
 كمية المغة العربية بأسيوط    
 ةـمة العمميـالمج       

         ------ 
 
 

 

 

 يف احلركة الدستورية يف مصر دور األزهر
 " دراسة تارخيية "

 
 

 

 إعداد

 عبد املنعم عبد الرمحن عبد اجمليدد/ 
 المغة العربية بالزقازيقالحديث والمعاصر في كمية مدرس التاريخ 

 

 

 

 ( 1022الثاني أكتوبرالجزء  – الثالثونالعدد ) 

 



 

  

 

 
 د / عبد المنعـ عبد الرحمف عبد المجيد         دور األزهر في الحركة الدستورية في مصر"دراسة تاريخية"

 

3133 

 

 ادلمديـــخ
الحمػػد ر رب العػػالميف ل والصػػسة والسػػسـ عمػػم سػػيدنا محمػػد ل وعمػػم  لػػ  

 . وصحب  وسمـ عميهـ أجمعيف 
 ٔثعـد

فإف تاريخ األزهر الشريؼ جامعًا وجامعة ل ودور عممائ  في مختمؼ نواحي 
الحياة المصرية يزخر بالمواقؼ الكثيرة التي كػاف األزهػر فيهػا فػي م دمػة األحػداث ل 
حامًس لمشاعؿ الهداية والت دـ صادعًا بػالحؽ ل ولكننػا نجػد كثيػرًا ممػف ينكػروف هػذا 
الدور ويتحامموف عمم األزهر ل وهػـ مػف ذوي اتجاهػات فكريػة ولهػـ أمػراض معينػة 
قػرارهـ فػي كثيػر مػف األحيػاف  يرفضوف هذا الدور ل ويصموف األزهر ػ رمػـ عممهػـ وار

لجمود والرجعيػة ل وخاصػة إذا كػاف الحػديث بمنهجػ  الوسػطم المعتػدؿ ػ وعممػاا  بػا
 عف السياسة والحكـ ودور المؤسسة الدينية فيهما . 

والح ي ة أف الدعوة لتهميش دور األزهر ليسػت ضػد األزهػر كمؤسسػة ب ػدر 
ما هي دعوة لتهميش دور اإلسػسـ ل وممػا ش شػؾ فيػ  أف األزهػر الشػريؼ بمنهجػ  

 هو خير ممثؿ لمبادئ اإلسسـ . 
ناوؿ كثير مف الباحثيف دور األزهر السياسي في مختمؼ فتػرات تػاريخ وقد ت

مصر ل وكيؼ تصدى عممػاؤ  لمظػالـ الحكػاـ المماليػؾ والعثمػانييف ل وكيػؼ عػارض 
عممػاا األزهػر ػ  اعتمػادًا عمػم مكػانتهـ التػي يسػتمدونها مػف العمػـ بيحكػاـ الػديف ػ 

ولػة متػم خال ػت هػذ  ال ػرارات قرارات السمطة الظالمة ل ولو كانت أعمم رأس فػي الد
صحيح الديف ل في وقت كانت الطاعة في  لمحكاـ أمػرًا م دسػًا فػي كثيػر مػف منػاطؽ 
العالـ ل بؿ يسجؿ تاريخ مصر الحػديث أف عممػاا األزهػر كػانوا المػسذ والممجػي الػذي 

 لجي إلي  حكاـ مصر خوفًا مف بطش السمطات األعمم منهـ . 



 

  

 

 
 د / عبد المنعـ عبد الرحمف عبد المجيد         دور األزهر في الحركة الدستورية في مصر"دراسة تاريخية"

 

3134 

المسػػتعمر ال رنسػػي الػػذي جػػاا مازيػػًا فمػػـ  واسػػتمر األزهػػر يػػؤدي دور  ضػػد
يخػدع عممػاا األزهػر بالشػعارات البراقػة التػي رددهػا بونػابرت ل وقػاد عممػاؤ  الثػورات 
ضػػد المحتػػؿ ال رنسػػي حتػػم تػػـ إجػػسؤ  عػػف مصػػر ل وقػػاـ عممػػاا األزهػػر بحمايػػة 
المصرييف فم فترات اشضطراب حتم تمكنوا مف تعييف محمد عمي حاكمًا عمم مصػر 

طهـ المستمدة مف الشػريعة اإلسػسمية ل والتػي تح ػظ لمشػعب ح وقػ  ل وتمنػ  بشرو 
 عن  أي ظمـ . 

وساعد عمماا األزهر محمد عمي في تثبيت حكم  في مصر رممػًا عػف إرادة 
السمطاف العثماني ل إش أف محمػد عمػي كػاف يػدرؾ أنػ  لػف يػتمكف مػف اشن ػراد بحكػـ 

ا عميػػ  الزعامػػة الشػػعبية المتمثمػػة فػػي مصػػر إش بػػالتخمص مػػف الرقابػػة التػػي فرضػػته
عمماا األزهر الشريؼ ل وهو ما نجح في  وسار عميػ  خم ػاؤ  مػف بعػد  ل ومػ  ذلػؾ 
ف ػد كػاف لعممػاا األزهػر دورهػـ البػارز فػػي مختمػؼ فتػرات النضػاؿ الػوطني فػي أثنػػاا 

ـ مػف رحػاب األزهػر 3737الثورة العرابية وبعد اشحتسؿ البريطػاني ل وانطم ػت ثػورة 
 الشريؼ. 

لم جانب هذا الدور المضيا لعمماا األزهر ل فإف هنػاؾ جوانػب مهمػة لػـ  وار
يتناولها الباحثوف وفي م دمتها مػا نحػف بصػدد  ل وهػو مػا يتصػؿ بػدور األزهػر فػي 
الحركة الدستورية في مصر ل فاألزهر وهو يمثؿ الجامعة اإلسػسمية الكبػرى لػـ يكػف 

بػػػرز وجهػػػة النظػػػر اإلسػػػسمية فػػػي الحكػػػـ مػػػف المع ػػػوؿ أش يكػػػوف لػػػ  دور  الػػػذي ي
والسياسة ل أو يتخمم عف دور  فم توجي  النصح واإلرشاد لمحكاـ إذا رأى انحرافًا أو 
بعدًا عف المنهج اإلسسمم الصحيح ل ومف هنا كانت الرمبػة فػي إل ػاا الضػوا عمػم 

 دور األزهر في هذا المضمار . 
هػر فػي الحركػة الدسػتورية وسوؼ أحاوؿ أف أتتب  فػي هػذا البحػث دور األز 

في مصر ل وموقؼ عمماا األزهر أثناا إعداد دساتير مصر المختم ة ل وكيػؼ عمػؿ 



 

  

 

 
 د / عبد المنعـ عبد الرحمف عبد المجيد         دور األزهر في الحركة الدستورية في مصر"دراسة تاريخية"

 

3135 

عمماا األزهر عمم ت عيؿ مبادئ اإلسسـ في الحركة الدستورية ل ورمبتهـ في إثبات 
هويػػة مصػػر اإلسػػسمية والح ػػاظ عميهػػا ل وم اومػػة األفكػػار الهدامػػة وال ػػرؽ الضػػالة 

 م اتخذت مف دعاوى حرية الع يدة والرأى وحرية العبادة ستارًا لها .والمنحرفة الت
هػػ 3176كما أنني سيعرض هنا لمشروع كبير قاـ ب  األزهر الشريؼ سػنة 

ـ إلعداد مشروع دستور إسسمي يعتمد عمم ثوابت الديف مف ال ر ف الكريـ 3756 /
لمسػمميف ل والرمبػة فػي ػ وأعماؿ الحكاـ ا والسنة النبوية وأعماؿ خم اا الرسوؿ ػ 

أف يكػوف هػذا الدسػػتور دسػتورًا عالميػًا تراعػػم فيػ  ظػػروؼ كػؿ بمػد مػػف بمػداف العػػالـ 
اإلسسمي ل معتمدًا عمم المت ؽ عمي  مف األحكػاـ ل متخيػرًا أيسػرها ل وليكػوف بدايػة 

 لتطبيؽ الشريعة اإلسسمية وتح يؽ الوحدة اإلسسمية المرتجاة . 
 

