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باحثة في القانون ،من فريق المفكرة القانونية .حائزة على ليسانس حقوق من كل من جامعة
القاهرة-مصر ،وجامعة السوربون بفرنسا ،وعلى ماجيستير في القانون الدولي االنساني،
ودبلومة في تطبيقات حقوق االنسان من جامعة أس-مارسيليا  ،3فرنسا.

المفكرة القانونية
هي جمعية غير حكومية ال تبتغي الربح ،حائزة على بيان علم وخبر رقم  0332بتاريخ
 ،0222-20-00مقرها في بيروت .تهدف الى نزع الفواصل بين القانون والمجتمع في
لبنان خاصة والمنطقة العربية عامة فال يعود صوغ القانون حك اًر على أعيان السلطة ويتاح
فهمه ونقده للمواطن العادي وال يقتصر على القانونيين وحدهم.
مبادرة المساحة المشتركة
تعمل مبادرة المساحة المشتركة على تعزيز ثقافة الحوار المبني على تعزيز ثقافة الحوار
المبني على المعرفة عبر تمكين صانعي السياسات العامة والمعنيين والخبراء في لبنان
وعلى الصعيدين االقليمي والدولي ،من التوصل الى تفاهمات مشتركة حول المسائل الوطنية
الرئيسية.
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توطئة
تقوم مبادرة المساحة المشتركة ،منذ العام  ،5102وبالتعاون مع المفكرة القانونية وشركاء إقليميين
ودوليين ،بدعم حلقات نقاش وبحث بين خبراء وفاعلين من بلدان عربية مختلفة حول "تحوّ الت الدولة
العربية؟" وتداعيتها المختلفة .وير ّكز هذا العمل التعاوني ،من جهة أولى ،على التداعيات الحاصلة على
المستوى الوطني في سبيل فهم عمليات االصالح السياسي والدستوري والقضائي القائمة ومعرفة هوية
القوى واألطراف المشاركة والمؤثرة في هذه العمليات وأدوارها .ويتم التركيز ،من جهة ثانية ،على
التداعيات الحاصلة على المستوى اإلقليمي لدراسة طبيعة االنقسامات والقوى الفاعلة وميادين المواجهة
(عقائدية ،سياسية ،اقتصادية ،مذهبية )...وموازين القوى الجديدة .يهدف هذا الدعم – من خالل تبادل
الباحثين واألطراف والفئات المعنية الخبرات والمعرفة – إلى التوصل إلى فهم أعمق لمختلف مسارات
التغيير ،الداخلية والخارجية ،وإلى تطوير األساليب المعرفية واألدوات والمنهجيات المعتمدة ،كما
وتنسيق العمل في ما بينها على المستويين الوطني واالقليمي.

اعدت هذه الدراسة حول (تطبيق الدستور /قانون اإلرهاب) في (األردن/تونس/مصر/المغرب) في
سياق حلقات النقاش والبحث حول تطبيق اإلصالحات الدستورية التي نتجت عن التحركات العربية
والمسارات التشريعية التي أتبعت في اعتماد قوانين جديدة ،وتحديداً قوانين مكافحة اإلرهاب.
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مقدمة
كان من أبرز األمور التي طالبت بها ثورة  02يناير  0222تعديل الدستور المصري .وقد شهد تعديل
الدستور تجاذبات عدة بين األطراف السياسية في مصر .وظهر هذا التجاذب منذ التعديالت التي أدخلها
المجلس العسكري على الدستور في مارس  ،0222ثم صياغة دستور جديد في عام  ،0220واستمر هذا
التجاذب حتى المظاهرات التي أدت إلى سقوط اإلخوان في يونيو .0223
ففي مارس  ،0220انتخب مجلس الشعب أعضاء اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور ،ولكن محكمة
القضاء اإلداري ألغت في  0220 -1 -22قرار مجلس الشعب بتشكيل الجمعية التأسيسية األولى
لصياغة الدستور .1ومن ثم ،انتخب مجلس الشعب لجنة جديدة لصياغة الدستور ،وُوضع لالستفتاء عليه
في ديسمبر  .0220وقد شهد هذا الدستور اعتراضات عديدة من القوى المدنية بخصوص طريقة اختيار
أعضاء الجمعية التأسيسية ،والمواد التي تضمنها.
وبعد تظاهرات  0223 - 3 -32وسقوط نظام اإلخوان ،جرى االتفاق على إدخال تعديالت على
دستور .0220

ونالحظ أنه خالل أربع سنوات فقط أجريت تعديالت دستورية وأ ِ
ُصدر دستوران ،وهو ما يعكس أهمية

الدستور في مصر بعد الثورة وهو ما يع كس أهمية الدستور في مصر بعد الثورة ،وضرورة البحث حول
تطبيق هذه الوثيقة على أرض الواقع.
ونذكر في البداية أنه في سبيل تعديل دستور ُ ،0220شكلت لجنة خبراء مكونة من عشرة خبراء قانونيين
ودستوريين القتراح التعديالت التي ينبغي إدخالها عليه .وبعد انتهاء لجنة الخبراء هذه من عملهاُ ،شكلت

عضوا يمثلون مختلف فئات المجتمع المصري ،قضت مهمتها
"لجنة الخمسين" التي تكونت من خمسين
ً
بإعداد المشروع النهائي للدستور ل ُيطرح لالستفتاء الشعبي .2وقد حصل جدل حول حدود مهمة اللجنة،
وتحديدا حول ما إن كانت تنحصر فقط بإجراء تعديالت على دستور  0220أو إن كان نطاق مهمتها
ً
يسمح لها بإصدار دستور جديد .وبعد مشاورات قام بها رئيس اللجنة ،تم االتفاق على أنه يحق للجنة

إصدار دستور جديد.3
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راجع د.فتوح الشاذلي " ،القضاء المصري في فترة ما بعد الثورة ( :)2( )5102-5100تفاعل أحكام القضاء المصري مع المطالب الثورية"،
نشر على الموقع االلكتروني للمفكرة القانونية بتاريخ .5102-2-0
2
راجع د.فتوح الشاذلي" ،خواطر حول مهمة وقواعد اختيار لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري" ،نشر على الموقع االلكتروني للمفكرة
القانونية بتاريخ .5102-8-02
 3راجع د.فتوح الشاذلي " ،اشكاليات على طريق اعداد مشروع الدستور المصري الجديد" ،نشر على الموقع االلكتروني للمفكرة القانونية بتاريخ
.5102-05-05
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وقد تم الحفاظ على عدد من المبادئ والمواد التي أقرها دستور  ،0220في حين أجريت تعديالت على
مواد أخرى ،واستُحدثت مواد جديدة ،ومن ثَم تم االستفتاء على دستور جديد وأ ِ
ُصدر في بداية عام

 ،0221وهو الدستور الساري في مصر حتى اللحظة ،وستتناول هذه الورقة الخطوات التي اتخذتها الدولة

في سبيل تطبيقه.
وتجدر اإلشارة إلى أن مصر تعاني من فراغ دستوري منذ الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا
بحل مجلس الشعب في فبراير  ،0220ثم حل مجلس الشورى في يونيو  ،0223ويستمر هذا الفراغ حت ى
تاريخ إجراء هذه الدراسة (يوليو  .)0222وعليه ،يكون رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور ،ومن
بعده الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ،قد جمعا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية .ولذلك نالحظ أن
كل القوانين التي صدرت في تلك الفترة والتي تشير إليها هذه الورقة ،صدرت بقرارات من رئيس

الجمهورية .ومن ناحية أخرى ،أ ِ
ُعد مشروع قانون انتخابات البرلمان/االنتخابات التشريعية ومشروع قانون
تقسيم الدوائر االنتخابية ،ولكن المحكمة الدستورية العليا حكمت في  0222-3-2بعدم دستورية إحدى
مواد قانون تقسيم الدوائر االنتخابية ،فترتب على ذلك تأجيل االنتخابات لحين صدور القانون المعدل.
ار بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية
وقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس  0222قرًا
ويتوقع إجراء االنتخابات
ً
تمهيدا إلجراء االنتخابات .وفُتح باب الترشح لالنتخابات في سبتمبر ُ ،0222
البرلمانية في أكتوبر ونوفمبر من عام .0222

وفي سبيل صياغة هذه الورقة ،تم االعتماد على البيانات واألخبار المنشورة في الصحف المختلفة،
والصادرة من رئاسة الوزراء والو ازرات المختلفة ،باإلضافة إلى البيانات الصادرة من منظمات المجتمع
المدني.
وتجدر اإلشارة إلى أن غياب موقع رسمي للجنة المخولة تطبيق الدستور شكل صعوبة في الحصول على
المعلومات ،أضف إلى ذلك وجود أكثر من جهة تعمل على تشريع قوانين ،كلجنة تعديل الدستور واللجان
الفرعية ،باإلضافة إلى الو ازرات المختلفة وبعض اللجان المنبثقة عنها.
ستُقسم هذه الدراسة إلى ثالثة أقسام ،نعرض في القسم األول المنهجية المتبعة في تطبيق الدستور،

