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لماذا أرفض الدستور جملة و تفصٌالً؟
هذه هً أسبابً لرفض مسودة الدستور المعروضة لإلستفتاء ٌوم
بطرٌقة وضع المسودة ،و بعضها ٌتعلق بمواد الدستور نفسه.

دٌسمبر

 .بعض هذه األسباب ٌتعلق

فً أكتوبر و مع تعدد الدعاوى القضائٌة ضد التأسٌسٌة انسحب عدد من الشخصٌات وعاد آخرون بعد انسحابهم،
وتوالت حاالت االنسحابات فً نوفمبر ،حٌث انسحبت الكنٌسة بطوائفها الثالثة ،وعدد من القوى السٌاسٌة المدنٌة،
والذي كان أبرزهم الدكتور وحٌد عبد المجٌد (المتحدث الرسمً باسم الجمعٌة ) ،اإلعالمً حمدي قندٌل (عضو
اللجنة اإلستشارٌة بالجمعٌة ) ،وعمرو موسى متعللٌن بأن الجمعٌة التأسٌسٌة تسعى لخروج الدستور فً أقرب وقت
مهما كان منقوصا ،فضال عن تعدد النقاط الخالفٌة فٌما بٌنهم  ،والدعوى بسٌطرة فصٌل اإلسالم السٌاسً على
التأسٌسٌة.
و فً نفس الوقت حددت المحكمة الدستورٌة العلٌا جلسة
بمعاٌٌر انتخاب أعضاء الجمعٌة التأسٌسٌة الثانٌة.

دٌسمبر للفصل فً المادة

لسنة

الخاص

نوفمبر الماضً اصدر الرئٌس محمد مرسى ،إعالن دستوري حصن فٌه
و هنا حدث ما لم ٌتوقعه أحد ،ففى
تأسٌسٌة الدستور ،ومجلس الشورى من الحل ،ومد عمل تأسٌسٌة الدستور من إلى أشهر.
هذا إعالن دستوري الجائر اإلستباقً جاء لتحصٌن التأسٌسٌة من الحل عن طرٌق المحكمة الدستورٌة ،و لكً ٌتمكن
من ذلك لجاء السٌد الرئٌس لتحصٌن ثالث جهات هً غٌر محصنة فً األساس أال و هً :الجمعٌة التأسٌسٌة ،و
مجلس الشورى ،و تحصٌن قرارته هو نفسه من الطعن علٌها!
فجر صدور اإلعالن الكارثً زاد الغضب فً الشارع ألنه ٌؤسس لمٌالد نظام دٌكتاتوري جدٌد ،و بخالف حزبً
الحرٌة و العدالة ،و النور ،طالبت كل القوى الوطنٌة و الثورٌة بسحب اإلعالن الدستوري ،فإذ بالجمعٌة التأسٌسٌة
من نوفمبر ،و هو نفس الٌوم
(فاقدة الشرعٌة) تعجل باالنتهاء من صٌاغت الدستور والتصوٌت علٌه فجر الخمٌس
الذي خرج فٌه الرئٌس على الشعب بحوار تلٌفزٌونً ٌنصح (أو ٌأمر) فٌه الشعب بالتصوٌت بنعم ،كالمخرج الوحٌد
من إعالنه الدستوري الدٌكتاتوري.
و هكذا ٌبدوا أن بعض القوى قد تأمرت لكً تضع قوى الوطن أمام األمر الواقع ،و تغلق المدخل أمام سحب اإلعالن
الدستوري ،بغٌة تمرٌر دستور ال ٌمثل الشعب و ال ٌمثل الثورة ،و على هذا أرفض الطرٌقة التً تم بها تمرٌر هذا
الدستور ،و أرفض تحصٌنها من البطالن و أرفض كل ما ترتب على هذا.

ما بنً على باطل فهو باطل!

هذا بالنسبة لطرٌقة وضع الدستور ،و فٌما ٌلً إعتراضاتً على نصوص المسودة الباطلة...