ىواللهىالموفقى،،ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
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 األسْز َٔشأح احلزكخ اندطتٕريخ يف يصز
ل ػػد كػػاف عممػػاا األزهػػر الشػػريؼ خػػسؿ العصػػر العثمػػاني صػػ وة المجتمػػ  
لػيهـ  المصري وع م  الم كر وضمير  الحي ودرعػ  ال ػوي ل بهػـ احتمػم المظمػـو ل وار

ل وبػػرزت زعامػػة عممػػاا األزهػػر فػػي  لجػػي صػػاحب كػػؿ حاجػػة حاكمػػًا كػػاف أو محكومػػاً 
فترات الضعؼ واشضػطراب وخاصػة أواخػر ال ػرف الثػامف عشػر ل ويػورد لنػا الجبرتػي 
نماذج متعددة لمدور الذي قاـ ب  عمماا األزهر وتصديهـ لمظػالـ األمػراا المماليػؾ ل 

ـ ثػار أهػالي الحسػينية 3564ؿ مارس ػ أبريػه / 3011ف ي حوادث جمادى األولم 
الـ حسيف بؾ المعروؼ بش ت ) اليهودي ( وحضروا إلم الجام  األزهػر ل بسبب مظ

والتؼ حولهـ أعداد كبيرة مف العامة ل وذهبوا إلػم الشػيخ أحمػد الػدردير الػذي أعمػف 
انضمام  إلم الثوار ل وقاؿ لهػـ   " فػي مػد نجمػ  أهػالي األطػراؼ والحػارات وبػوشؽ 

ينهبػػوف بيوتنػػا ونمػػوت شػػهداا أو ومصػػر ال ديمػػة وأركػػب معكػػـ وننهػػب بيػػوتهـ كمػػا 
ينصػػرنا ار عمػػيهـ " وقػػاـ الثػػوار بتصػػعيد الموقػػؼ فػػيمم وا أبػػواب األزهػػر ل وصػػعدوا 
عمم مناراتػ  إلعػسف مطػالبهـ ل فاسػتجاب لهػـ كثيػر مػف التجػار والسػوقة ل وعنػدما 
 عمـ زعماا المماليؾ بينباا الثورة توجهػوا إلػم الشػيخ الػدردير واعتػذروا لػ  ل وطمبػوا

  (3)قائمة بالمنهوبات ليردوها مف أي محؿ تكوف . 
كمػػا قػػاـ المشػػايخ بالتوسػػط بػػيف المتنػػازعيف مػػف المماليػػؾ ل فعنػػدما تػػواردت 
األنباا ب دـو حسف باشا ال بطاف بحممػة إلػم مصػر لتيديػب زعمػاا المماليػؾ إبػراهيـ 

الوحيػػد  ( وجػػد هػػؤشا أف الحػػؿـ3564يوليػػو ه / 3011بػػؾ ومػػراد بػػؾ ) رمضػػاف 
لتجنػػب هػػذا الع ػػاب بالصػػمح بينهمػػا والكػػؼ عػػف الم اسػػد ل ووس ػػطوا بعػػض العممػػاا 

منكـ ويتك ػؿ بكػـ " " لمحديث مػ  الباشػا العثمػاني ل وعنػدما سػيؿ الباشػا " ومػف يضػ
                                           

الجبرتػػي ل عبػػد الػػرحمف بػػف حسػػف الجبرتػػي ل عجائػػب امثػػار فػػي التػػراجـ واألخبػػار ل الهيئػػة   (3)
  .331ل  327ل ص  1ج ل  0111المصرية العامة لمكتاب ل 
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 (3)  " أنا الضامف لذلؾ ثـ ضماني عمم المشايخ واشختيارية " . قاؿ مراد بؾ
 دما أراد بي  نساا المماليػؾووقؼ عمماا األزهر ضد حسف باشا ال بطاف عن

فكػػاف لعممػػاا األزهػػر ال ضػػؿ فػػي صػػوف ح ػػوؽ النسػػاا واألبنػػاا ل والح ػػاظ عمػػم  (0)
 (1)حرياتهـ وف ًا ألحكاـ الشريعة اإلسسمية . 

يونيػػو ػ يوليػػو ه / 3017ويػػذكر الجبرتػػي فػػي حػػوادث شػػهر ذي الحجػػة 
ظػالـ المماليػؾ ل حيػث ـ مثاًش بارزًا لدور عمماا األزهر الشػريؼ وتصػديهـ لم3573

كاف لمشيخ الشرقاوي حصػة التػزاـ فػي قريػة " طػوخ ال رامػوص " إحػدى قػرى بمبػيس 
بالشرقية ل وحضر إليػ  أهمهػا يشػكوف مػف محمػد بػؾ األل ػي وأتباعػ  الػذيف كم ػوهـ 
بما ش قدرة لهـ عمي  ل واسػتااثوا بالشػيخ الشػرقاوي الػذي امتػاظ وذهػب إلػم األزهػر 

  ػػوا عمػػم أف يبعثػػوا إلػػم إبػػراهيـ بػػؾ ل ومػػراد بػػؾ إش أنهمػػا لػػـ وجمػػ  المشػػايخ ل وات
يتخذا أي موقؼ إزاا شكوى العمماا ل لذلؾ قرر العمماا إمسؽ أبواب األزهػر ل وفػي 
اليػػـو الثػػاني انضػػـ إلػػيهـ كثيػػر مػػف التجػػار والعامػػة ل وأمم ػػت األسػػواؽ والحوانيػػت ل 

ؾ إبػػراهيـ بػػؾ خطػػورة الموقػػؼ واتجػػ  الجميػػ  إلػػم بيػػت الشػػيخ السػػادات ل عندئػػذ أدر 
فيوفػػد لهػػـ أحػػد أتباعػػ  وهػػو أيػػوب بػػؾ الػػدفتردار الػػذي سػػيؿ العممػػاا عػػف مطػػالبهـ 
بطػػاؿ الحػػوادث  قامػػة الشػػرع وار فيجػػابو  بػػينهـ يريػػدوف " العػػدؿ ورفػػ  الظمػػـ والجػػور وار
والمكوسات التي ابتدعتموها وأحدثتموها " فيجابهـ   " ش يمكف اإلجابة إلػم هػذا كمػ  

إف فعمنػا ذلػؾ ضػاقت عمينػا المعػايش والن  ػات " ل ف يػؿ لػ   " هػذا لػيس بعػذر  فإننا
عنػػد ار وش عنػػد النػػاس ومػػا الباعػػث عمػػم اإلكثػػار مػػف الن  ػػات وشػػراا المماليػػؾ 

                                           
  .335ل ص  1ج مصدر السابؽ ل  ال  (3)
  .وما بعدها 336ل ص  1ج المصدر السابؽل   (0)
د. عبد الجواد صابر إسماعيؿ ل دور األزهر السياسي في مصر إباف الحكـ العثماني ل مكتبػة   (1)

  .300ـ ل ص 3774ه / 3234وهبة ل الطبعة األولم ل 
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واألمير يكوف أميرًا باإلعطاا ش باألخذ " فيجابهـ    " حتػم أبمػ" " وانصػرؼ ل ولكنػ  
خ عمم الثورة حتم تتح ػؽ مطػالبهـ ل فػاتجهوا لـ يعد لهـ بجواب ل لذلؾ عـز المشاي

إلػػم الجػػام  األزهػػر ل واجتمػػ  إلػػيهـ أهػػؿ األطػػراؼ مػػف العامػػة والرعيػػة ل وبػػاتوا فػػي 
المسجد ل وأدرؾ أمراا المماليؾ خطورة هذا التصعيد فطمبوا ع د صمح م  العممػاا ل 

 (3)وت رر توثيؽ هذا الصمح أماـ ال اضي .   
 ػد ـ ع3573يوليػو  33ه / 3017ذي الحجػة وفي الساب  والعشريف مػف 

مجمس الصػمح الػذي حضػر  الباشػا العثمػاني صػالح باشػا ال يصػرلي ل وكبػار عممػاا 
األزهر الشريؼ والم توف ون يب األشراؼ ل وأمراا المماليؾ وقادة ال رؽ العسكرية ل 

 وات  وا عمم   
يػػات طػػسب ػػػ  إجػػراا جرايػػات المسػػتح يف وعموفػػات ال  ػػراا والمسػػاكيف وجرا3

وعممػػاا األزهػػر كمػػا كانػػت دوف أف يػػن ص منهػػا شػػيا لوعػػدـ التعػػرض 
 ألوقاف  . 

لاػػاا الكاشػػ يات والمكػػوس 0 ػػػ  منػػ  الت اريػػد عمػػم الػػبسد والرعايػػا وال  ػػراا ل وار
زالتها إزالة كمية الجارية في البنادر والم ررة   عمم المآكؿ وار

المظػػالـ بالكميػػة واشلتػػزاـ ػػػ  تعهػػد األمػػراا بإزالػػة مػػا فرضػػ  إسػػماعيؿ بػػؾ مػػف 1
 بالم ررات الواردة في دفتر محمد بؾ أبو الذهب . 