ونعرض في القسم الثاني مشاريع القوانين التي تم العمل عليها ويستمر ،ومن ثم نتناول في القسم الثالث
واألخير اآللية غير ال تشريعية لتطبيق الدستور وهي آلية الدعاوى الدستورية للدفع بعدم دستورية قوانين
عدة.
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 .1منهجية تطبيق الدستور المصري
 1.1تشكيل اللجنة العليا لإلصالح التشريعي
بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية في شهر يونيو  ،0221أصدر أول قراراته بتشكيل
اللجنة العليا لإلصالح التشريعي وذلك في  .0221 -3-22وقد ضمت اللجنة بموجب هذا القرار رئيس
ئيسا ،ووزير شؤون مجلس النواب والعدالة االنتقالية ،ووزير العدل ،ورئيس مجلس الدولة،
مجلس الوزراء ر ً
ومفتي الجمهورية ،ووكيل األزهر ،ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء ،ورئيس قسم التشريع بمجلس
الدولة ،ومساعد وزير العدل لشؤون التشريع ،باإلضافة إلى ثالثة من أساتذة كليات الحقوق يختارهم
المجلس األعلى للجامعات ،واثنين من رجال القضاء بدرجة رئيس استئناف أو ما يعادلها يختارهما مجلس
القضاء األعلى ،واثنين من المحامين يختارهما مجلس نقابة المحامين ،وثالثة من رجال القانون من
الشخصيات العامة يختارهم رئيس مجلس الوزراء.
ونالحظ مما سبق غلبة الطابع "الحكومي" على هذه اللجنة ،فأغلب أعضائها وزراء أو تابعون لو ازرات أو
معينون من مراجع رسمية .وباستثناء ممثلي نقابة المحامين ،ال نجد أي إشراك للقوى االجتماعية غير
وبناء عليه ،فهي ليست لجنة قانونية وال لجنة تشاركية .وهذا األمر إنما يعكس اتجاه الدولة إلى
الرسمية،
ً
بناءا على قرار بقانون من رئيس
حصر وضع القوانين ضمن اآلليات الرسمية ،خاصة إذا تم إصدارها ً
الجمهورية من دون انتظار انتخاب مجلس النواب الجديد.

وقد حدد القرار المهمات الموكلة إلى اللجنة في ما يلي:
 "إ عداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والق اررات الجمهورية وق اررات رئيس مجلس الوزراء الالزمإصدارها أو تعديلها تنفي ًذا ألحكام الدستور المعدل الصادر في  ،0221-2-28أو التي تحيلها
إليها الو ازرات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة
لضمان عدم تعدد ها وقصورها أو تناقضها أو غموضها ،والعمل على ضبطها وتوحيدها
وتبسيطها ومسايرتها لحاجة المجتمع ،ومالءمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية
التي يحددها الدستور.
 بحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية بهدف تطوير وتجديد التشريعات ،وتوحيدوتجميع التشريعات في الموضوعات المتجانسة ،بما يتوافق مع الدستور ويواكب حركة المجتمع
وتبسيط نظام التقاضي وتيسير إجراءاته وازالة معوقاته.
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 بحث ودراسة الموضوعات التي يرى رئيس اللجنة العليا عرضها عليها بحكم اتصالها بشؤونالتشريع وتقديم التوصيات الالزمة في شأنها".
ونالحظ مما سبق أن اللجنة هي التي تولت مهمة إعداد مشاريع القوانين التي يجب إصدارها أو تعديلها
لتنفيذ مواد الدستور الصادر في  ،0221باإلضافة إلى مراجعة التشريعات المصرية ،إلى جانب أي
موضوع آخر يطرحه رئيس مجلس الوزراء .وقد أشار بعضهم 4إلى أن عمل هذه اللجنة يتداخل مع عمل
بعض اللجان القائمة مثل لجنة التشريع بمجلس الدولة ،وادارة التشريع بو ازرة العدل.
 1.2آليات عمل اللجنة
 الفترة الزمنية
نص ت المادة السابعة من القرار الصادر بتشكيل اللجنة بأن تنتهي اللجنة من التشريعات العاجلة بصورتها
النهائية وتقوم بعرضها على رئيس الجمهورية خالل شهرين من تاريخ العمل بهذا القرار .ولكن اللجنة ما
تزال منعقدة حتى اللحظة وتقوم بأداء عملها .وقد فسر بعضهم المدة الزمنية التي نص عليها القرار
تنظيميا أو
األجل المنصوص عليه
ً
الجمهوري بأنها ليست سوى مدة تنظيمية ال تنفيذية .وسواء كان َ
تنفيذيا ،فإنه يعكس السرعة المرجوة من اللجنة لمراجعة التشريعات ومناقشتها ،وهو ما قد ال يكون
ً
مفهوما ،ال سيما مع غياب مجلس النواب في مصر حتى اللحظة واستمرار تأجيل االنتخابات.
ً
فهل ثَم اتجاه بإصدار رئيس الجمهورية جميع التشريعات التي تقوم اللجنة بمناقشتها قبل انتخاب مجلس

النواب؟ وهو أمر يشير الدكتور فتحي فكري ،أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة ،إلى عدم دستوريته،
نظر ألن سلطة التشريع التي يتمتع بها رئيس الجمهورية يجب أن تنحصر فقط بما يشار إليه ب "لوائح
ًا
الضرورة" ،وهي التشريعات التي ال تصدر إال إذا كان هناك ضرورة ال تحتمل انتظار البرلمان .وهذا
األمر يعني أن كل ما يصدر ب "ق اررات بقوانين" من رئيس الجمهورية دونما ضرورة إلصدارها ،معرض
للطعن عليه بعدم الدستورية.5
أم أن االتجاه هو تجهيز جميع مقترحات مشاريع القوانين وتعديالت القوانين لوضعها على أجندة المجلس
نظر لعدد التشريعات التي ينبغي بحثها ،وهو ما يحتاج إلى
القادم فور انعقاده؟ وهو أمر غير منطقي ً ا
مناقشات قد يتجاوز طولها السنوات الخمس التي تشكل مدة والية البرلمان.
4

راجع تصريح أ .فتحي فكري ،أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة ،خالل استضافته في برنامج "آخر كالم" مع اإلعالمي يسري فودة على
قناة "أون تي في" ،بتاريخ .5102-8-51
 5راجع حلقة برنامج "آخر كالم" بتاريخ  5102-8-51مع اإلعالمي يسري فودة ،على قناة "اون تي في".
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ونص القرار على ضرورة اجتماع اللجنة العليا لإلصالح التشريعي مرة واحدة على األقل كل أسبوعين
بناء على دعوة رئيسها -وهو رئيس مجلس الوزراء -أي بإجمالي أربعة اجتماعات خالل الشهرين.
ً
ويشير هذا األمر إلى اإلبطاء في إنجاز اللجنة مهمتها ،وعدم أخذ المهلة المنصوص عليها بعين
االعتبار.
 اللجان المساعدة للجنة العليا
إلى جانب ذلك ،صدر قرار بتشكيل لجنة فنية من واجباتها اقتراح جدول أعمال اجتماعات اللجنة العليا،
وتحضير المواضيع التي تُطرح في جلساتها ،ومباشرة اإلجراءات الالزمة لتنفيذ ق ارراتها وتوصياتها ومتابعة
تلك الق اررات والتوصيات واعداد الدراسات واألبحاث الالزمة ألعمالها.
كما نص قرار التشكيل على استحداث ست لجان فرعية هي:
 لجنة التشريعات االقتصادية، لجنة التشريعات االجتماعية، لجنة التشريعات اإلدارية، لجنة تشريعات األمن القومي، لجنة تشريعات التقاضي والعدالة، لجنة تشريعات التعليم.جيدا ،خاصة
ويعد هذا ًا
أمر ً
وبذلك ،يكون القرار قد قسم التشريعات إلى ستة أقسام تهتم كل لجنة بأحدهاُ .
أن عدد التشريعات المنوط باللجنة مراجعتها ومناقشتها مرتفع ،فيكون هذا التقسيم ساهم في تسريع وتيرة
عمل اللجنة وفي مناقشة القوانين بصورة أعمق بحيث ُيعطى كل قانون حقه من حيث الوقت والنقاش،
وساهم في التواصل مع الجهات المعنية بالقانون محل المناقشة .كما نص القرار على أن بإمكان اللجنة
لجانا أخرى لدراسة مشروع أو موضوع بذاته ،وأجاز لها كذلك االستعانة بمن تختارهم من
أن تشكل ً
الخبراء والمختصين في مجال التشريع.