إعتراضات على مسودة الدستور
بغض النظر عن الطرٌقة المشٌنة التً أقرت بها اللجنة التأسٌسٌة مسودة الدستور ،فبعد قراءة متأنٌة لمسودة الدستور
 ،أرى أن مشروع الدستور به الكثٌر من األخطاء الكارثٌة التً تدفعنً لعدم
نوفمبر
النهائٌة المنشورة فً
القبول به.
و أننً أتعجب من أن رئٌس الجمعٌة التأسٌسٌة ،المستشار حسام الغرٌانً ،هو نفسه رئٌس المجلس القومً لحقوق
اإلنسان ،بٌنما ال ٌتضمن الدستور الذي أشرف هو و جمعٌته على إعداده ،أي إشارة من قرٌب أو بعٌد للحقوق
اإلنسان كما هً متعارف علٌها طبقا ً للمواثٌق الدولٌة التً وقعتها مصر .و بٌنما تعطً بعض مواد مشروع الدستور
بعض الضمنات لبعض نصوص هذه حقوق األنسانٌ ،تجاهل الدستور بعض الحقوق األخرى ،فٌتجاهل على سبٌل
المثال حق التمٌٌز العنصري ،حقوق األقلٌات العرقٌة و الدٌنٌة ،حق عدم التمٌٌز ضد النساء ،مكافحة التعذٌب،
حقوق السكان األصلٌٌن والقبلٌٌن (النوبة و البدو) ،و حقوق الالجئٌن.

بالنسبة للمواد ،تلك إعتراضتً على مواد مرفقة بنص المادة و رقمها للتأكد منها:
التً تنص على اآلتً" :تحرص الدولة والمجتمع على االلتزام بالطابع األصٌل لألسرة المصرٌة ،وعلى
المادة
تماسكها واستقرارها ،وترسٌخ قٌمها األخالقٌة وحماٌتها؛ وذلك على النحو الذى ٌنظمه القانون".
سبب اإلعتراض :عدم وضوح المقصود بـ "الطابع األصٌل لألسرة المصرٌة" وما هً "قٌمها األخالقٌة"؟

المادة

التً تنص على أن" :كل مال ال مالك له فهو ملك الدولة".

سبب اإلعتراض :أن كل مال ال مالك له فهو ملك الشعب ،الدولة ال تملك!

التً تنص على" :فٌما عدا حالة التلبس ،ال ٌجوز القبض على أحد وال تفتٌشه وال حبسه وال منعه من
المادة
التنقل وال تقٌٌد حرٌته بأى قٌد إال بأمر قضائى مسبب ٌستلزمه التحقٌق.
وٌجب أن ٌبلغ كل من تقٌد حرٌته بأسباب ذلك كتابة خالل اثنتى عشرة ساعة ،وأن ٌقدم إلى سلطة التحقٌق خالل أربع
وعشرٌن ساعة من وقت تقٌٌد حرٌته؛ وال ٌجرى التحقٌق معه إال فى حضور محامٌه؛ فإن لم ٌكن ندب له محام.
ولكل من تقٌد حرٌته ،ولغٌره ،حق التظلم أمام القضاء من ذلك اإلجراء والفصل فٌه خالل أسبوعٕ ،واال وجب اإلفراج
حتما.
وٌنظم القانون أحكام الحبس االحتٌاطى ومدته وأسبابه ،وحاالت استحقاق التعوٌض وأدائه عن الحبس االحتٌاطى ،أو
عن تنفٌذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه".
سبب اإلعتراض :تجاهلت المادة حق من تقٌد حرٌته (المقبوض علٌه) فً االتصال بذوٌه خالل أربع وعشرٌن ساعة
من وقت القبض علٌه ،مما ٌفتح الباب أمام إختفاء أشخاص دون أن ٌعلم عنهم أحد مثلما كان ٌحدث فً ظل أمن دولة
مبارك.