 ػ  إزالة جمي  الحوادث والمظالـ مف جمي  األقطار المصرية . 2
ػ  عدـ التعرض إلم السادة األشراؼ بيي وج  مف وجو  الضرر ل وأف ينتهػي 3

 أمرهـ في حوادثهـ الخاصة إلم ن يب األشراؼ . 
رض لم ضػاة " نػواب الشػريعة المحمديػة " بوجػ  يضػر بهػـ ل وأف ػ  عػدـ التعػ4

 كؿ ما يخصهـ ينتهي إلم قاضي عسكر أفندي بمصر . 
                                           

  .171ل  167ل ص  2ج الجبرتي   مصدر سبؽ ذكر  ل   (3)
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ػػػ  أف ي ػػـو األمػػراا بعمػػارة سػػواقي الميػػا  الموصػػمة إلػػم ال معػػة ل وأف تػػدار 5
 بمعرفة الباشا وال  هاا . 

شػػركيف أعػػداا ػػػ  عػػدـ إنػػزاؿ الاػػسؿ مػػف الػػديار المصػػرية إلػػم بػػسد الك ػػرة والم6
 الدولة العثمانية . 

ػ  إرساؿ مرتبات الحػرميف الشػري يف عمػم حكمهػا ال ػديـ وعمػم مػا هػي عميػ  7
 مف زمف المموؾ والسسطيف دوف ن صاف أو إبطاا . 

ػ  تعهد األمراا بترحيؿ الامنجية ) البحارة ( الذيف أقامهـ إسماعيؿ بؾ شيخ 31
 عف الناس . مصر المتوفم في سواحؿ بوشؽ لكؼ أذاهـ 

وقػػد أجػػاب أمػػراا المماليػػؾ عمػػم هػػذ  المطالػػب بػػإعسف السػػم  والطاعػػة ل 
وتعهدوا بعدـ مخال ة الجماعة ل وأف ش يعػودوا لتمػؾ المظػالـ فػي المسػت بؿ ل وأقػروا 
بيف كؿ مف خالؼ ذلؾ أو توقؼ في دف  ما يترتب عمي  ل أو سعم في إبطاؿ شػيا 

السػػجاجيد قهػػر  واسػػتخسص المطمػػوب منػػ   مػػف ذلػػؾ فيكػػوف لعممػػاا األزهػػر وأربػػاب
كامًس ألرباب  كائنػًا مػف كػاف ل وت ػرر ح ػظ هػذا الصػمح فػي سػجست ال اضػي ضػبطًا 

 (3)لمواق  والرجوع إلي  عند اشحتياج . 
 ونستخمص مف هذ  الوثي ة عدة ح ائؽ   

أ  ػ  إف عمماا األزهر كانوا قوة سياسية لها ث مها ل ويحسب حسابها في مصر 
الدولػػة العثمانيػػة ل وقػػد اسػػتطاعت هػػذ  ال ػػوة السياسػػية أف ت ػػرض مػػا و 

أي نت في  صسح األمة عمػم زعمػاا المماليػؾ ل وأف تػوق هـ أمػاـ قاضػي 
قضاة مصر وعدول  لي روا بينهـ تابوا عف المظالـ ل وليعطوا مف أن سهـ 

                                           
د. عبػػد الػػرحيـ عبػػد الػػرحمف عبػػد الػػرحيـ ل الريػػؼ المصػػري  نشرت هذ  الوثي ة كاممة في     (3)

ل ص  01ل ممحػػؽ رقػػـ  3764فػػي ال ػػرف الثػػامف عشػػر ل مكتبػػة مػػدبولي ل الطبعػػة الثانيػػة 
  .130ػ  116
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عهػػودًا موث ػػة بػػينهـ سيسػػيروف فػػي النػػاس سػػيرة حسػػنة ل وسينشػػروف 
 دؿ في أرجاا مصر قدر طاقتهـ . الحؽ والع

ب ػ  إف العممػاا حرصػوا عمػم الحػؽ العػاـ كالعػدؿ وكحصػوؿ أصػحاب الح ػوؽ 
عمم ح وقهـ بيسر وسهولة ل سواا في هذا قويهـ وضعي هـ ل ولـ تكػف 
مطػػالبتهـ بح ػػوقهـ وح ػػوؽ طمبػػة العمػػـ إش مػػف خػػسؿ مطػػالبتهـ بػػالحؽ 

ي قريػة " طػوخ ال رامػوص " العاـ ل فمػـ يػرد فػي وثي ػة الصػمح ذكػر ألهػال
الواقعة في التزاـ شيخ األزهر ل عمػم الػرمـ مػف أف ظمػـ المماليػؾ ألهمهػا 

 كاف سببًا في تمؾ الثورة. 
حػػرص العممػػاا عمػػم اسػػت سؿ ال ضػػاا ل ورد أي مشػػاكؿ خاصػػة بالت اضػػي إلػػم ج ػ 

قاضػػي مصػػر ل وهػػذا المبػػدأ لػػـ يعرفػػ  العػػالـ المتحضػػر إش فػػي أواخػػر ال ػػرف 
   عشر الميسدي ومطم  ال رف العشريف . التاس

د ػ  حرص العمماا عمم ب اا المصالح المرسمة ودعمها كاسؿ وأمواؿ الحرميف 
الشري يف  وركب الحج ل والسواقي التي ترف  الميا  مف النيؿ إلم مجػرى 

 العيوف شنت اع األهالي بها .
الدولػػػة ػػػ  حػػػرص العممػػػاا عمػػػم أف يسػػػتمر حظػػػر بيػػػ  قمػػػح مصػػػر ألعػػػداا ه 

 (3). العثمانية
ومما ش شؾ في  أف هذ  الوثي ة في هػذ  ال تػرة التاريخيػة تسػتحؽ أف ن ػؼ 
عجػاب ل فهػي بػس نػزاع عسمػة  أمامها طويًس ل وأف نذكرها لعمماا األزهر بكؿ فخر وار
مضيئة في تاريخهـ الحافؿ بالوعي والصدؽ السياسي ل ولو أف وثي ة كتمػؾ الوثي ػة 

ألزهر عمم أف يضمنوها الح وؽ العامة وح وؽ اإلنساف جػاات التي حرص عمماا ا
في تاريخ إحدى الدوؿ األوربية ألقاموا لها احت اًش كؿ عػاـ كمػا قػاؿ األسػتاذ الع ػاد. 

                                           
  .343ل  341د. عبد الجواد صابر إسماعيؿ ل مرج  سبؽ ذكر  ل ص   (3)



 

  

 

 
 د / عبد المنعـ عبد الرحمف عبد المجيد         دور األزهر في الحركة الدستورية في مصر"دراسة تاريخية"

 

3101 

(3) 
وقد أشاد المػواا محمػد نجيػب بهػذ  الثػورة عنػد افتتاحػ  أعمػاؿ لجنػة وضػ  

قػاـ بهػا عممػاا األزهػر  ـ وأشار إلم " الثورات الدستورية التػي3731الدستور سنة 
ل ويػرى المستشػار صػػسح  (0)الشػريؼ قبػؿ أف يسػتتب األمػر لثػورات أوربػا الكبػرى " 

الديف زكري في سمسمة م اشت نشرها بعنواف   " مف مم ات الحركػة الدسػتورية " أف 
هذ  الحادثة ػ وما سب ها مف مواقؼ تزعمها الشيخ الدردير ػ تعتبر أوؿ وثي ػة تحػدد 

المالي لممجالس النيابية ل وأنها كانت السػبب فػي نشػيتها ل وأف عممػاا اشختصاص 
األزهر سب وا أمـ الاػرب فػي هػذ  المطالػب الدسػتورية ل والتػي تضػمنت مػف أهػـ مػا 
تضػػمنت  عػػدـ إقػػرار ضػػرائب إش إذا أقرهػػا منػػدوبو الشػػعب ل وأف ينػػزؿ الحكػػاـ عمػػم 

 (1) م تضم أحكاـ المحاكـ.
 3031قػػػدـ إلػػػم مصػػػر بحممتػػػ  اشسػػػتعمارية  وقػػػد أدرؾ بونػػػابرت عنػػػدما

ـ مػػا لمشػػايخ األزهػػر مػػف مكانػػة لػػدى المجتمػػ  المصػػري ل فعمػػؿ عمػػم 3576هػػػ/
احتوائهـ ل وحاوؿ إمرااهـ بشتم السبؿ إش أف المشايخ  لـ يخدعوا بهذ  المحاوشت 
لمعػػرفتهـ بمرامػػم بونػػابرت وح ي ػػة حممتػػ  باعتبارهػػا حممػػة أوربيػػة مسػػيحية ل وكػػاف 