1.3

األولويات التشريعية للجنة

 أولويات تشريعية فرضها الدستور
8

نص الدستور في بعض مواده على ضرورة إصدار بعض القوانين في دور االنعقاد األول للبرلمان ،ومنها
قانونا
قوانين العدالة االنتقالية ،وقانون تنظيم بناء وترميم الكنائس .كما نص على إصدار مجلس النواب " ً

بتنظيم قواعد ندب القضا ة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية ،بما يضمن إلغاء الندب الكلي والجزئي
لغير الجهات القضائية أو اللجان ذات االختصاص القضائي أو إلدارة شؤون العدالة أو اإلشراف على
االنتخابات ،وذلك خالل مدة زمنية ال تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور".
كذلك نص الدستور في المادة  012منه على ضرورة "توفير اإلمكانات المادية والبشرية المتعلقة
باستئناف األ حكام الصادرة في الجنايات وذلك خالل عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور ،وينظم
القانون ذلك" ،وهو ما يعني إجراء تعديالت على قانون اإلجراءات الجنائية.
 األولويات التشريعية الفعلية للجنة

ولكن أولويات اللجنة التي أُعلِن عنها ليست تلك التي نص عليها الدستور .إذ أُعلِن في الصحف
المختلفة أن رئيس الجمهورية طلب من اللجنة اإلسراع في إنجاز تشريعات االستثمار وفي مقدمتها قانون
االستثمار الموحد وما يرتبط به من قوانين العمل والشركات واإلفالس وحماية المستهلك ،باإلضافة إلى
قوانين األحوال الشخصية والنقابات واإلدارة المحلية 6وقوانين مكافحة اإلرهاب.
وتتضح هذه األولويات أكثر بالنظر إلى مشاريع القوانين التي وضعتها كل لجنة فرعية على قائمتها
قانونا يحتاج لإلصدار أو إلى
لمناقشتها؛ حيث أعلنت لجنة التشريعات االجتماعية عن قائمة تتضمن ً 02

المراجعة انسجا ًما مع مواد الدستور الجديد .ومن أمثلة القوانين الموضوعة على أجندة لجنة التشريعات
االجتماعية :قانون الرعاية الصحية؛ قانون التضامن والتكافل االجتماعي؛ قانون الجنسية؛ قانون العمل؛
قانون التأمينات االجتماعية؛ قانون تنظيم وترميم الكنائس؛ قانون المؤسسات الصحافية؛ قانون الجمعيات
والمؤسسات األهلية؛ القوانين الخاصة بالنقابات -سواء العامة أو المهنية -وغيرها من القوانين .والجدير
بالذكر أن العديد من هذه القوانين أعدت لها بعض الوزرات أو مؤسسات المجتمع المدني مشاريع قوانين
خاصة ،ويتم التباحث والنقاش بخصوصها منذ فترة ،وهو ما يعكس استجابة لجنة التشريعات االجتماعية
لمتطلبات المجتمع عند وضعها األجندة الخاصة بها.

 6راجع " السيسي يطالب اإلصالح التشريعي بسرعة تعديل قوانين االستثمار" ،نشر في جريدة المصري اليوم بتاريخ .5102-01-9
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أما لجنة التشريعات االقتصادية ،فقد أعلن رئيسها 7أن قانون حماية المستهلك سيتصدر أولويات القوانين
التي ستطلبها اللجنة من الجهات المعنية ،باإلضافة إلى االتجاه إلى تعديل قانون التجارة وتنظيم
اإلفالس.
وحددت لجنة تشريعات األمن القومي أولوياتها 8بقوانين تتعلق بالهجرة غير الشرعية ،واإلرهاب بجوانبه
اإلجرائية والموضوعية وما يتضمنه ذلك من تشريع إلدراج الكيانات والجماعات اإلرهابية ،باإلضافة إلى
مراجعة منظومة اإلضراب في التشريعات المصرية.
وأعلنت لجنة التشريعات اإلدارية في ديسمبر  90221أنها تقوم بإعداد مشروع قانون الهيئة الوطنية
لالنتخابات .أما لجنة تشريعات التقاضي والعدالة ،فقد أعلنت أنها سوف تُ ِ
دخل تعديالت على قانون
العقوبات في باب المال العام واإلضرار به ،وذلك في إ طار حزمة التشريعات المتعلقة بقانون

االستثمار.10
ونالحظ مما سبق ،أن اهتمام الدولة انصب على القوانين االقتصادية في المقام األول لجذب االستثمار
وتشجيع المستثمرين ،ما ينذر بأن الخطوات التي ستُتخذ بهذا الصدد قد تكون على حساب حقوق
المواطنين االقتصادية.

والجدير بالذكر كذلك أن الرئيس لم يطلب من اللجنة إعادة النظر بقانون التظاهر ،رغم أنه كان وما زال
محور مطالبات اجتماعية عدة طالبت بوجوب تعديله ومطابقته للدستور ،والتوقف عن حبس الشباب
المتظاهر على أساسه .تواصل تجاهل هذا القانون ،وفي موازاة ذلك ،أوِلَيت قوانين االستثمار مكانة
هامة .باإلضافة إلى ذلك ،تم االهتمام بالقوانين الخاصة بمكافحة اإلرهاب ،وهو األمر الذي نتج عن
الحوادث اإلرهابية التي تعرضت لها البالد بعد  .0223-3-32وكان من األجدر االهتمام بتطبيق قانون
بدال من إصدار تشريعات جديدة.
العقوبات الذي يحتوي العديد من المواد الخاصة بمكافحة اإلرهابً ،
1.4

إعداد المشاريع ومناقشتها

7
راجع "رئيس التعديالت االقتصادية :تعديل قانون شركات قطاع األعمال والتجارة على أجندة اللجنة"ُ ،نشر على الموقع االلكتروني لجريدة
الشروق بتاريخ .5102-9-01
8
راجع " األمن القومي باإلصالح التشريعي تحدد اإلرهاب واإلضراب أولويات عمل"ُ ،نشر على الموقع اإللكتروني لجريدة اليوم السابع بتاريخ
.5102-9-58
9
راجع "إدارية االصالح التشريعي :االنتهاء من مفوضية االنتخابات األسبوع المقبل"ُ ،نشر على الموقع اإللكتروني للمبتدا بتاريخ -05-58
.5102
 10راجع "وزير العدالة :تعديالت على جرائم التربح لتتناسب مع قانون االستثمار"ُ ،نشر على الموقع اإللكتروني لجريدة الوطن بتاريخ -0-59
.5102
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لم ينص القرار الجمهوري على آلية واضحة لتتبعها اللجنة في إعداد المشاريع .ويبقى من غير الواضح
محصور بمبادرات اللجنة ،أو باقتراحات الو ازرات المعنية ،أم أنه بإمكان المنظمات
ًا
ما إن كان األمر
المدنية أو المؤسسات المعنية التقدم باقتراحات ومشاريع لتعديل القوانين أو إصدارها.
أما عن مناقشة القوانين ،فقد نص القرار على تولي اللجان الفرعية إجراء حوار مجتمعي حول مشاريع
القوانين والق اررات التي تقوم بمناقشتها ،ولكن من دون النص على آليات هذا الحوار .وبذلك ،تُرك للجان

مناسبا بهذا الشأن .أما بالنسبة لنتائج هذا الحوار المجتمعي ،فقد نص القرار على
الفرعية أن تقرر ما تراه
ً
مشروعا ثانًيا يأخذ تلك النتائج بعين االعتبار ،وأن تقدمه في ما بعد إلى اللجنة
أن تعد اللجنة الفرعية
ً
العليا لإلصالح التشريعي .ومن غير ال واضح هنا ما إن كانت تلزم االستجابة للنتائج التي يتوصل إليها
الحوار المجتمعي أم أن للجنة العليا اتخاذ القرار الذي ترتئيه.
ويعكس االحتمال األول خيار التشارك والتوافق ،وأما االحتمال الثاني ،فيجعل من الحوار المجتمعي
شرك في صياغة القوانين ،خال ًفا لواقع الحال.
مجرد "تمثيلية" إليهام المجتمع بوجود حوار وبأنه ُي َ
باإلضافة إلى ذلك ،نصت المادة الرابعة من القرار على دعوة الوزير المختص أو من ينوب عنه لحضور
اجتماع اللجنة العليا عند مناقشة مشروع قانون مقدم من و ازرته أو من الو ازرة "التي يدخل في اختصاصها
أو يتصل بها" ،مع إعطائه حق التصويت.

خالصة القسم األول
وبناء على ما تقدم ،فإن المنهجية التي أقرتها الدولة لتطبيق الدستور الصادر في عام  ،0221هي في
ً
ظاهرها جيدة ولكنها تنطوي على عيوب ،ويكمن عيبها األكبر في استبعاد القوى االجتماعية عن تشكيل
اللجنة العليا لإلصالح التشريعي .ومن شأن النص على ضرورة تنظيم اللجان الفرعية لحوارات مجتمعية
حول المشاريع والتعديالت القانونية التي تعدها ،إشراك القوى االجتماعية في العملية التشريعية ،ولكن ال
بد من ضمان أن تكون هذه الحوارات حقيقية وتفاعلية ،وأن تستجيب اللجان للنتائج والمتطلبات الناتجة
عن الحوارات التي تجريها ،وأن تبين أسبابها في حال رفض تلك النتائج ،وهذه األمور تتطلب مراقبة
أعمال اللجان الفرعية للتحقق منها.

11

ولكن تبقى األولويات التي حددتها اللجنة موضع تساؤل ،ال سيما مع إغفال بعض القوانين التي تم
االعتراض عليها مثل قانون التظاهر والتعديالت األخيرة على قانون االستثمار ،11وهي القوانين التي

طُ ِعن عليها بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا.