التً تنص على " :حرٌة التنقل واإلقامة والهجرة مكفولة .وال ٌجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقلٌم
المادة
الدولة ،وال منعه من العودة إلٌه .وال ٌكون منعه من مغادرة الدولة ،وال فرض اإلقامة الجبرٌة علٌه إال بأمر قضائى
مسبب ،ولمدة محددة".
سبب اإلعتراض :عدم النص على تجرٌم التهجٌر القسري داخل البالد مثل النوبة أو أحداث الفتنة الطائفٌة.

المادة

التً تنص على أنهُ " :تحظر اإلساءة أو التعرٌض بالرسل واألنبٌاء كافة "

سبب اإلعتراض :كنت أفضل أن ٌكون نص المادة " ُتحظر اإلساءة أو التعرٌض باألدٌان والمقدسات كافة".

التً تنص على" :الحصول على المعلومات والبٌانات واإلحصاءات والوثائق ،واإلفصاح عنها ،وتداولها،
المادة
حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما ال ٌمس حرمة الحٌاة الخاصة ،وحقوق اآلخرٌن ،وال ٌتعارض مع األمن القومى.
وٌنظم القانون قواعد إٌداع الوثائق العامة وحفظها ،وطرٌقة الحصول على المعلومات ،والتظلم من رفض إعطائها،
وما قد ٌترتب على هذا الرفض من مساءلة".
سبب اإلعتراض :لم توضح المادة ما المقصود ب"األمن القومً" ،مما بفتح المجال أمام تقلٌص حق الحصول على
المعلومات ،و ٌنتقص من الشفافٌة التً من المفترض أن ٌؤسس لها الدستور الجدٌد ،كما أن المادة لم مدة زمنٌة تتاح
عاما ُ مثالً).
بعدها المعلومات جمٌع المعلومات و الوثائق السرٌة مثلما ٌحدث فً بقٌة دول العالم (و لٌكن

التً تنص على أن" :حرٌة الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل اإلعالم مكفولة .وتؤدى رسالتها
المادة
بحرٌة واستقالل لخدمة المجتمع والتعبٌر عن اتجاهات الرأي العام واإلسهام فى تكوٌنه وتوجٌهه فى إطار المقومات
األساسٌة للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحرٌات والواجبات العامة ،واحترام حرمة الحٌاة الخاصة
للمواطنٌن ومقتضٌات األمن القومى؛ وٌحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إال بحكم قضائى.
والرقابة على ما تنشره وسائل اإلعالم محظورة ،وٌجوز استثناء أن تفرض علٌها رقابة محددة فى زمن الحرب أو
التعبئة العامة".
أسباب اإلعتراض:
عدم النص على حظر عقوبة الحبس فً جرائم النشر.
للمرة الثانٌة : ،لم توضح المادة ما المقصود ب ومقتضٌات األمن القومً.
المادة تفتح الباب أمام وقف الصحف و القنوات و غلقها و مصادرتها دون تحدٌد أسباب ذلك.
لم تعرف المادة " المقومات األساسٌة للدولة والمجتمع " التً تؤدي وسائل اإلعالم رسالتها فً إطارها.

التً تنص على أن" :حرٌة إصدار الصحف وتملكها ،بجمٌع أنواعها ،مكفولة بمجرد اإلخطار لكل شخص
المادة
مصرى طبٌعى أو اعتبارى.
وٌنظم القانون إنشاء محطات البث اإلذاعى والتلٌفزٌونى ووسائط اإلعالم الرقمى وغٌرها".
سبب اإلعتراض :ال تكفل المادة حرٌة إنشاء محطات البث اإلذاعً والتلٌفزٌونً ووسائط اإلعالم الرقمً.

