يتم التوافق عليه على حساب حقوق 
 . اإلنسان
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 :رات مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق اإلنسانااصد
 
  

  بـني خصوصـية : الجتامعـي يف املجـال السـيايسثقافة حقـوق االنسـان والنـوع اادماج
  )ليبيا(السياق وأهمية الرهانات 

 بـني خصوصـية : ادماج ثقافة حقـوق االنسـان والنـوع االجتامعـي يف املجـال السـيايس
  )تونس(السياق وأهمية الرهانات 

  تاريخ ال ينتهي من الصدام مع السلطة التنفيذية.. استقالل القضاء يف مرص  

 ولة املدنية بني مطرقة العسكر وسندان التشدد الدينيالد: رشق ليبيا. 
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