 11راجع ِم ّنة عمر " ،منع المواطنين من الطعن على عقود االستثمار :للمستثمر األولوية في حسابات الحكومة المصرية وال حياة لمن يعترض"،
ُنشر على الموقع اإللكتروني للمفكرة القانونية بتاريخ .5102-2-01
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 .2خطوات نحو تشريعات تطبيق الدستور
تتناول الدراسة في هذا القسم األعمال التي قامت بها اللجنة العليا لإلصالح التشريعي واللجان الفرعية في
سبيل مناقشة التشريعات التي تؤدي إلى تطبيق الدستور واصدارها.
ونشرت جريدة اليوم السابع بتاريخ  0222-2-21أن عدد القوانين التي يتعين على مجلس النواب القادم
قانونا،
إصدارها لتفعيل دستور  -0221حسب و ازرة العدالة االنتقالية وشؤون مجلس النواب -يبلغ 20
ً

وأن اللجنة العليا لإلصالح التشريعي خاطبت الو ازرات المختصة والهيئات واألجهزة المختلفة طالِبة من
كل منها إعداد تصورها ورؤيتها حول مشروعات القوانين التي تدخل في اختصاصها.

وسيتناول القسم التالي من الدراسة القوانين التي تم العمل عليها في سبيل تطبيق الدستور ،سواء من ِقَبل
اللجنة العليا لإلصالح التشريعي ولجانها الفرعية ،أو من ِقَبل الو ازرات.
2.1

قوانين ناقشتها اللجنة العليا لإلصالح التشريعي
نتناول في هذه الفقرة القوانين التي أعلنت اللجنة العليا لإلصالح التشريعي أو اللجان الفرعية
المنبثقة عنها عن مناقشتها أو التباحث بشأنها ،وذلك بهدف تقييم عمل اللجنة الفعلي.
 التشريعات االجتماعية
قانونا،
يقرب من 02
ً
أعلنت لجنة التشريعات االجتماعية كما أوضحنا أعاله أنها ستناقش ما ُ
جميعا.
ولكن حتى هذه اللحظة لم تقم اللجنة بمناقشتها
ً

وفي ما خص قوانين العمل والتنظيم النقابي والقوانين ذات الصلة ،تجدر اإلشارة أن رئيس
الوزراء ،إبراهيم محلب ،أنشأ في يونيو 0221
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المجلس الوطني للحوار المجتمعي برئاسة وزيرة

القوى العاملة والهجرة وعضوية ست و ازرات يمثلها رؤساء اإلدارات المركزية في هذه الو ازرات؛
هذه الو ازرات هي التالية :القوى العاملة والهجرة؛ التضامن االجتماعي؛ التجارة والصناعة
والصناعات الصغيرة؛ الزراعة واستصالح األراضي؛ التخطيط والمتابعة واإلصالح االداري؛
التنمية اإلدارية ،باإلضافة إلى ستة أعضاء يمثلون أصحاب األعمال والعمال ،نصفهم يمثل
رؤساء منظمات أصحاب األعمال المعنية ،والنصف اآلخر هم من رؤساء اتحادات العمال
المعنية.

ُ 12نشر على الموقع اإللكتروني لصدى البلد ،بتاريخ  ،5102-6-52تحت عنوان " محلب يقرر إنشاء مجلس وطني للحوار المجتمعي برئاسة
عشري وعضوية  6وزارات".
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وقد أسند رئيس الوزراء إلى اللجنة مهمة رسم السياسات القومية لسبل الحوار بين طرفي العملية
اإلنتاجية ،وايجاد بيئة محفزة على التشاور والمشاركة في إعداد مشروعات القوانين المتعلقة
بقوانين العمل والتنظيم النقابي والقوانين ذات الصلة ،وابداء الرأي في اتفاقات العمل الدولية
والعربية قبل التوقيع عليها وبناء الثقة وتعزيزها بين شركاء العملية اإلنتاجية ،وتبني إجراءات
لدعم مشاريع اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة.
وُيطرح السؤال حول أهمية هذا المجلس في ظل وجود اللجنة العليا لإلصالح التشريعي ولجنة
الت شريعات االجتماعية المنبثقة عنها؛ أضف إلى ذلك أننا لم نجد أي معلومات عن أعمال هذا
المجلس وال عن النتائج التي توصل إليها.
وفي نوفمبر  ،0221أُعلِن عن مبادرة لجنة التشريعات االجتماعية إلى مناقشة قانوني العمل
والنقابات ،13وهي القوانين التي يتم تعديلها لتتوافق مع المواد  2314و 1563من الدستور.
وقد أعلنت اللجنة أن القانونين قدمتهما و ازرة القوى العاملة والهجرة ،كما أعلنت عن انضمام وزيرة
القوى العاملة والهجرة لالجتماع ،ولم تعلن عن حضور ممثل عن المجتمع المدني لهذا االجتماع.
والجدير بالذكر أن قانوني العمل والنقابات شهدا اختال ًفا في الرؤية بين الو ازرة المختصة -وهي
وزارة القوى العاملة والهجرة -والمجتمع المدني.

فقد أعلنت و ازرة القوى العاملة والهجرة في أكتوبر  0221عن طرح مسودة مشروع قانون العمل،
وهي المسودة التي اعترض عليها المجتمع المدني ال سيما حملة "نحو قانون عادل للعمل"،16
حيث عملت هذه الحملة على وضع مسودة مشروع قانون موازية ،أعلنت عن بعض مالمحها
خالل شهر مارس  0222على صفحتها على الفيسبوك ،وأطلقتها خالل مؤتمر صحفي في
.0222-3-20
بعيدا عن مرحلة التوافق بين الو ازرة والمجتمع المدني.
ونستنتج مما سبق ،أن قانون العمل ما زال ً

وتجدر اإلشارة إلى عدم وضوح دور اللجنة هنا ،ال سيما أ ن الو ازرة أعلنت عن تنظيمها جلسات

13
ُنشر الخبر على الموقع اإللكتروني "فيتو" بتاريخ  ،5102-00-2تحت عنوان " اإلصالح التشريعي تناقش قانون النقابات العمالية".
14
نصت المادة  02من الدستور على ما يلي ":تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال ،وتعمل على بناء عالقات عمل متوازنة بين طرفي العملية
االنتاجية ،وتكفل سبل التفاوض الجماعي ،وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل ،وتوافر شروط األمن والسالمة والصحة المهنية ،ويحظر
فصلهم تعسفيا ،وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".
 15نصت المادة  16من الدستور على ما يلي ":انشاء النقابات واالتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون .وتكون لها الشخصية
االعتبارية ،وتمارس نشاطها بحرية ،وتساهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع حقوقهم وحماية مصالحهم .وتكفل الدولة استقالل
النقابات واالتحادات ،وال يجوز حل مجالس ادارتها اال بحكم قضائي ،وال يجوز انشاء أي منها بالهيئات النظامية".
 16هي حملة أنشئت في مارس  5102بعضوية منظمات من المجتمع المدني ومراكز حقوقية ،وأحزاب وقوى سياسية ،واتحادات عمالية،
باالضافة الى شخصيات عامة ،وذلك بهدف اقرار قانون عمل يراعي حقوق العمال التي يطالبون بها منذ سنوات ،والحقوق التي طالبت بها
الثورة ،باالضافة الى مراعاة اتفاقيات العمل الدولية.
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حوار مجتمعي بين العمال وأصحاب األعمال للتوافق على مواد القانون ،كما أعلنت عن خطتها
لتنظيم حوار مجتمعي بين االتحادات والنقابات وأصحاب األعمال ،17وهو األمر المخولة اللجنة
وفقا لقرار إنشائها الصادر من رئاسة الجمهورية .كذلك ،ال توجد أي معلومات عن دور
القيام به ً
اللجنة في إجراء حوار بين الو ازرة والمجتمع المدني للتوصل إلى توافق حول قانون العمل.