التً تنص على أن " :ترعى الدولة مصالح المصرٌٌن المقٌمٌن بالخارج ،وتحمٌهم ،وتكفل حقوقهم وحرٌاتهم،
المادة
وتعٌنهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى ،وتشجع إسهامهم فى تنمٌة الوطن ،وٌنظم القانون مشاركتهم
فى االنتخابات واالستفتاءات"
سبب اإلعتراض :المادة ال تنص صراحة على وجوب مشاركة المصرٌٌن المقٌمٌن بالخارج فى االنتخابات واالستفتاءات.

المادة

التً تنص على أنه" :ال ٌجوز فرض أى عمل جبرا إال بمقتضى قانون".

سبب اإلعتراض :المادة تفتح المجال أمام فرض العمل القسري و الجبري من قبل الدولة أو المؤسسات!

التً تنص على أنٌ" :حظر تشغٌل الطفل ،قبل تجاوزه سن اإللزام التعلٌمى ،فى أعمال ال تناسب عمره،
المادة
أو تمنع استمراره فى التعلٌم".
أسباب اإلعتراض :المادة ال تحظر عمل الطفل منذ المٌالد حتى تجاوز مرحلة تجاوزه سن اإللزام التعلٌمى (
سنة) كما كان معمول به فً القوانٌن السابقة والدستور السابق ،المادة فقط منعت عمل الطفل فً األعمال ال
تناسب عمره! كما تجاهلت المادة جرائم العنف ضد األطفال و اإلتجار بهم.

المادة
ذلك "

التً تنص على أنٌُ " :حظر كل صور القهر ،واالستغالل القسرى لإلنسان ،وتجارة الجنس ،وٌُجرم القانون كل

ً
عامة ،فقط تجارة الجنس.
أسباب اإلعتراض :المادة ال تحظر تجارة االنسان (العبودٌة)

المادة

التً تنص على أن" :الحقوق والحرٌات اللصٌقة بشخص المواطن ال تقبل تعطٌال وال انتقاصا.

وال ٌجوز ألى قانون ٌنظم ممارسة الحقوق والحرٌات أن ٌقٌدها بما ٌمس أصلها وجوهرها.
و ُتمارس الحقوق والحرٌات بما ال ٌتعارض مع المقومات الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور".
سبب اإلعتراض :الجملة األخٌرة تقٌد الحقوق و الحرٌات ،فضالً عن أنها ال تحدد أوجه تعارض الحقوق والحرٌات
مع المقومات الواردة فى باب الدولة والمجتمع.

-

المادة

التً تنص على" :تتكون السلطة التشرٌعٌة من مجلس النواب ومجلس الشورى".

وٌمارس كل منهما سلطاته على النحو المبٌن فى الدستور".
سبب اإلعتراض :إلغاء مجلس الشورى كان مطلب العدٌد من القوى الوطنٌة ،خاصة أن الدستور الجدٌد ال ٌحدد له
دوراً ٌختلف عن مجلس الشعب.

التً تنص على أن " :جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب علنٌة وٌجوز انعقاد أى منهما فى جلسة سرٌة؛
المادة
بناء على طلب رئٌس الجمهورٌة ،أو الحكومة ،أو رئٌس المجلس ،أو عشرٌن من أعضائه على األقل"

وٌمارس كل منهما سلطاته على النحو المبٌن فى الدستور".
سبب اإلعتراض :تمنح المادة رئٌس الجمهورٌة حق التدخل فً سرٌة أو علنٌة جلسات البرلمان ،مما ٌفتح الباب أمام تدخل
السلطة التنفٌذٌة فً أعمال السلطة التشرٌعٌة.

المادة

التً تنص على أنهٌ" :شكل مجلس النواب من عدد ال ٌقل عن ثالثمائة وخمسٌن عضوا"

سبب اإلعتراض :المادة تحدد عدد أدنى ألعضاء مجلس الشعب و ال تحدد عدد أقصى.

المادة

التً تنص على أنهٌ " :شكل مجلس الشورى من عدد ال ٌقل عن مائة وخمسٌن عضوا"

سبب اإلعتراض :المادة تحدد عدد أدنى ألعضاء مجلس الشورى و ال تحدد عدد أقصى.