ا األزهػػر ال ػػدوة التػػم قػػادت ثػػورات الشػػعب المصػػرى ل ووجهتػػ  لمعمػػؿ عمػػم عممػػا
الػػتخمص مػػف اشحػػتسؿ األجنبػػي وتبصػػير  بخطػػورة مرامػػي بونػػابرت ل حتػػم تػػـ جػػسا 

 (2)ـ. 3613ه / 3034الحممة عف مصر نهائيًا في 

                                           
  .343ؽ ل ص المرج  الساب  (3)
  .ـ3731مارس  33ه / 3150األزهر ل مرة رجب   (0)
  .ـ3773سبتمبر  3الوفد ل   (1)
= د. مالػؾ محمػػد أحمػد رشػػواف ل عممػاا األزهػػر بػيف بونػػابرت ومحمػد عمػػم ل مطبعػة األمانػػة   (2)

  .وما بعدها 334ـ ل ص 3767هػ/ 3217الطبعة األولم ل =
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وتصدى الزعماا العمماا ل يادة الشعب المصري والدفاع عف مصالح  خػسؿ 
التػػي أع بػػت خػػروج ال رنسػػييف مػػف مصػػر ل وقػػد بمػػ" مػػدى قػػوتهـ  فتػػرة اشضػػطراب

 31ه / 3001صػ ر  31فػي  ػ  وألوؿ مػرة فػي تػاريخ مصػرون ػوذهـ أف تمكنػوا ػ 
ـ مف اختيار محمد عمي واليًا عمم مصر ل ولـ يكف هذا التكميؼ مطم ًا 3613مايو 

 (3). والخير "ولكنهـ قالوا لمحمد عمي   " بشروطنا لما نتوسم  فيؾ مف العدالة 
أما هذ  الشػروط التػي قبمهػا محمػد عمػي فهػي الشػروط التػي عرضػها عميػ  

قنصػػؿ  Missetعمػػر مكػػـر ورفضػػها خورشػػيد باشػػا قبػػؿ ذلػػؾ ل وقػػد كتػػب ميسػػت 
ـ إلػػم حكومتػ  قػػاؿ  3613يونيػو  36بريطانيػا العػاـ فػػي مصػر رسػالة مؤرخػػة فػي 

عمػػي واليػػًا عمػػم مصػػر أف  فيهػػا إف المشػػايخ واألعيػػاف صػػمموا قبػػؿ المنػػاداة بمحمػػد
يوقػػ  عمػػم تصػػريح أو إعػػسـ يتضػػمف ن ػػس الشػػروط التػػي رفضػػها خورشػػيد ل وكػػاف 
أهمها ػ في نظر  ػ عدـ السماح لمجنود بدخوؿ ال اهرة بسسحهـ ل ويستثنم مػف هػذا 
الحظر رجاؿ الشرطة ل وعدـ فرض أية ضريبة مير قانونيػة فػي أي جػزا مػف أجػزاا 

(0)مصر . 
 

رجػػاؿ السياسػػة ال رنسػػييف عريضػػة المشػػايخ بينهػػا وثي ػػة وقػػد وصػػؼ أحػػد 
 Bill of Rightsل وأنها تشػب  وثي ػة قػانوف الح ػوؽ  bill des droitsالح وؽ 

ـ ل التػي أسػ رت 3466ـ ع ػب ثػورة 3467الذي أقر  البرلماف اإلنجميزي فػي سػنة 
عػد التػي عف إنهاا حكـ أسػرة اسػتيوارت فػي انجمتػرا ل وتعتبػر هػذ  الوثي ػة مػف ال وا

قامت عميها حرية الشعب اإلنجميزي ل وأعمف فيها أف حؽ الممؾ فػي العػرش مسػتمد 
مف إرادة الشعب الممثؿ في البرلماف ل وأف البرلماف ل  حؽ ن ؿ التاج وف ًا لمصػمحة 

                                           
  .303ص  4الجبرتي ل مصدر سبؽ ذكر  ل ج  (3)
د. عبػػد العزيػػز الشػػناوي ل عمػػر مكػػـر بطػػؿ الم اومػػة الشػػعبية ل دار الكاتػػب العربػػي لمطباعػػة   (0)

  .317ل  316ل ص  45والنشر ل سمسمة أعسـ العرب ل رقـ 
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البسد ل وأن  ش يجوز أف ي رض الضرائب بدوف مواف ة البرلماف ل وقػد ع ػد الػدكتور 
ارنة بيف عريضة الزعماا ووثي ة " قانوف الح وؽ " فذكر أف عبد العزيز الشناوي م 

الوثي ػػة التػػي كانػػت تحمػػؿ توقيػػ  العممػػاا تشػػب  قػػانوف الح ػػوؽ ل ف ػػد أنهػػت حكػػـ 
خورشيد باشا فكػاف  خػر واؿ عثمػاني يحكػـ مصػر وفػؽ النظػاـ الػذي أرسػم قواعػد  

طاع أف السػػمطاف سػػميـ األوؿ ل وأتػػت بمحمػػد عمػػي واليػػًا عمػػم مصػػر ل والػػذي اسػػت
ينشئ حكمًا وراثيًا فيها يتوارث  أبناؤ  وح دتػ  ل كمػا أنهػا تتضػمف نصػًا بعػدـ إنشػاا 
أية ضريبة دوف مواف ة الشػعب ممػثًس فػي زعمائػ  المشػايخ واألعيػاف ل وهػذا الػنص 

 No taxation without repesentarontiصػورة لممبػدأ الدسػتوري المعػروؼ 
مثمػػػي الشػػػعب ل وال ػػػارؽ بػػػيف هػػػاتيف أي ش ضػػػريبة بػػػدوف قػػػانوف يعػػػرض عمػػػم م

الػوثي تيف محصػور فػي مجػاؿ التطبيػؽ العممػي فممػوؾ انجمتػرا احترمػوا وثي ػة قػانوف 
الح ػػوؽ ل والتزمػػوا بهػػا منهاجػػًا ومسػػمكًا فػػي تصػػرفاتهـ ل بينمػػا رفضػػها خورشػػيد ثػػـ 

 (3)قبمها محمد عمي ل ولكن  لـ يعمؿ بها أكثر مف سنتيف ثـ عبث بها . 
عمي مديف بحكم  إلم عممػاا األزهػر إش أنػ  عمػؿ الػتخمص  ورمـ أف محمد

مف رقابتهـ ل وتػـ لػ  ال ضػاا عمػم الزعامػة الشػعبية بن ػي السػيد عمػر مكػـر ن يػب 
 (0)العداوات والضاائف بيف المشايخ. األشراؼ ل والذي نجح في  محمد عمي بإثارة

وفضػمهـ ولذلؾ فمـ يكف مريبًا عمم محمػد عمػي الػذي تنكػر لمشػايخ األزهػر 
في توليت  مصر وتثبيت  عمم حكمها أف يبحث عػف اإلصػسحات بعيػدًا عػف األزهػر ل 
فعندما رمب فػي وضػ  نظػاـ دسػتوري حػديث لجػي إلػم ال ػانوني اإلنجميػزي " جيرمػي 
بنتاـ " صاحب " المذهب الن عػي " فػي اشقتصػاد ومؤلػؼ كتػاب " أصػوؿ الشػرائ  " ل 

ائؿ العمميػة ليصػبح محمػد عمػي مسػت ًس ل وقد وض  بنتاـ مذكرة ضمنها بعض الوسػ

                                           
  .331ل  317المرج  السابؽ ل ص   (3)
  .وما بعدها 103د. مالؾ محمد أحمد رشواف ل مرج  سبؽ ذكر  ل ص   (0)
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ل ولمػػا كػػاف بنتػػاـ يميػػؿ إلػػم كػػارؿ مػػاركس ف ػػد كػػاف مػػف  (3)ويمػػنح شػػعب  دسػػتورًا 
ـ أي 3606أبريػؿ  06الطبيعي أش نجد في مذكرت  التي رفعها إلم محمػد عمػي فػي 

ممػػا يؤكػػد نػػزوع محمػػد عمػػي إلػػم اشن ػػراد  (0)مبػػادئ مسػػت اة مػػف الػػديف اإلسػػسمي 
 وال ضاا عمم أية رقابة وخاصة مف عمماا األزهر . بالحكـ

                                           
  .ـ3700مايو  1ي النيؿ ل واد  (3)
  .ـ3700مايو  33الم طـ ل   (0)
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 األسْز ٔاحلزكخ اندطتٕريخ
 ع عشززٌ انتبطأٔاخـز انم 

عاد األزهر لمحركة السياسية في أواخػر عصػر الخػديو إسػماعيؿ عنػدما ثػار 
الوطنيوف ضد السيطرة األجنبية ل وبدأ رجاؿ األزهر يدركوف خطيهـ في التخمػي عػف 