كذلك األمر بالنسبة لقانون النقابات ،وهو القانون الذي اقترح المركز المصري للحقوق االقتصادية
واالجتماعية تعديله منذ عام  ،180220على أن يقره المجلس العسكري الحاكم آنذاك ،إال أن
المجلس أعرض عن إق ارره.
وقد خضع هذا القانون لنقاشات عديدة منذ شهر أبريل  ،0222وطُرحت عدة مسودات منه على
مدار السنوات الماضية ،مع تبدل الو ازرات ووزراء القوى العاملة.
وقد شهد القانون كذلك محاوالت متعددة إلصداره ولكن االتحاد العام لنقابات عمال مصر أصر
على تأخير إصداره لحين انتخاب مجلس الشعب 19بسبب االختالف حول مواده.
وقد أعلنت وزيرة القوى العاملة في أكتوبر  ،0221أن قانون التنظيمات النقابية يخضع للدراسة

تمهيدا لعرضه على مجلس النواب القادم.20
والمناقشة من ِقَبل اللجنة العليا لإلصالح التشريعي
ً
ومؤخرا ،أي في يناير  ،0222وبسبب وجود مالحظات على القانون تتعلق بالنقابات المستقلة،
ً
أُرجئت مناقشة اللجنة العليا لإلصالح التشريعي له ،وذلك لفسح المجال للمزيد من الدراسة

والمناقشة له.21
أما بخصوص النقابات المهنية المنصوص عليها في المادة  66من الدستور ،22فقد درست لجنة
التشريعات االجتماعية إ دخال تعديالت على قانون المحاماة ،ال سيما أن رئيس لجنة التشريعات
وع ِرض األمر على اللجنة العليا
االجتماعية ،األستاذ سامح عاشور ،هو نقيب المحامينُ .
 17راجع الموقع اإللكتروني لألهرام الرقمي" ،وزيرة القوى العاملة لألهرام :التوافق على  22مادة في قانون العمل الجديد" ،بتاريخ -01-55
.5102
 18راجع مشروع القانون الذي ت ّم نشره على الموقع اإللكتروني للمركز المصري للحقوق االقتصادية واالجتماعية ،بتاريخ .5105-5-6
 19راجع سارة مطر" ،عمّال مصر يرفضون قانون الحريات النقابية"ُ ،نشر على الموقع اإللكتروني "العربي الجديد" بتاريخ .5102-0-20
ُ 20نشر الخبر على الموقع اإللكتروني لجريدة الشروق بتاريخ .5102-01-21
 21راجع "اإلصالح التشريعي تق ّر  9مشروعات قوانين منها هيئة االنتخابات" ،نُشر على الموقع اإللكتروني موقع دوت مصر ،بتاريخ -0-55
.5102
 22تنص المادة  11من الدستور على ما يلي ":ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي ،ويكفل استقاللها ويحدد
مواردها ،وطريقة قيد أعضائها ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني ،وف ًقا لمواثيق الشرف األخالقية والمهنية .وال ُتنشأ لتنظيم
المهنة سوى نقابة واحدة .وال يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات اإلدارية في شئونها ،كما ال يجوز ح ّل مجالس إدارتها إال بحكم
قضائي ،ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها".
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لإلصالح التشريعي التي قررت إ رجاء مناقشة المشروع لحين عقد جلسة مشتركة بين لجنتي
التشريعات االجتماعية والتقاضي والعدالة إلجراء مزيد من البحث والدراسة.23
كما صرح رئيس لجنة التشريعات االجتماعية ،24سامح عاشور ،أن اللجنة أنجزت تعديالت عل ى
بعض قوانين النقابات المهنية ،هي كما يلي :قانون نقابة المهندسين ،قانون نقابة المهن
التعليمية ،قانون النقابة العامة للعالج الطبيعي ،قانون نقابة التطبيقيين ،قانون المرشدين
السياحيين ونقابتهم ،قانون نقابة التجاريي ن ،قانون اتحاد نقابات المهن الطبية ،قانون بشأن مزاولة
مهنة المحاسبة والمراجعة .كما صرح أن اللجنة تدرس تعديالت قوانين النقابات الفنية ونقابة
الفالحين.
أشير كذلك إلى أن اللجنة العليا لإل صالح التشريعي ناقشت بعض التشريعات األخرى التي
َ
درستها لجنة التشريعات االجتماعية ،وهي:
 مشروع قرار بقانون لرئيس الجمهورية بشأن صيد األسماك وتربية األحياء المائية وتنظيم المزارع
السمكية؛
 مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون الضمان االجتماعي؛
 مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إصدار قانون الرياضة.
ونالحظ مما سبق أن اللجنة العليا تناقش قوانين من المفترض إصدارها بقرار بقانون من رئيس
الجمهورية ،وعدم انتظار البرلمان إلصدارها ،رغم التصريح السابق لرئيس لجنة التشريعات
االجتماعية أن اللجنة تواصل عملها من أجل إصدار التعديالت الضرورية فقط ،وأما التعديالت
الشاملة فلن تكون إال من خالل البرلمان .25ولكن األخبار الواردة من داخل اللجنة تشير إلى مناقشة
مفهوما ال سيما أ ن هذه القوانين تحتمل التأجيل ،فهي ليست ضرورية،
"ق اررات بقوانين" ،وهو ما ليس
ً
وهي بحاجة للنقاش.
 التشريعات االقتصادية
أعلنت كل من لجنة التشري عات االقتصاية واللجنة العليا لإلصالح التشريعي عن مناقشة عدد من
التشريعات االقتصادية ،وهي التشريعات التي أعطاها رئيس الجمهورية األولوية.
23
راجع "اإلصالح التشريعي تق ّر  9مشروعات قوانين منها هيئة االنتخابات" ،نُشر على الموقع اإللكتروني موقع دوت مصر ،بتاريخ -0-55
.5102
24
راجع "سامح عاشور :رفعنا  00مشروع قانون تخص النقابات المهنية للعليا لإلصالح"ُ ،نشر على الموقع اإللكتروني لجريدة اليوم السابع
بتاريخ .5102-0-2
 25المرجع السابق.
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وكما أشرنا في الجزء األول من هذه الدراسة ،فإ ن قوانين االستثمار كانت على رأس األولويات،
وعليه تم االهتمام بالقوانين التي لها عالقة باالستثمار والتي يمكن للسلطة ،من خالل تعديلها،
تحفيز مناخ االستثمار ،على حد قولها.
وعليه ،نوقش قانون الشركات ومشروع قانون منظومة االستثمار ومشروع قانون الكسب غير
المشروع ومشروع تعديل قانون غسيل األموال ومشروع قانون اللجنة القومية السترداد األموال
واألصول من الخارج.26
كذلك ناقشت اللجنة تعديل أحكام القانون بشأن حماية االقتصاد القومي من اآلثار الناجمة عن
الممارسات الضارة في التجارة الدولية ،وتعديل بعض أحكام القانون الخاص بالسجل التجاري.27

والجدير بالذكر أن هذه القوانين تُعد إلصدارها بقرار بقانون من رئيس الجمهورية ،فهي أ ِ
ُعطيت
َ
آنفا ،وتدعي الدولة وجود حاجة ماسة إليها لتشجيع االستثمار.
األولوية كما أشرنا ً

فعليا دور البرلمان في مناقشة
وبهذه الحالة ،تكون اللجنة العليا لإلصالح التشريعي قد أخذت ً
القوانين والتوافق عليها ،وهو ما ليس مقبوًال ،ال سيما مع السرعة المتبعة في صياغة هذه القوانين
واصدارها دون إخضاعها لنقاش مجتمعي حقيقي ،على الرغم من أن لهذه القوانين تأثير مباشر
على المجتمع وليس فقط على المستثمر ،وضرورة إخضاعها للنقاش لضمان تحقيقها التوازن بين
أصحاب األعمال (المستثمرين) من جهة ،والعمال والمجتمع من جهة أخرى لحماية حقوق
الدولة ،وحماية حقوق الشعب في ثرواته وما إلى ذلك.
وقد أصدر رئيس الجمهورية في مارس  0222ق اررات بقوانين لتعديل القوانين اآلتية :قانون
ضمانات وحوافز االستثمار؛ قانون شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات
المسئولية المحدودة؛ قانون الضريبة العامة على المبيعات؛ قانون الضريبة على الدخل.
 التشريعات اإلدارية
ومن أهم القوانين التي درستها لجنة التشريعات اإلدارية مشروع قانون الهيئة الوطنية لالنتخابات
المنصوص عليها في المادتين  028و 022من الدستور .وقد أ ِ
ُعد هذا القانون بمعرفة و ازرة
ورِفع للجنة العليا لإلصالح التشريعي .28كما درست هذه اللجنة
العدالة االنتقالية ومجلس النواب ُ
راجع "لجنة اإلصالح التشريعي تناقش  9مشروعات قوانين السبت"ُ ،نشر على الموقع اإللكتروني لبوابة فيتو بتاريخ .5102-5-52
27
راجع " بدء اجتماع اللجنة العليا لإلصالح التشريعي لمناقشة الهيئة الوطنية لالنتخابات"ُ ،نشر على الموقع اإللكتروني لجريدة اليوم السابع
بتاريخ .5102-5-55
 28المرجع السابق.
26
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مشاريع ق اررات بقوانين لتعديل بعض أحكام القوانين التالية :29قانون رقم  38لسنة  2266بشأن
تنظيم الشركات السياحية؛ قانون المرور الصادر بقانون رقم  33لسنة 2263؛ قانون رقم 283
لسنة  2283بشأن تنظيم اإلعفاءات الجمركية.
باإلضافة الى ذلك ،تَقدم محمد فايق ،رئيس المجلس القومي لحقوق اإلنسان ،إلى اللجنة العليا
لإلصالح التشريعي بتعديالت على القانون الخاص بإنشاء المجلس ،لموافقة القانون الدستور