التً تنص على أنٌ " :عٌن رئٌس الجمهورٌة الموظفٌن المدنٌٌن والعسكرٌٌن وٌعزلهم ،وٌعٌن الممثلٌن
المادة
السٌاسٌٌن للدولة وٌقٌلهم ،وٌعتمد الممثلٌن السٌاسٌٌن للدول والهٌئات األجنبٌة؛ على النحو الذى ٌنظمه القانون".
سبب اإلعتراض :تعطً المادة رئٌس الجمهورٌة السلطة المطلقة لتعٌٌن الموظفٌن المدنٌٌن والعسكرٌٌن.

المادة

التً تنص على أن " :إذا قام مانع مؤقت ٌحول دون مباشرة رئٌس الجمهورٌة لسلطاته حل محله رئٌس مجلس

الوزراء".
سبب اإلعتراض :ال تنص المادة وال الدستور كله على إلزام للرئٌس بتعٌٌن نائب لرئٌس الجمهورٌة و أحد مطالب
الثورة ،و أحد مطالب القوى السٌاسٌة منذ بداٌة عهد مبارك.

التً تنص على أن" :مجلس الدولة جهة قضائٌة مستقلة؛ ٌختص دون غٌره من جهات القضاء بالفصل
المادة
فى كافة المنازعات اإلدارٌة ومنازعات التنفٌذ المتعلقة بأحكامه .وٌتولى الدعاوى والطعون التأدٌبٌة ،واإلفتاء فى
المسائل القانونٌة للجهات التى ٌحددها القانون ،ومراجعة وصٌاغة مشروعات القوانٌن والقرارات ذات الصفة
التشرٌعٌة التى تحال إلٌه ،ومراجعة العقود التى تكون الدولة طرفا فٌها".
سبب اإلعتراض :عدم إلزام بعرض مشروعات القوانٌن والقرارات ذات الصفة التشرٌعٌة على مجلس الدولة
لمراجعة صٌاغتها.

التً تنص على" :المحكمة الدستورٌة العلٌا جهة قضائٌة مستقلة ،مقرها مدٌنة القاهرة ،تختص دون
المادة
غٌرها بالفصل فى دستورٌة القوانٌن واللوائح.
وٌحدد القانون اختصاصاتها األخرى ،وٌنظم اإلجراءات التى تتبع أمامها".
سبب اإلعتراض :عدم النص على أن المحكمة الدستورٌة العلٌا هً الجهة الوحٌدة المختصة بتفسٌر مواد الدستور.

التً تنص على أنه" :تشكل المحكمة الدستورٌة العلٌا من رئٌس وعشرة أعضاء ،وٌبٌن القانون الجهات
المادة
والهٌئات القضائٌة أو غٌرها التى ترشحهم ،وطرٌقة تعٌٌنهم ،والشروط الواجب توافرها فٌهم ،وٌصدر بتعٌٌنهم قرار
من رئٌس الجمهورٌة.
 ،و إعطاء رئٌس الجمهورٌة
إلى
سبب اإلعتراض :عدم إبداء أسباب لتخفٌض عدد أعضاء المحكمة من
مطلق الحرٌة فً تعٌٌن نواب رئٌس المحكمة ومستشارٌها دون أخذ رأي المجلس األعلى للقضاء.

التً تنص علىٌ" :عرض رئٌس الجمهورٌة أو مجلس النواب مشروعات القوانٌن المنظمة لمباشرة
المادة
الحقوق السٌاسٌة ولالنتخابات الرئاسٌة والتشرٌعٌة والمحلٌة على المحكمة الدستورٌة العلٌا قبل إصدارها ،لتقرٌر مدى
مطابقتها للدستور .وتصدر قرارها فى هذا الشأن خالل خمسة وأربعٌن ٌوما من تارٌخ عرض األمر علٌها؛ ٕواال عُد
عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة.
فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر ألحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها.
وال تخضع القوانٌن المشار إلٌها فى الفقرة األولى للرقابة الالحقة المنصوص علٌها فى المادة (
"

) من الدستور.