المساوئ التي ارتكبها الخديو إسػماعيؿ وحكومتػ  المتسػمطة  السياسة ل وذلؾ بسبب
مف جهة ل وب ضؿ األفكار التي بمورها جماؿ الديف األفااني ومريدو  ل والتي تسػتمد 
قوتها مف الديف اإلسسمي ل ومف نماذج الخم اا األوائؿ المميئػة بمبػادئ الديم راطيػة 

 (3)والميبرالية مف جهة أخرى . 
فػي شػكؿ جمعيػة وطنيػة فػي  ةواجتمعوا اجتماعػات تاريخيػوقد تحرؾ النواب 

سػػماعيؿ رامػػب ل وانتهػػوا إلػػم قػػرارات ثوريػػة تعتبػػر الخطػػم  منػػزؿ السػػيد البكػػري وار
ـ بػػدأ الوطنيػػوف فػػي 3657أبريػػؿ 31اإليجابيػػة األولػػم نحػػو الثػػورة العرابيػػة ل وفػػي 

زحػؼ الثػوري مناقشة مواد الدستور ل ولـ ي ؼ اشستعمار مكتوؼ األيدي أماـ هذا ال
ل لػػذلؾ أسػػرعت بريطانيػػا واتصػػمت بتركيػػا ل بػػؿ وحرضػػت ألمانيػػا عمػػم التػػدخؿ فػػي 

يونيػػو  04المسػػيلة ل وبضػػاط مػػف بسػػمارؾ أصػػدر البػػاب العػػالي فرمانػػًا سػػمـ فػػي 
 (0) ـ إلم الخديو إسماعيؿ بخمع  ل وتعييف توفيؽ بدًش من .3657

ل مػف أشػكاؿ الدسػتورشػكؿ  ولـ يكف لدى الخديو توفيؽ الرمبة في ت بؿ أي
والتي شكمت ال وى الداعية ل  مف ثسثة قوى أساسية كاف عمماا األزهر طرفًا فاعًس 

                                           
( ل ترجمػة   نػاجي 3660ػ  3641المصرية )  ةمحمد صبري السربوني ل نشية الروح ال ومي  (3)

ه / 3210رمضػػاف عطيػػة ل مراجعػػة   أحمػػد زكريػػا الشػػمؽ ل دار الكتػػب والوثػػائؽ ال وميػػة ل 
  .363ـ ل ص 0133

فػػي تػػاريخ مصػػر السياسػػي منػػذ العصػػر المممػػوكي ل الػػدار المصػػرية فػػوزي جػػرجس ل دراسػػات   (0)
  .62ل  61ل ص 3736المبنانية لمطباعة والنشر والتوزي  ل ال اهرة ل 
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 فيها  
ػ  المصمحوف السياسيوف مف رجاؿ األزهر مف تسميذ جمػاؿ الػديف األفاػاني 
ل الػذي كػاف يسػػير فػي خطتػ  إلػػم أف األمػر يسػتمـز الرجػػوع إلػم المبػادئ اإلسػػسمية 

مم تح يؽ وحدة إسسمية ووطنية تكوف بمثابة خط دفاع ضد التػدخؿ الح ة عسوة ع
 األوربي ل وكاف األفااني ورفاق  ي ضموف شكؿ الحكومة الدستورية . 

ػ  الباشوات والعمماا الدينييف ) عمماا األزهر ( وبعض الوجهػاا واألعيػاف ل 
 الذيف كانوا ي ضموف الحكـ الدستوري أيضًا . 

 (3)ػ  الضباط المصريوف.
وعنػػدما انػػدلعت الثػػورة العرابيػػة قػػررت حكومتهػػا برئاسػػة محمػػد شػػريؼ باشػػا 
وض  قانوف ودستور مف الشريعة اإلسػسمية ل وأحيػؿ عممػ  عمػم قػدري باشػا نػاظر 

ل وشػػكؿ لػػذلؾ لجنػػة كمػػا شػػكؿ لجنػػة أخػػرى إلنشػػاا المحػػاكـ الوطنيػػة ل  (0)الح انيػػة 
ل فممػػا احتػػؿ الجػػيش البريطػػاني وقطعػػت المجنتػػاف أبعػػد األشػػواط فػػي تن يػػذ مهمتهمػػا 

مصػػر فػػرض عمػػم مصػػر ال ػػانوف ال رنسػػي األصػػوؿ ل ولمػػا مػػات قػػدري باشػػا وجػػدت 
أعماؿ المجنتيف شب  كاممػة ل وقػاـ ورثتػ  بتسػميـ أوراقهػا إلػم الحكومػة ل وكػاف بهػا 
مشروع قػانوف لمحكومػة ن حػ  الشػيخ حسػونة النػواوي ووافػؽ عميػ  الشػيخ المهػدى 

ت الحكومػػة عمػػم المشػػروع وطبعتػػ  تحػػت اسػػـ " مرشػػد الحيػػراف العباسػػي ل وقػػد واف ػػ
لمعرفة أحواؿ اإلنساف " وهػو مبػوب وفػؽ الت نػيف العصػري ل ولػو طبػؽ لك ػم مصػر 

                                           
بيتر مانس يمد ل تاريخ مصر الحديثة والشرؽ األوسط ل ترجمة   عبد الحميد فهمي الجمػاؿ ل   (3)

  .351ل  347ـ ل ص 3773ل  73رقـ الهيئة المصرية العامة لمكتاب ل تاريخ المصرييف ل 
ػ  3663سػبتمبر  32قدري باشا   تولم نظارة الح انية في نظارة محمد شريؼ باشا الثالثة )   (0)

ـ ل 3731ػ  3656د. يونػػاف لبيػػب رزؽ ل تػػاريخ الػػوزارات المصػػرية  ـ( .3660فبرايػػر  2
  .72ـ ل ص  3776الهيئة المصرية العامة لمكتاب ل الطبعة الثانية ل 
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 (3) حاجاتها ولكاف طميعة ت نيف متطور.
ولػػـ يمػػض عمػػم احػػتسؿ بريطانيػػا لمصػػر سػػوى ثسثػػة شػػهور حتػػم أصػػدرت 

ـ ل والمترجمػػة عػػف ال ػػوانيف التػػي 3661مجموعػة ال ػػوانيف األهميػػة فػػي بدايػػة سػػنة 
منتهزة فرصة المذكرة التػي ت ػدـ بهػا نػاظر الح انيػة  (0)أخذت مف ال وانيف ال رنسية 

ـ ل يطمب فيها عدـ 3660ديسمبر  05إلم مجمس النظار في (1)حسيف فخري باشا 
وهػذ   العمؿ بال وانيف المطاب ة لمشريعة الاراا ل نظرًا لمحالػة الجاريػة بػيف األهػالي ل

الحالة لـ تكف إش سعي بريطانيا لتثبيت أركاف وجودها اشستعماري في مختمؼ أنحاا 
 (2)لمصري وفي كؿ جوانب الحياة في  .ال طر ا

وهكػػػػذا نجحػػػػت سػػػػمطات اشحػػػػتسؿ ومعاونوهػػػػا فػػػػي ال ضػػػػاا عمػػػػم الحركػػػػة 
زهػر الدستورية الناشئة والتي كػاف لعممػاا األزهػر دور بػارز فيهػا ل إش أف عممػاا األ 

سرعاف ما عادوا لم ياـ بدورهـ ل وتمثمت هذ  الجهػود فػي الشػيخ محمػد عبػد  الػذي 
عاد إلم مصػر بعػد أف مكػث فػي فرنسػا ثػسث سػنوات ل فكػاف فػي دعوتػ  يحػذر مػف 

                                           
عبد الحميـ الجندي ل نحو ت نيف جديد لممعامست مف ال    اإلسسمي ل بحث م دـ إلم مجمػ    (3)

ل مناقشات الدستور ل إعداد   حسػف الشػرقاوي ل  0البحوث اإلسسمية باألزهر الشريؼ ل ص 
  .106ل ص  3745ت ديـ   محمد أبو نصير ل دار الكاتب العربي لمطباعة والنشر ل 

روؽ عبد الحميـ مرسي ل الشريعة اإلسسمية أصؿ أحكاـ ال ضاا ل مصػر ل دار األقصػم د. فا  (0)
  .364ـ ل ص 3765ه / 3215لمكتاب ل الطبعة األولم ل 

أمسطس  03 حسيف فخرى باشا   تولم نظارة الح انية في نظارة محمد شريؼ باشا الرابعة )  (1)
يناير  35ػ 3673مايو  32ولم ) ل وفم نظارة مصط م فهمم األ ـ(3662يناير 31ػ  3660
 ( ل وتولم أيضًا نظارتم األشااؿ والمعارؼ العمومية ورأس النظارة لمدة قصيرة . 3670

  .312ل 305ل 301ل 330ل 333د. يوناف لبيب رزؽ ل مرج  سبؽ ذكر  ل ص 
ل الزهػػراا  3771ػ  3765د. محمػػد سػػميـ العػػوا ل األزمػػة السياسػػية والدسػػتورية فػػي مصػػر   (2)

  .00ـ ل ص 3773ه / 3230لإلعسـ العربي ل الطبعة األولم ل 
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استيراد ال ػوانيف مػف الخػارج بم ولػة أنهػا أظهػرت صػسحيتها فػي الػبسد التػي طب ػت 
ؼ المواق  وبتنػوع أحػواؿ التجػارة والزراعػة فيها ل وكاف ي وؿ أف البسد تختمؼ باختس

ل كذلؾ تختمؼ الشعوب في العادات والت اليد واألخسؽ والمعت دات ل وعمػم هػذا نجػد 
 (3)قانونًا يسئـ مصالح قـو ل وش يسئـ مصالح ميرهـ . 