الجديد ،فأحال وزير العدالة االنتقالية وشؤون مجلس النواب -وهو مقرر اللجنة -التعديالت
المقترحة إلى اللجنة المختصة ،أي لجنة التشريعات اإلدارية ،لدراستها.30
 تشريعات التعليم
قامت لجنة تشريعات التعليم باالهتمام بتعديل قانون التعليم وقانون التعليم الفني وقانون التعليم
العالي /قانون تنظيم الجامعات ،إذ اقتُِرح إدخال تعد يالت على قانون التعليم في أغسطس
ُ .0221ن ِشرت التعديالت في جريدة الشروق بتاريخ  .0221-8-3وصرح رئيس اللجنة
المختصة بإعداد مقترح القانون النهائي

31

أن مقترح القانون هذا أعدته مجموعة كبيرة من معلمي

مصر عبر عقد ورشات عمل لتعديل قانون التعليم في معظم المديريات واإلدارات التعليمية،
وكذلك النقابات واالئتالفات والكيانات المختلفة ،وأن المقترح أُعد باالستناد إلى مقترحات جميع
ورشات العمل بعد جمعها.
وأعلنت اللجنة في فبراير  0222بدءها بمناقشة مشروع قانون التعليم الفني .32أما في ما يخص
قانون التعليم العالي (تنظيم الجامعات) ،فقد ُشكلت لجنة إلعداد مشروع قانون التعليم العالي

عددا من رؤساء الجامعات.33
يرأسها وزير التعليم العالي ،وتضم في عضويتها ً

والجدير ذكره أن قانون تنظيم الجامعات الحالي ُعدل خالل الفترة الماضية دون انتظار البرلمان،
ار بقانون في يونيو  0221لتعديل المادتين  02و13
فقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرًا
من القانون الستبدال آلية اختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات واعتماد االنتخاب بدل

29

المرجع السابق.
30
راجع "اإلصالح التشريعي تناقش تعديل قانون المجلس القومي لحقوق اإلنسان"ُ ،نشر على الموقع اإللكتروني لفيتو ،بتاريخ .5102-5-06
31
ُ
راجع "ننشر تطورات رحلة صياغة قانون التعليم الجديد الذي شارك في وضعه معلمو مصر" ،نشر على الموقع اإللكتروني لصدى البلد
بتاريخ .5102-8-9
32
ُنشر الخبر على الموقع اإللكتروني "فيتو جيت" ،بتاريخ .5102-5-00
33
راجع " ننشر تفاصيل اجتماع لجنة اعداد مشروع قانون التعليم العالي الجديد"ُ ،نشر على الموقع اإللكتروني "مصراوي" بتاريخ -00-08
.5102
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ار بقانون لتعديل المادة  222من القانون إلضافة بعض
التعيين ،34ثم أصدر في يناير  0222قرًا
األفعال التي تؤدي إلى عزل عضو هيئة التدريس من وظيفته.35
 تشريعات التقاضي والعدالة
ناقشت لجنة تشريعات التقاضي والعدالة تعديل بعض مواد قانون العقوبات في باب المال العام
واإلضرار به ،باإلضافة إ لى قانون الكسب غير المشروع وذلك ضمن حزمة قوانين االستثمار
التي وضعها رئيس الجمهورية على رأس األولويات.
وفي المقابل ،جرت اجتماعات مشتركة بين لجنتي التشريعات االجتماعية وتشريعات التقاضي
والعدالة بهدف التوافق حول عدد من القوانين منها قانون المحاماة وقانون اإلدارات القانونية.36
وقد شهدت تشريعات التقاضي والعدالة محاوالت لتعديل بعضها دون انتظار البرلمان ،وهو ما
نظر لتأثير هذه التشريعات على الحق في المحاكمة العادلة .فعلى سبيل المثال،
خطير ًا
ًا
أمر
ُيعد ًا
اقترحت و ازرة العدل تعديل المادتين  066و 088من قانون اإلجراءات الجنائية المتعلقتين
بضرورة سماع الشهود في القضايا بما يؤدي إلى إ مكانية تغاضي القاضي عن سماع الشهود
37
فعال على هذه التعديالت وقامت بإحالتها إلى مجلس
والحكم بما يراه  .وقد وافقت الحكومة ً

الدولة ،رغم االنتقادات التي ُوجهت لها .ولكن مجلس الدولة رفض مشروع القانون معلال ذلك
بمخالفة مشروع القانون هذا لحق المتهمين ومحاميهم في الدفاع والمحاكمة العادلة المكفولَين في

الدستور؛ وبالتالي فثمة شبهة في دستورية التعديالت.

كذلك ،قام رئيس الجمهورية ،في مارس  ،0222بإصدار قرار بقانون لتعديل بعض أحكام قانون
اإل جراءات الجنائية في الباب الخاص بالتصالح في قضايا المال العام.
2.2

قوانين نوقشت خارج نطاق اللجنة
ومن جهة أخرى ،أعدت بعض الو ازرات بعض مشروعات القوانين وناقشتها ،وهي القوانين التي
سنتناولها في الفقرة أدناه.

34
راجع "السيسي يصدر قرا ًرا بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات"ُ ،نشر على الموقع اإللكتروني لجريدة الشروق بتاريخ .5102-6-52
35
راجع "عزل عضو هيئة التدريس عند ممارسة العمل الحزبي :أي مستقبل للحياة السياسية في مصر؟"ُ ،نشر على الموقع اإللكتروني للمفكرة
القانونية بتاريخ .5102-0-09
ُ 36نشر الخبر على الموقع اإللكتروني لجريدة اليوم السابع بتاريخ .5102-0-21
ُ 37نشر الخبر على الموقع اإللكتروني لجريدة المصري اليوم بتاريخ .5102-5-09
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 قانون الجمعيات غير الحكومية
نصت المادة  62من الدستور على اآلتي" :للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات األهلية
على أساس ديمقراطي ،وتكون لها الشخصية االعتبارية بمجرد اإلخطار .وتمارس نشاطها
بحرية ،وال يجوز للجهات اإلدارية التدخل في شؤونها أو حلها أو حل مجلس إداراتها أو مجالس
ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو
أمنائها إال بحكم قضائيُ .
نشاطها سرًي ا أو ذات طابع عسكري أو شبه عسكري ،وذلك كله على النحو الذي ينظمه
القانون".

وقد شهد قانون الجمعيات األهلية العديد من التجاذبات واالختالفات بين منظمات المجتمع
المدني وو ازرة التضامن االجتماعي .وقد بلغت هذه التجاذبات أوجها حين رفضت المنظمات غير
الحكومية الحقوقية مشروع القانون الذي أعدته و ازرة التضامن االجتماعي في شهر يوليو
.380221
وتحديدا في  ،0221-6-23أصدر االتحاد العام للجمعيات
وبعد أيام من هذا الرفض،
ً
والمؤسسات األهلية برنامج الحوار المجتمعي حول مشروع قانون المنظمات غير الحكومية في

محافظات مصر المختلفة .وقد أُعلِن عن أربع ورشات عمل تضم ممثلين عن محافظات مختلفة،
يتبعها لقاء موسع ُيدعى لحضوره جميع ممثلي ورشات العمل األربع ،في النصف الثاني من
سعيا للوصول
أغسطس  ،0221لمراجعة التوصيات الصادرة عنها ودراستها ومناقشتها ،وذلك ً

إلى قانون توافقي يهدف إلى تشجيع وتحفيز شأن المنظمات األهلية .39وقد تم اإلعالن عن أن
هذه الجلسات سوف ترتكز على نقاش القانون الحالي (رقم  81لسنة  ،)0220والمسودة المقترحة
من و ازرة التضامن االجتماعي في عام  ،0220ومسودة اللجنة العليا للعمل األهلي
 0221/0223ومسودة و ازرة التضامن االجتماعي .0221
ونالحظ أن مسودة مشروع القانون لم تُناقش -كما هو معلَن -حتى اآلن ال في اجتماعات اللجنة

العليا لإلصالح التشريعي وال في لجنة التشريعات االجتماعية .كما أن الحوار المجتمعي الذي
أجري تم من خالل التعاون بين و ازرة التضامن االجتماعي واالتحاد العام للجمعيات والمؤسسات
األهلية دون حضور المنظمات العاملة في المجال الحقوقي.

38

راجع "مشروع قانون للجمعيات األهلية يخضعها لسيطرة الحكومة واألجهزة األمنية" ،بيان مشترك بين  59منظمة حقوقية ،صادر بتاريخ -9
.5102-1
 39راجع الصفحة الرسمية لالتحاد العام للجمعيات والمؤسسات األهلية على الفيسبوكُ ،نشر بتاريخ .5102-1-02
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أن و ازرة التضامن االجتماعي تقوم بإعداد مشروع قانون

مؤخرا ،أعلن وزير العدالة االنتقالية
و ً
ينظم عمل الجمعيات األهلية ومنظمات المجتمع المدني ،على أن ترسله للجنة العليا لإلصالح
التشريعي فور االنتهاء منه ،بهدف دراسته ورفعه للبرلمان القادم .كما أشار الى أن مشروع
تطبيق ا للتوصية الخاصة بضمان حرية المجتمع المدني ،والتي
القانون الجديد للمنظمات يأتي
ً
قبلت بها مصر من ضمن التوصيات التي تلقتها خالل جلسة المراجعة الدورية أمام مجلس

حقوق اإلنسان.