سبب اإلعتراض :قصر دور المحكمة الدستورٌة فً إعمال الرقابة السابقة و منعها من الرقابة الالحقة على القوانٌن
المنظمة للحقوق السٌاسٌة ولالنتخابات الرئاسٌة والتشرٌعٌة ،و هو الدور األهم و األكثر ضرورٌة.

التً تنص على أنٌ " :نظم القانون طرٌقة اختٌار المحافظٌن ورؤساء الوحدات اإلدارٌة المحلٌة األخرى،
المادة
وٌحدد اختصاصاتهم".
سبب اإلعتراض :ال ٌنص الدستور على إنتخاب المحافظٌن.

المواد

،

،

،

،

،

المتعلقة بالمجالس المحلٌة.

أسباب اإلعتراض :هو عدم تحدٌد هذه المواد العالقة بٌن المجالس المحلٌة والمحافظٌن أو ألٌات التنسٌق مع السلطة
التنفٌذٌة.

المادة

التً تنص على أن" :وزٌر الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ،وٌعٌن من بٌن ضباطها".

سبب اإلعتراض :قصر منصب وزٌر الدفاع على العسكرٌٌن من دون المدنٌٌن مثل باقً دول العالم.

التً تنص علىٌ" :نشأ مجلس للدفاع الوطنىٌ ،تولى رئٌس الجمهورٌة رئاسته ،وٌضم فى عضوٌته
المادة
رئٌس مجلس الوزراء  ،ورئٌسى مجلسى النواب والشورى ،ووزراء الدفاع والخارجٌة والمالٌة والداخلٌة ورئٌس
المخابرات العامة ورئٌس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرٌة والجوٌة والدفاع الجوى ورئٌس هٌئة
عملٌات القوات المسلحة ومدٌر إدارة المخابرات الحربٌة واالستطالع.
وٌختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمٌن البالد وسالمتها ،ومناقشة موازنة القوات المسلحة ،وٌجب أخذ رأٌه
فى مشروعات القوانٌن المتعلقة بالقوات المسلحة.
وٌحدد القانون اختصاصاته األخرى.
ولرئٌس الجمهورٌة أن ٌدعو من ٌرى من المختصٌن والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن ٌكون لهم صوت
معدود".
أسباب اإلعتراض:
تشكٌل المجلس من ثمانٌة أعضاء عسكرٌٌن مقابل ستة مدنٌٌن مما ٌعطً األغلبٌة للعسكرٌٌن ،وهذا ٌتنافى مع مبادئ
الرقابة المدنٌة على القوات المسلحة
المادة ال تحدد ألٌة إقرار القرارات فً المجلس ،هل هو بالتصوٌت أم ال؟ و ماذا إذا تساوى عدد الموافقون مع
المعارضون ،حٌث أن عدد أعضاء المجلس زوجً و لٌس فردي مثل باقً المجالس.
تتنتزع المادة حق مناقشة مٌزانٌة القوات المسلحة من مجلس النواب و السلطة التشرٌعٌة ،و تختص بها هذا المجلس
الذي هو أغلبٌته من الغٌر منتخبٌٌن ،مناقشة موازنة القوات المسلحة ٌجب أن تكون فً ٌد مجلس النواب مثل سائر
الدول المتقدمة بما فٌهم الوالٌات المتحدة التً هً أقوى دولة عسكرٌا ً.

التً تنص على أنه" :وال ٌجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إال فى الجرائم التى تضر بالقوات
المادة
المسلحة؛ وٌحدد القانون تلك الجرائم  ،وٌبٌن اختصاصات القضاء العسكرى األخرى"
سبب اإلعتراض :تسمح محاكمة المدنٌٌن عسكرٌا ً و دون تحدٌد ضوابط ،و تتعارض مع المادة
أنه ال ٌحاكم شخص إال أمام قاضٌه الطبٌعى و أن والمحاكم االستثنائٌة محظورة.