ـ مػػف 3712ومػف الجهػود البػارزة لمشػيخ محمػد عبػػد  مػا قػاـ بػ  فػي سػنة 
 ػػد ذكػػر المسػػتر ول ػػرد سػػكاوف بمنػػت فػػي كتابػػ  وضػػ  مشػػروع دسػػتور لمصػػر ل ف

"التػػاريخ السػػري لسحػػتسؿ " أنػػ  أرسػػؿ إلػػم الشػػيخ محمػػد عبػػد  يسػػيل  عػػف رأيػػ  فػػي 
الحالة السياسية التي نشيت في مصر بعد إبراـ اشت اؽ الودي بيف انجمترا وفرنسػا ) 

ـ( فيجابػػ  برسػػالة مختصػػرة ضػػمنها  راا  بصػػورة مػػوجزة عػػف شػػكؿ 3712أبريػػؿ 
إلدارة في مصر ل وما يرا  لإلصسح ل ومف أهـ  راا الشيخ محمد عبد  التػم وردت ا

فم هذ  الرسالة ضرورة عدـ تدخؿ الخديو في أعماؿ الهيئات التن يذية لمنظػارات وش 
إدارة األزهػػر واألوقػػاؼ والمحػػاكـ الشػػرعية ل وضػػرورة تشػػكيؿ نظػػاـ قػػوي لمشػػورى ل 

 (0).ووض  حد لتدخؿ اإلنجميز في اإلدارة
وبعد ذلػؾ طمػب المسػتر بمنػت مػف الشػيخ محمػد عبػد  أف يتوسػ  فػي  رائػ  
ويض  نموذجًا لمدسػتور المػرـو إدخالػ  فػي مصػر ل فيجابػ  إلػم مػا طمبػ  بعػد طػوؿ 
روية ومشاورات م  أصػدقائ  " مػف أفاضػؿ المصػرييف " وأخػذ رأيهػـ فػي الدسػتور ل 

 طالب امتية   وضمانات تن يذ  ل ويمكف تمخيص هذا الدستور في الم

                                           
طارؽ البشري ل في المسيلة اإلسسمية المعاصرة ل المسمح العامة لم كػر السياسػي اإلسػسمي   (3)

  .34 ـ ل ص3774ه / 3235في التاريخ المعاصر ل دار الشروؽ ل الطبعة األولم ل 
ػ  3627ه / 3101ػ  3044مػاـ الشػيخ محمػد عبػد  محمػد رشػيد رضػا ل تػاريخ األسػتاذ اإل  (0)

 سػـ الثػاني ل ل الجػزا األوؿ ل ال ـ0114ه / 3205ـ ل دار ال ضيمة ل الطبعة الثانية 3713
  .677ل  676ص
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ػ  أف يكوف لممصرييف مجمس نيابي تنحصر في  السمطة التشريعية ل ويكػوف 3
 ل  حؽ سؤاؿ الحكومة ل ومحاسبتها عمم أخطائها . 

ػ  أف يكػوف لمصػر سػمطة تن يذيػة ل وهػي وزارة مسػئولة تنتخػب مػف أعضػاا 0
المجمس النيابي ل وتناط بها جمي  أمػور الحكومػة دوف تػدخؿ مػف الخػديو 

 بيي شكؿ مف األشكاؿ. 
ػػػ  أف يكػػوف رئػػيس الػػوزراا مسػػممًا ل وأش يشػػاؿ رئاسػػة نظػػارة مػػف نظػػارات 1

 الحكومة.
ػ  إلااا وظائؼ المستشاريف األجانب المسيطريف عمػم الحكومػة ل وأف يكػوف 2

جمي  موظ ي الحكومة وال ضاا مف المصرييف بحيث ش يب م مػف مػوظ ي 
 يوجد مف ي ـو بعممهـ مػف المصػرييف اإلنجميز إش بعض الموظ يف ممف ش

. 
ػ  تنظيـ شئوف المعارؼ والتعميـ وجعمها أهػـ األمػور التػي يبػدأ بهػا المجمػس 3

 النيابي. 
ػ  قياـ المصرييف بجمي  وظائؼ الجيش بحيث ش يب ػم فيػ  مػف اإلنجميػز إش 4

 السردار وبعض الوظائؼ . 
وأصػدقاؤ  الػذيف وبخصوص ضماف الدستور ل ف ػد رأى الشػيخ محمػد عبػد  

وضعوا الدستور أف " مف أوؿ الضروريات لحسف اإلدارة المصرية هو قياـ الحكومػة 
اإلنجميزيػػة بضػػماف النظػػاـ فػػي الػػبسد وك التػػ  ل ومعنػػم ذلػػؾ أنهػػا تراقػػب اسػػتتباب  
والمحافظة عمم استمرار  وعمػم الدسػتور الػذي يمػنح لمصػر وأش تػدع ذلػؾ الدسػتور 

 (3).  عرضة لتدخؿ الخديوييف "
والح ي ة أف مطالبة الشيخ محمد عبد  ورفاق  شنجمترا بيف تضمف الدستور 

                                           
  .710ػ  711المرج  السابؽ ل ص   (3)
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يرج  إلم عدـ ث ة الشيخ محمد عبػد  فػي الخػديو عبػاس ل وذلػؾ بسػبب اشصػطداـ 
الذي حدث بينهما ل بسبب رمبة الخديو في السيطرة عمم أمواؿ األوقاؼ واستاسلها 

حمػػػد عبػػػد  ل وتصػػػدى مػػػف خػػػسؿ لمصػػػمحة الخاصػػػة األمػػػر الػػػذي رفضػػػ  الشػػػيخ م
عضويت  لمجمس األوقاؼ األعمم لرمبات الخديو عباس ل فضًس عػف مػا فعمػ  والػد  

 (3)ـ. 3660توفيؽ مف اإلطاحة بالدستور سنة 
إش أف هػػذ  الجهػػود التػػي تبناهػػا رجػػاؿ األزهػػر وميػػرهـ مػػف الػػوطنييف كانػػت 

ييف فػػػي الحيػػػاة تصػػػطدـ بالتعنػػػت اإلنجميػػػزي الػػػذي كػػػاف يػػػرى عػػػدـ أح يػػػة المصػػػر 
الدسػػتورية ل وفػػي ذلػػؾ ي ػػوؿ المػػورد كرومػػر عػػف الشػػعب المصػػري   " أمػػا جمػػاهير 
الشعب فكانت أفكارهـ مير مست رة لكثػرة تسػاؤلهـ عػف التاييػرات المنتظػرة فػي نظػاـ 
الحكـ واستمرار مناقشاتهـ عف الحياة الدستورية ... وقػديمًا قػاؿ أحػد كبػار الساسػة 

إف الدستور ش ي ضػم  دواا  خػر ل ولكػف اإلسػراؼ فػي منحػ   الم كريف في انجمترا  
 (0)بحيث يصبح كالخبز الذي ي دـ كؿ يـو عمؿ يدؿ عمم فساد الرأي " . 