 قانون إ نشاء المفوضية العليا للقضاء على كافة أشكال التمييز
تنص المادة  23من الدستور المصري على ما يلي ":المواطنون لدى القانون سواء ،وهم
متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة ،ال تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو
الجنس أو األصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو اإلعاقة أو المستوى االجتماعي أو االنتماء
السياسي أو الجغرافي أو ألي سبب آخر .التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها
القانون.
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الالزمة للقضاء على كافة أشكال التمييز ،وينظم القانون إنشاء
مفوضية مستقلة لهذا الغرض".
وهنا تلزم اإلشارة أوًال إلى أن تجريم التمييز كان على رأس المطالب عام  ،0222وهو ما دفع
المجلس العسكري إلى تعديل قانون العقوبات في أكتوبر 0222

41

بإ ضافة مادة جديدة للباب

الحادي عشر من الكتاب الثاني من القانون نصت على معاقبة " كل من قام بعمل أو االمتناع
عن عمل يكون من شأنه إ حداث التمييز بين األفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب
الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة" في حال "ترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ
تكافؤ الفرص أو العدالة االجتماعية أو تكدير للسلم العام" ،42وتكون "العقوبة الحبس مدة ال تقل
عن ثالثة أشهر وغرامة ال تقل عن خمسين ألف جنيه وال تتجاوز مئة ألف جنيه أو بإحدى

راجع "اللجنة االقتصادية باإلصالح التشريعي تناقش مشروع قانون الشركات"ُ ،نشر على الموقع اإللكتروني للبوابة نيوز بتاريخ -2-01
.5102
 41هو المرسوم بقانون رقم  056لسنة .5100
 42راجع المادة  060مكرر من قانون العقوبات المصري.
40
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هاتين العقوبتين إذا ارتُكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة األولى من هذه المادة من موظف عام
أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية".

وكانت مسألة أهمية وضع قانون لمكافحة التمييز وانشاء المفوضية موضوع تباحث على مدار
علما أن دستور  0221نص صراح ًة
السنوات األربع الماضية ،أي منذ عام  0222وحتى اليومً ،
اميا .وقد نشرت جمعية "نظرة
على ضرورة إنشاء المفوضية ،ما يعني أن األمر أصبح إلز ً

للدراسات النسوية" بتاريخ  0221-22-02مقترح مشروع قانون ل “مفوضية المساواة ومنع
التمييز".
فقد أعدت و ازرة العدالة االنتقالية في ديسمبر  0221مشروع قانون لمكافحة التمييز من أهم
معالمه النص على المساواة والتمييز اإليجابي ،وحظر التمييز غير المبرر ،باإلضافة إلى النص
على إنشاء "مفوضية المساواة ومنع التمييز".
وقد أصدرت بعض المؤسسات الحقوقية والنسائية

43

بتاريخ  0221-20-1بياًنا أعلنت فيه

تفضيلها أن يصدر القانون عن مجلس النواب ال عن رئيس الجمهورية لعدم وجود ضرورة
جديدا ويحتاج إلى نقاش ،وال
تستوجب إصداره قبل انتخاب مجلس النواب ،ولكون هذا القانون
ً
يكفي إجراء تعدي الت على قانون قائم .كما أبرزت هذه المؤسسات اعتراضاتها على مضمون

القانون الذي قدمته الو ازرة ،مطالبةً ً
كال من و ازرة العدالة االنتقالية والمجلس القومي لحقوق
اإل نسان بالشفافية والحوار مع منظمات المجتمع المدني والمجموعات والمنظمات النسوية حول
مسألة تشكيل مفوضية مكافحة التمييز ،ألنها قضية تقع في صلب عملها ،لكي تصل جميع
األط ارف المعنية إ لى الشكل األكثر فاعلية لهذه الهيئة المستحدثة في مكافحة ظواهر التمييز
على اختالفها.

وأُعلِن في شهر يناير  0222أن اللجنة التي شكلتها الو ازرة إلعداد مشروع قانون مفوضية

حاليا مع الجهات المعنية في مجال حقوق اإلنسان في إطار حوار مجتمعي
التمييز تتواصل ً
إلعداد مشروع القانون لعرضه على البرلمان المقبل ُبغية إق ارره.44
 قانون التأمين الصحي الشامل
 43المؤسسات هي :نظرة للدراسات النسوية ،االتحاد النسائي المصري ،االت حاد النوعي لنساء مصر ،أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي
االجتماعي ،جمعية أمي للحقوق والتنمية ،جمعية بنت األرض ،حزب العيش والحرية ،حزب مصر الحرية ،مركز القاهرة للتنمية وحقوق
اإلنسان ،مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب ،مؤسسة المرأة الجديدة ،المؤسسة المصرية لتنمية األسرة ،مؤسسة قضايا المرأة المصرية.
ُ 44نشر على الموقع االلكتروني للمبتدا بتاريخ .5102-0-58

22

بمبادرة من المجتمع المدني ،أُطلِقت حملة "مانيفستو حقوق المريض المصري"

45

في ديسمبر

 .0223تهدف هذه الحملة إلى إشراك الناس في وضع وثيقة تُحدد فيها الحقوق األساسية التي

يجب على مقدمي الخدمات الصحية ضمانها للجميع وعلى الدولة حمايتها لكل إنسان على
أرضها.
وفي أغسطس  ،0221أطلق وزير الصحة أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون
وعقدت الجلسة بتاريخ  0221-8-2في مقر
التأمين الصحي الشامل الجديد وآليات تطبيقهُ ،
المجالس القومية المتخصصة ،وحضر االجتماع الدكتور إبراهيم بدران -وزير الصحة األسبق
ورئيس لجنة الصحة بالمجالس القومية المتخصصة ،والدكتور ممدوح جبر -رئيس جمعية الهالل
أعضاء من المجتمع
األحمر -وأعضاء اللجنة الفنية المسؤولة عن صياغة القانون والتي تضم
ً
المدني (ممثل عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ ممثل عن جمعية التنمية الصحية
والبيئية؛ ممثلو بعض األحزاب؛ ممثلو النقابات المهنية المعنية).46
وفي نوفمبر  ،0221تقدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بمقترح للحكومة إلعادة تشكيل
المجلس األعلى للصحة .وقُ ِّدمت تلك النسخة بعد  00مراجعة من و ازرة الصحة والسكان،
ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والخبراء في حوكمة المنظومة الصحية ،وغيرهم .كذلك

أُطلِقت في نوفمبر  0221المرحلة الثانية من حملة الكتابة المجتمعية لحقوق المريض .وفي
فبراير  ،0222نُ ِشرت مسودة مشروع القانون ودعوة في الصحف الم صرية لحضور جلسة حوار
مجتمعي حوله.

ونالحظ أن مشروع القانون و ِ
ضع بطريقة تشاركية بين الو ازرة والمجتمع المدني ،كما خضع – وال
ُ
يزال  -لحوار مجتمعي ،وهو األمر المحمود والمطلوب لصياغة مسودة مشروع قانون قبل طرحه
على البرلمان.
وفي المقابل ،قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار قرار بقانون في سبتمبر  0221لتنظيم
القانون الصحي على الفالحين ،وهو يختص بتنظيم التأمين الصحي على الفالحين الذين ال
يتمتعون به تحت أي قانون آخر ،وهو القرار الذي اعتبرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
45
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الحملة مكوّ نة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ،حملة مانيفستو الشعب ،الجمعية المصرية لدارسي العلوم الصحية .EMSA
46
راجع "انطالق جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل بمشاركة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"ُ ،نشر
على الموقع اإللكتروني لمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ،بتاريخ .5102-8-1
 47راجع "التأمين الصحي على الفالحين في عيدهم خطوة جزئية في االتجاه المعاكس"ُ ،نشر على الموقع الرسمي للمبادرة المصرية للحقوق
الشخصية بتاريخ .5102-9-21
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نسبيا ،كما لم ُيعرض هذا القرار على لجنة قانون التأمين الصحي ،ولم
أنه اُعد في وقت قصير ً
يخضع ألي مداوالت أو مناقشات بشأنه مع أطراف المجتمع األخرى .كما اعتبرت أن القانون
صالحا
ُي َعد خطوة مت عجلة في اتجاه معاكس للتوجهات اإلستراتيجية إلصالح المنظومة الصحية إ
ً
جذرًيا ،مع اإلشارة إلى الدعم السياسي الذي حص ل عليه هذا القانون بعكس قانون التأمين
الصحي الشامل.