التً تنص على

التً تنص على" :الشرطة هٌئة مدنٌة نظامٌة ،رئٌسها األعلى رئٌس الجمهورٌة ،وتؤدى واجبها فى
المادة
خدمة الشعب ،ووالؤها للدستور والقانون ،وتتولى حفظ النظام واألمن واآلداب العامة ،وتنفٌذ ما تفرضه القوانٌن
واللوائح ،وتكفل للمواطنٌن طمأنٌنتهم وحماٌة كرامتهم وحقوقهم وحرٌاتهم ،وذلك كله؛ على النحو الذى ٌنظمه
القانون ،وبما ٌمكن أعضاء هٌئة الشرطة من القٌام بواجباتهم".
سبب اإلعتراض :عدم توفٌر أي رقابة مجتمعٌة أو قضائٌة على الشرطة ،وعدم تجرٌم التعذٌب و العنف من قبل
األجهزة األمنٌة.

التً تنص على أنٌ " :عٌن رئٌس الجمهورٌة رؤساء الهٌئات المستقلة واألجهزة الرقابٌة بعد موافقة مجلس
المادة
الشورى ،وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجدٌد لمرة واحدة .وال ٌعزلون إال بموافقة أغلبٌة أعضاء المجلس ،وٌُحظر علٌهم ما
ٌحظر على الوزراء".
سبب اإلعتراض :تمنح المادة رئٌس الجمهورٌة السلطة لتعٌٌن رؤساء الهٌئات المستقلة واألجهزة الرقابٌة دون إنتخاب أو
تزكٌة ،و ال تضع أي معاٌٌر لضمان إستقاللٌة األجهزة الرقابٌة عن السلطة التنفٌذٌة.

التً تنص على أنٌ " :تولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة ،والجهات األخرى التى
المادة
ٌحددها القانون".

سبب اإلعتراض :أزالت من الجهاز المركزى للمحاسبات القدرة على الرقابة على األموال الخاصة و المؤسسات.

التً تنص على أن " :تختص المفوضٌة الوطنٌة لالنتخابات وحدها بإدارة االستفتاءات واالنتخابات الرئاسٌة
المادة
ً
والنٌابٌة والمحلٌة ،بدءا من إعداد قاعدة بٌانات الناخبٌن وإبداء الرأى فى تقسٌم الدوائر ،وتحدٌد ضوابط التموٌل واإلنفاق
االنتخابى واإلعالن عنه ،وغٌر ذلك من إجراءات ،حتى إعالن النتٌجة وٌجوز أن ٌُعهد إلٌها باإلشراف على انتخابات التنظٌمات
النقابٌة وغٌرها وذلك كله على النحو الذى ٌنظمه القانون "
سبب اإلعتراض :قصرت المادة اإلشراف على االستفتاءات واالنتخابات على المفوضٌة الوطنٌة لالنتخابات من دون
القضاء و ال منظمات المجتمع المدنً ،مما ٌفتح الباب أمام تزٌر اإلنتخابات فً المستقبل و ٌضر بالشفافٌة و الدٌمقراطٌة ككل.

التً تنص على أنٌ " :تولى إدارة االقتراع والفرز فى االستفتاءات واالنتخابات ،التى تدٌرها المفوضٌة ،أعضاء
المادة
تابعون لها ،تحت اإلشراف العام لمجلس المفوضٌة ،وٌمنحون الضمانات الالزمة ألداء عملهم بما ٌكفل لهم الحٌاد واالستقالل "
سبب اإلعتراض :لم تحدد المادة معاٌٌر إختٌار أعضاء المفوضٌة ،مما ٌعنً أنهم من الممكن أن ٌكونوا من غٌر القضاة و ال
المشتغلٌن بالقضاء ،كما لم تضع المادة أي ضمانات إلستقاللٌة هؤالء األعضاء.