                                           
ل الهيئة المصػرية  3714ػ  3736د. عبد العظيـ رمضاف ل تطور الحركة الوطنية في مصر   (3)

  .21ل  17ـ ل الجزا األوؿ ل ص 3776لعامة لمكتاب ل الطبعة الثالثة ل ا
لورد كرومر ل الثورة العرابية ل ترجمة   عبد العزيز عرابي ل الهيئة المصرية العامػة لمكتػاب ل   (0)

  .07ـ ل ص 3777
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 و3291األسْز ٔدطتٕر 
ـ فػي ترتيػب حياتهػا 3700فبراير  06أخذت مصر عمم أثر إعسف تصريح 

 33الجديدة ل وفي  الجديدة ل ف ي أوؿ مارس أعمف عبد الخالؽ ثروت تيليؼ وزارت 
مػػارس أعمػػف السػػمطاف فػػؤاد ن سػػ  ممكػػًا عمػػم مصػػر ل وأبماػػت الحكومػػة المصػػرية 
معتمػػدي الدولػػة األجنبيػػة أف مصػػر قػػد أصػػبحت دولػػة مسػػت مة ذات سػػيادة ل وأخػػذ 
مجمس الوزراا المصري ي ـو بوض  أساس إدارات الػبسد بواسػطة الحكومػة الوطنيػة 

شسػػتكماؿ شػػكؿ النظػػاـ الجديػػد العمػػؿ دوف  دوف ميرهػػا ل ول ػػد كػػاف مػػف الضػػروري
 (3)إبطاا عمم وض  الدستور الجديد . 

ـ وافؽ مجمس الوزراا عمم المذكرة التي قػدمها ثػروت 3700أبريؿ  1وفي 
باشا لتشكيؿ لجنة لوض  مشروع الدسػتور وقػانوف اشنتخػاب برئاسػة حسػيف رشػدي 

ف الشخصػيات اإلسػسمية ( مػعضػاا هػذ  المجنػة ) لجنػة الثسثػيفباشا ل وكػاف مػف أ
الشيخ محمد بخيت م تي الديار المصرية ل والسيد عبد الحميد البكري شػيخ الطػرؽ 

ل إش أف الشػيخ محمػد بخيػت عنػدما اطمػ  عمػم البيػاف  (0) الصوفية ون يػب األشػراؼ
الرسمي ألعضاا المجنة وجد اسم  مير موضوع بالترتيب السئؽ بمركز  ل وعػد  ذلػؾ 

ل وعمػم ال ػور قػاـ رئػيس المجنػة حسػيف رشػدي بمحادثػة  (1)لعممػاا مساسًا بكرامة ا
 الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيخ محمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بخيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت واعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذر لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  فاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػترج  

                                           
  .150ل ص  3د. عبد العظيـ رمضاف ل مرج  سبؽ ذكر  ل ج   (3)
انػة العامػةل مكتػب األمػيف العػاـل تػاريخ وأعمػاؿ الػوزارات بمناسػبة العيػد مجمس الوزراا ل األم  (0)

ل الهيئػػػة العامػػػة لشػػػئوف المطػػػاب  األميريػػػة ل  3756ػ  3656المئػػػوي لمجمػػػس الػػػوزراا 
  .3441ل ص  2ـ.ل ج 3761

ل مػف الشػيخ محمػد  1153ػ  134657دار الوثائؽ ال ومية ل مجمس النظار والوزراا ل رقـ   (1)
  .ـ3700أبريؿ  2رئيس مجمس الوزراا ل في  بخيت إلم
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ل وبػػدأت المجنػػة عممهػػا فت ػػرر تشػػكيؿ لجنػػة بػػاشقتراع السػػري مػػف سػػتة  (3)اسػػت الت  
عشػػر عضػػوًا لت ػػدـ ت ريػػرًا عػػف المبػػادئ العامػػة التػػي يجػػب األخػػذ بهػػا فػػي مشػػروع 

وكػػاف الشػػيخ محمػػد بخيػػت والسػػيد عبػػد الحميػػد البكػػري مػػف  الدسػػتور واشنتخػػاب ل
 (0)أعضائها . 

وفػػي هػػذ  األثنػػاا وصػػمت إلػػم الػػديواف الممكػػي والممػػؾ فػػؤاد التماسػػات مػػف 
ل وكانػت قػد سػب تها  (1) عمماا األزهر بمراعػاة الػديف اإلسػسمي عنػد وضػ  الدسػتور

اإلسػػسمية عمػػم  مكاتبػػات مػػف بعػػض األقبػػاط يطمبػػوف فيهػػا تطبيػػؽ أحكػػاـ الشػػريعة
األقباط ل وأف ينص عمم ذلؾ فػي الدسػتور ل ومػف ذلػؾ المػذكرة التػي قػدمها إبػراهيـ 
الحػػوزي المحػػامم ال بطػػم ػ اعتراضػػًا عمػػم  راا أدلػػم بهػػا عزيػػز خػػانكي بخصػػوص 
األقبػػاط والدسػػتور ودعمهػػا بم ػػاشت نشػػرتها الم طػػـ ػ وجػػاا فيهػػا  " عمػػم أنػػ  ممػػا 

سسمية وقوانيف األمـ الاربية أف األحواؿ الشخصية يتضح لكؿ مف درس الشريعة اإل
اإلسػػسمية تضػػمنت أسػػمم المبػػادئ اشجتماعيػػة وتطبي هػػا عمػػم الػػذمييف فيػػ  افتيػػات 
عميهـ ... ولهذا فس أوافؽ عمم طمب عزيز خانكي بؾ ل ونت ػدـ إلػم لجنػة الدسػتور 

قواعػد أحوالنػا  طالبيف قبوؿ الت اضي بيحكاـ األحواؿ الشخصية اإلسػسمية خوفػًا مػف
الشخصية التي يئف مف تضارب أحكامها وسوا تطبي هػا مسػيحيو الشػرؽ أجمػ  " . 

                                           
المصدر السابؽ ل مف رئيس لجنة وض  الدستور إلم عبد الخػالؽ ثػروت باشػا رئػيس مجمػس   (3)

  .ـ3700أبريؿ  7ه / 3121شعباف  33الوزراا ل في 
أبريػػػؿ  31ل  0ل لجنػػػة الدسػػػتور ل جمسػػػة  1153ػ  134673المصػػػدر السػػػابؽ ل رقػػػـ   (0)

  .ـ3700
ل العممػػػاا والدسػػػتور التمػػػاس  1147ػ  130057ر الوثػػػائؽ ال وميػػػة ل عابػػػديف ل رقػػػـ دا  (1)

حضرات العمماا لرعاية الديف في النظاـ الدستوري الحديث ل مكاتبة إلم رئيس الػديواف الممكػي 
  .ـ3700سبتمبر  4ل ومكاتبة إلم الممؾ فؤاد ل في 
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(3) 
وقد ع دت لجنة الدستور اجتماعاتها حتم انتهت مف مشػروع الدسػتور فػي 

ـ ل فاسػػتمر عممهػػا بػػذلؾ سػػتة أشػػهر متواليػػة ل وكػػاف مػػف بػػيف 3700أكتػػوبر  04
  موقؼ منها ل وقاـ عمماا األزهػر بػدور مناقشاتها قضايا مهمة كاف لألزهر وعممائ

اإلسػػسمية مػػف العممػػانييفل وقػػد تركػػزت هػػذ   تكبيػػر فػػي التصػػدي ألعػػداا اشتجاهػػا
 ال ضايا في عدة مسائؿ هي   

 ػ  مسيلة النص عمم أف اإلسسـ ديف الدولة . 
 ػ  مسيلة حرية اشعت اد . 

 ػ  مسيلة المادة الثالثة عشرة .
 المسائؿ وموقؼ األزهر منها . وفيما يمي إيجاز لهذ  

 انُص عهٗ أٌ اإلطالو ديٍ اندٔنخ :  يظأنخ
كانػػت هػػذ  المسػػيلة مػػف الن ػػاط الرئيسػػية التػػي أكػػدت عميهػػا قػػرارات المػػؤتمر 

ـ ردًا عمػم مطالػب األقبػاط فػي المػؤتمر ال بطػي الػذي  3733المصري األولػم سػنة 
رى أن    " قرر باإلجماع أف ع د في ن س العاـ ل وقد جاا فم قرارات المؤتمر المص

ل وأنػ  ي بػؿ التجزئػة فػي الح ػوؽ السياسػيةاألمة المصرية هي في مجموعهػا كػؿ ش 
م  ما لكؿ طائ ة دينية مف الحرية التامة فػي ع يػدتها فػإف لمحكومػة المصػرية دينػًا 

 (0)رسميًا واحدًا هو اإلسسـ " . 
الشػيخ محمػد بخيػت  وقد جاا اشقتػراح بػإدراج هػذ  المػادة فػي الدسػتور مػف

                                           
التماس مف إبراهيـ الحػوزي المحػامي ل  1147ػ  130054المصدر السابؽ ل عابديف ل رقـ   (3)

  .ـ3700مايو  03بخصوص الدستور المصري ووض  مير المسمميف من  ل الم طـ ل 
ل ال ػرارات الصػادرة  1153ػ  116357دار الوثائؽ ال ومية ل مجمػس النظػار والػوزراا ل رقػـ   (0)