خالصة القسم الثاني

خالل البحث عن القوانين التي نوقشت وتلك التي أ ِ
ُصدرت في هذه الفترة ،الحظنا بعض

الغموض في اآللية المتبعة في مناقشة القوانين واصدارها.
فمن جهة توجد بعض القوانين التي يجب إيالؤها األولوية كقانون التظاهر ،كما ينبغي
تدارك/معالجة عيوب قانون العقوبات واإل جراءات الجنائية التي ظهرت في الفترة الماضية أثناء
ظ باالهتمام المطلوب.
المحاكمات الخاصة بالثورة وغيرها من القوانين .ولكن هذه القوانين لم تح َ
ومن ناحية أخرى ،قامت كل من اللجنة العليا لإلصالح التشريعي ومجلس الوزراء بدراسة بعض
القوانين التي نعتقد إما إنها غير ضرورية أو تحتاج إلى حوار مجتمعي ،وأنه يمكن انتظار
مجلس النواب لمناقشتها واصدارها ،مثل التعديالت على قانون تنظيم الجامعات ،والقوانين
الخاصة بالنقابات ،والقانون الخاص بمفوضية مكافحة التمييز ،وهو ما يدعو للدهشة والتساؤل
حول أولويات اللجنة التشريعية .وفي هذا الخصوص ،بدت آلية مناقشة القوانين واجراء حوار
مجتمعي حولها غير واضحة ،ففي غالبية هذه الحاالت ،الو ازرات ،ال المجتمع المدني ،هي من
ناقشت هذه القوانين ،ثم أحالتها إلى اللجنة .وفي بعض الحاالت القليلة ،تولت اللجان الفرعية
منسقا بين اللجنة
مسؤولية مناقشة بعض القوانين .وهذا األمر يطرح السؤال ما إن كان األمر
ً

والو ازرات أم أنه نتيجة تخبط تسببت به كثرة الهيئات التي لها حق دراسة التشريعات واقتراحها.

إضاف ًة الى ذلك ،يوجد تناقض بين تصريحات اللجنة وأعضائها ،فبين التصريح بأن القوانين
الضرورية فقط هي التي سيصدرها رئيس الجمهورية ،والتصريح بأن بعض القوانين التي انتهت
غموضا
مناقشتها يمكن إصدارها بقرار بقانون من رئيس الجمهورية دون انتظار البرلمان ،نالحظ
ً

في الرؤية حول إصدار التشريعات ،مع ما قد يستتبع ذلك من فوضى تشريعية.
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 .3تطبيق الدستور عن طريق المحكمة الدستورية العليا
حتما إصدار تشريعات وتعديل تشريعات أخرى لكي تتالءم مع الدستور الجديد.
يستلزم تطبيق الدستور ً
ولكن ثمة طريقة أخرى متاحة للمواطنين ليطالبوا بتطبيق الدستور تتمثل بالتقاضي أمام المحكمة
الدستورية العليا .هذه اآللية هي آلية مهمة إذ يمكن للمواطن اللجوء إليها عند انتهاك السلطة التشريعية
حقوقه الدستورية.
وقد شهد القضاء الدستوري المصري في السنوات الثالث الماضية التقدم بطعون بعدم دستورية بعض
الق اررات بقوانين التي صدرت عن رئاسة الجمهورية.
3.1

الطعن بعدم دستورية المادتين  8و 11من قانون تنظيم التظاهر

على خلفية منع األستاذ طارق العوضي من تنظيم مظاهرة بتاريخ  ،0221-2-0تَقدم المركز المصري
للحقوق االقتصادية واالجتماعية بدعوى أمام مجلس الدولة دفع فيها بعدم دستورية المادتين  8و 22من

قانون التظاهر ،وطالب بالتصريح بالطعن بعدم الدستورية .وقد صرحت محكمة القضاء اإلداري في
سبتمبر  0221بالطعن على دستورية هاتين المادتين .وتَقدم المركز المصري للحقوق االقتصادية
واالجتماعية بالفعل بالطعن على دستورية هاتين المادتين أمام المحكمة الدستورية العليا ،التي تنظر بهذه

الدعوى.
وقد استند المركز

48

في طعنه على عدم وجود أي مواد في الدستور تمنح رئيس الجمهورية سلطة التشريع

في غياب البرلمان ،إ ال في حاالت شديدة الخصوصية ال تنطبق على الوضع الحالي .كما استند الطعن
على مخالفة القانون للعديد من المواد الدستورية التي تكرس حق المواطن في حرية الرأي والتعبير
والتجمع.
3.2

الطعن بعدم دستورية تعديالت قانون االستثمار

في أبريل ُ ،0221ع ِّدل قانون االستثمار ليقتصر حق الطعن على العقود التي تبرمها الدولة مع
المستثمرين على طرفى العقد دون سواهما (اي الحكومة والمستثمر)؛ وهو ما يعني منع المواطنين من
الطعن على هذه العقود.49

راجع "المركز المصري يطعن على دستورية قانون التظاهر رقم  011لعام ُ ،"5102نشر على الموقع اإللكتروني للمركز المصري للحقوق
االقتصادية واالجتماعية بتاريخ .5102-9-02
 49راجع م ّنة عمر" ،منع المواطنين من الطعن على عقود االستثمار :للمستثمر األولوية في حسابات الحكومة المصرية وال حياة لمن يعترض"،
ُنشر على الموقع اإللكتروني للمفكرة القانونية بتاريخ .5102-2-01
48
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وبناء عليه ،تَقدم المركز المصري للحقوق االقتصادية واالجتماعية ،بالتعاون مع مكتب خالد علي ومكتب
ً
شعبان ابو زهرة ،بالطعن على القانون أمام المحكمة اإلدارية التي صرحت في يوليو  0221للمدعين
بالطعن على دستورية القانون أمام المحكمة الدستورية العليا.
وقد تقدم المدعون بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا مدعين أن القانون يخالف المواد ،31 ،30 ،1
 002 ،222 ،222 ،26 ،21 ،23من الدستور.
3.3

الطعن بعدم دستورية قانون حماية المنشآت العامة

ار بقانون بشأن تأمين وحماية المنشآت
في أكتوبر  ،0221أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قرًا

العامة والحيوية .وقد خول القانون ا لقوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت
العامة والحيوية في الدولة؛ ومن ثم إحالة الجرائم التي تُرتكب ضد هذه المنشآت إلى القضاء العسكري ال

المدني.

وتم تحويل قاصر إلى القضاء العسكري باالستناد إلى هذا القانون ،ما دفع المركز المصري للحقوق
مطالبا بالتصريح له
االقتصادية واالجتماعية بالطعن على هذا القرار أ مام محكمة القضاء اإلداري،
ً
بالطعن بعدم دستورية القانون .وقد صرذح المركز أن القانون يخالف المواد ،288 ،26 ،22 ،21
و 021من الدستور.
إضافةً إلى ذلك ،قَدم المحامي أحمد حسام باالشتراك مع المحامين محمد خضر ومحمد بكير واسالم
خليفة دعويان ،50طالبت األولى منهما بإلغاء القرار مستندة إلى المادة  021من الدستور التي تنص على
غصبا على المنشآت
اختصاص القضاء العسكري ،مستنتجة عدم جواز خلع صفة المنشآت العسكرية
ً
والمرافق واألموال العامة والحيوية التي هي في األصل منشآت مدنية وليست عسكرية بطبيعتها.
أما الدعوى الثانية فطالبت وزير الدفاع بإصدار قرار يحدد فيه األماكن التي تقع في اختصاص القضاء
جازما ،وكذلك األماكن المقصودة في قرار رئيس الجمهورية في عبارة "وغيرها من
تحديدا
العسكري
ً
ً
المنشآت والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها".

 50راجع " دعويان قضائيتان وطعنان على قرار رئيس الجمهورية بإشراك القوات المسلحة في حفظ األمن وحماية منشآت الدولة"ُ ،نشر على
الموقع اإللكتروني لجريدة األهرام بتاريخ .5102-05-51
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الخالصة
شهد تطبيق الدستور في مصر خطوات ال بأس بها في سبيل جرد التشريعات الالزمة واعداد مشاريع
قوانين ،ولكن هذه الخطوات ال تكتمل اال بانتخاب برلمان يمثل الشعب ،يناقش هذه القوانين ويقرها،
ويتحمل مسؤوليتها أمام الشعب.
وفي غالب األحيان ،أدى تعدد الجهات التي تعمل على التشريع وتنظيم الحوار المجتمعي إلى غموض
جميعا.
المنهجية المتبعة في تطبيق الدستور ،والتخبط بين هذه الجهات
ً

حاليا إلى زيادة أعباء البرلمان القادم ،حيث سيكون
والى جانب ذلك ،سيؤدي إقرار القوانين التي تُنا َقش ً
عليه مراجعتها والموافقة عليها أو إلغاؤها ،ما قد يؤدي إلى غياب االستقرار التشريعي في مصر لفترة من
الزمن.
طعونا إ ضافية بعدم دستورية بعض القوانين المشكوك في احترامها للحقوق
كذلك ،قد تشهد الفترة القادمة
ً

والحريات التي كفلها الدستور ،وهو ما بيرهن ضرورة انتظار البرلمان وعدم التسرع في إقرار القوانين.

حاليا ال
لذلك ،تُ َعد مسألة إجراء انتخابات برلمانية مسألة شديدة األهمية ،ألن التخبط التشريعي الحاصل ً
يمكن له أن يؤسس لنظام تشريعي جيد ،وسيؤدي إ لى مزيد من التخبط والى مزيد من القوانين غير
المدروسة.
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