التً تنص على أنٌ :تولى المجلس الوطنى لإلعالم تنظٌم شئون البث المسموع والمرئى وتنظٌم الصحافة
المادة
المطبوعة والرقمٌة وغٌرها وٌكون المجلس مسئوال عن ضمان حرٌة اإلعالم بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعددٌته،
وعدم تركزه أو احتكاره ،وعن حماٌة مصالح الجمهور ،ووضع الضوابط والمعاٌٌر الكفٌلة بالتزام وسائل اإلعالم المختلفة
بأصول المهنة وأخالقٌاتها ،والحفاظ على اللغة العربٌة ،ومراعاة قٌم المجتمع وتقالٌده البناءة

سبب اإلعتراض :عدم تحدٌد الضوابط والمعاٌٌر الكفٌلة بالتزام وسائل اإلعالم المختلفة بأصول المهنة  ،وعدم تفصٌل ماهٌة
قٌم المجتمع وتقالٌده البناءة التً من المفترض أن ٌحافظ اإلعالم علٌها ،مما ٌفتح الباب أمام تقٌٌد حرٌة اإلعالم.

التً تنص على" :إذا وافق المجلسان على طلب تعدٌل الدستورٌ ،ناقش كل منهما نصوص المواد
المادة
المطلوب تعدٌلها بعد ستٌن ٌوما من تارٌخ الموافقة؛ فإذا وافق على التعدٌل ثلثا أعضاء كل مجلس ،عرض على
االستفتاء الشعبى خالل ثالثٌن ٌوما من تارٌخ صدور هذه الموافقة.
وٌكون التعدٌل نافذاً من تارٌخ إعالن نتٌجة االستفتاء بالموافقة" .
سبب اإلعتراض :المادة تضع شروطا تعجٌزٌة لتعدٌل الدستورفً المستقبل!

التً تنص على" :مبادئ الشرٌعة اإلسالمٌة تشمل أدلتها الكلٌة ،وقواعدها األصولٌة والفقهٌة ،ومصادرها
المادة
المعتبرة ،فى مذاهب أهل السنة والجماعة".
أسباب اإلعتراض :هذه المادة مطاطة و فضفاضة ،تفتح الباب أمام التفسٌر و التأوٌل مما سٌسبب إضطرابات
تشرٌعٌة ،كما إنها ال تكفل للمتقاضً حق الرجوع للمذهب الذي ٌتبعه ،و ال تحدد أٌا من المذاهب السنٌة األربعة
سٌؤخذ بها عند التشرٌع.

التً تنص على " :تنتهى مدة رئٌس الجمهورٌة الحالى بانقضاء أربع سنوات من تارٌخ تسلمه مهام منصبه ،وال
المادة
ٌجوز إعادة انتخابه إال لمرة أخرى".

أسباب اإلعتراض :كانت من مطالب العدٌد من القوى السٌاسٌة و أنا منهم أن ٌتم قصر مدة أول رئٌس جمهورٌة بعد
الثورة لمدة واحدة فقط و ال ٌعاد إنتخابه.

التً تنص على" :تكون االنتخابات التشرٌعٌة التالٌة لتارٌخ العمل بالدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام
المادة
القائمة ،والثلث للنظام الفردى ،وٌحق لألحزاب والمستقلٌن الترشح فى كل منهما".
سبب اإلعتراض :النظام المختلط هو سبب بطالن مجلس الشعب السابق ،فلم نستخدمه مرة أخرى؟

هذه اإلعتراضات نتٌجة إجتهاد شخصً ،و ما خفً كان أعظم ...و على هذا أدعوكم للتصوٌت ب
المزعم إجرائه فً

دٌسمبر

 ،إلن مصر تستحق ما هو أفضل من ذلك...

ً
طباعة أو على اإلنترنت.
رجاء النشر و التعمٌم بكل طرٌقة متوافرة سواء
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