  .ـ3733مايو  1مف المؤتمر المصري األوؿ بجمسة 
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ـ ل وت ػرر قبولػ  باإلجمػاع مػف جميػ  أعضػاا المجنػة ل 3700مايو  37في جمسة 
فرؤى إدماج  م  الػنص  3700أمسطس  32وأعيد عرض  عمم المجنة العامة في 

ال ائػػؿ بػػيف الماػػة العربيػػة هػػي الماػػة الرسػػمية لمدولػػة ل والػػذي سػػبؽ وواف ػػت عميػػ  
يكػوف نػص المػادة األولػم مػف بػاب " أحكػاـ  ل وت ػرر أف 3700مايو  1المجنة في 

عامػة "    " اإلسػػسـ ديػػف الدولػػة والماػػة العربيػة لاتهػػا الرسػػمية " وواف ػػت عمػػم هػػذا 
 (3) ـ".3700أكتوبر  1النص المجنة مجددًا في جمسة 

وجاا في المذكرة التي قدمتها لجنة الدستور حوؿ هػذ  المػادة أنهػا "ت ابػؿ مػا ورد 
وأسبانيا والدنمرؾ وتركيا والسويد والنرويج ورومانيا وميرهػا خاصػًا بػديف في دساتير إيطاليا 

الدولػػة ل وقػػد وضػػ  هػػذا الػػنص إثباتػػًا لضػػرورة مػػف ضػػرورات النظػػاـ العػػاـ المسػػم ـ بهػػا ل 
ومواف ػػة لمػػا صػػدر بػػ  األمػػر الكػػريـ الخػػاص بنظػػاـ تػػوارث العػػرش مػػف اشػػتراط اإلسػػسـ فػػي 

قرارًا لما هو واق  بال  عػؿ مػف تعطيػؿ دور الحكومػة فػي األعيػاد اإلسػسمية ل ومػف الممؾ ل وار
قيػػاـ وزارة األوقػػاؼ ػ وهػػي إحػػدى وزارات الدولػػة ػ عمػػم أف المسػػاجد والمنشػػآت الخيريػػة 
اإلسػػسمية وميرهػػا ممػػا ي طػػ  الػػنص الدسػػتوري كػػؿ مناقشػػة فيػػ  ل ورمػػـ أف هػػذا الػػنص ش 

أمػػور الشػػعائر الدينيػػة والتعمػػيـ يخمػػؽ حالػػة جديػػدة بػػؿ كػػؿ العػػادات وال واعػػد المرعيػػة فػػي 
الديني والمحاكـ واألنظمة الممية وما يتصؿ بػذلؾ يب ػم كمػا هػو ويتطػور فػي الطريػؽ الػذي 
كاف يتطور في  مػف قبػؿ ل وفػي البػاب الثػاني الػذي قػرر المسػاواة فػي الح ػوؽ العامػة بػيف 

يػؼ بسػبب هػذ  أفراد المصرييف دوف تمييز بينهـ بسبب الديف مػا يك ػؿ أش ي ػ  بيحػد أي ح
 (0).  ال اعدة "

وقػػد ل ػػم الجػػزا الخػػاص بػػديف الدولػػة معارضػػة كبيػػرة مػػف كثيػػر مػػف الك ت ػػاب 

                                           
دستور تعمي ات عمػم مػواد  باألعمػاؿ التحضػيرية والمناقشػات البرلمانيػة ل مجمس الشيوخ ل ال  (3)

  .1456ل  1441ل  1430ل  1163ل ص  1ـ ل ج 3721مطبعة مصر ل 
ل ت ريػر مرفػوع مػف 1153ػ  111211دار الوثائؽ ال وميػة ل مجمػس النظػار والػوزراا ل رقػـ   (0)

  .01لجنة الدستور ل ص 
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وخاصػة األقبػاط والعممػانييف ل ومػف الاريػب أف هػذ  المعارضػة قػد بػدأت قبػؿ اقتػراح 
 33ـ ل فنجػد م ػاًش فػي األهػراـ فػي 3700مايو  37الشيخ محمد بخيت لممادة في 

دعو إلم إلااا أي تصريحات خاصة بالنص عمم ديف الدولة فػي مايو لعزيز ميرهـ ي
الدسػػتور ل واعتبػػار المصػػرييف عنصػػرًا واحػػدًا " ألف ال ػػوارؽ الدينيػػة سػػتكوف حجػػرة 

 (3)عثرة في سبيؿ ت دـ مصر في المست بؿ " . 
 وتبنت جريدة الوطف ػ ال بطية ػ الهجـو عمم أي اتجا  إسسمي في الدستور

لنظاـ إلم أف تكػوف " الحريػة واشسػت سؿ ديػف األمػة المصػرية " ل ودعت جريدة ا (0)
ل ومف الذيف عارضوا بشدة النص عمم ديف الدولة الكاتػب محمػود عزمػي والػذي  (1)

كاف يرفض أي دور سياسي لعمماا األزهر ورجاؿ الديف ل وتوالت كتابات  في جريػدة 
أمسػطس  6كتػب فػي اشسػت سؿ ػ التػم كػاف أحػد مؤسسػيها ػ حػوؿ هػذ  المسػيلة ف

يشيد بالمنشور الذي ن مت  وكالة " هافاس " مف أف البابا سيصدر قريبًا إلم  3700
جمي  التابعيف ل  مف ال ساوسػة منشػورًا يػدعوهـ فيػ  إلػم الت ػرع لواجبػاتهـ الدينيػة 
البحتػػة ل ويػػيمرهـ فيػػ  بعػػدـ خمػػط أمػػور الػػديف بػػيمور السياسػػة " ل وطالػػب محمػػود 

اإلسسمي بيف ي هموا مف تم ػاا أن سػهـ فضػؿ عػدـ خمػط الػديف  عزمي " رجاؿ الديف
 (2)بالسياسة في تنعوا م  الم تنعيف بيف الديف ر وأف السياسة لمدولة". 

كما أخذ بعض الكتاب مثؿ كامؿ البهنساوي في مهاجمة الشريعة اإلسػسمية 
ا ل فشػهدت بادعاا أنها ش تصمح لهذا العصر ل وقد تصدى عمماا األزهر لهذ  امرا

الصحؼ اإلسسمية ال ائمة ردودًا كثيرة عمم هذ  اشفترااات ل وكاف عمم رأس هػؤشا 

                                           
  .ـ3700مايو  33األهراـ ل   (3)
  .ـ3700مايو  7الوطف ل   (0)
  .ـ3700مايو  7النظاـ ل   (1)
  .ـ3700أمسطس  7ل وينظر أيضًا عدد  3700أمسطس  6اشست سؿ ل   (2)
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ل (3)الكتاب الشيخ رشيد رضا ل والشيخ ط  الساكت ل والشيخ حامد محمود محيسػف 
وبػػرزت م ػػاشت الشػػيخ محمػػد شػػاكر ومحػػب الػػديف الخطيػػب فػػي التصػػدي ألصػػحاب 

ل ومػػف الػػدعوات  (0)عمػػم وجػػ  الخصػػوص عزمػػي ال كػػر العممػػاني وم ػػاشت محمػػود
البػػارزة فػػي هػػذا المجػػاؿ الػػدعوة التػػي تبناهػػا مرسػػي عمػػي محمػػد المحػػامي الشػػرعي 

 (1)لتيليؼ حزب ديني لمواجهة اإللحاد واألفكار العممانية . 
 يظأنخ حزيخ االعتمبد : 

عند مناقشة المادة الثانية عشرة ػ والميخوذة مػف الدسػتور اإليطػالم ػ والتػي 
نػػت تػػنص فػػي المشػػروع الم ػػدـ لمجنػػة الدسػػتور عمػػم أف " حريػػة اشعت ػػاد مطم ػػة كا

فمجمي  سكاف مصر الحؽ في أف ي وموا بحرية تامػة عسنيػة وميػر عسنيػة بشػعائر 
أية ممة أو ديف أو ع يدة ما دامت هذ  الشعائر ش تنافي النظاـ أو امداب العموميػة 

ل ولمػا كػاف نػص  3700أمسطس  33ة " فت رر المواف ة عميها باإلجماع في جمس
هػػذ  المػػادة يتػػيح لػػذوي األفكػػار الهدامػػة وال ػػرؽ الضػػالة ممارسػػة شػػعائرهـ وطػػرح 
أفكػػارهـ بالمسػػاواة مػػ  أتبػػاع األديػػاف السػػماوية واألديػػاف المعتػػرؼ بهػػا ف ػػد اعتػػرض 

ل وطمػػػب 3700أمسػػػطس  06الشػػيخ محمػػػد بخيػػػت عمػػم هػػػذ  المػػػادة فػػي جمسػػػة 
يكوف نصها م تصرًا عمم األدياف المعتػرؼ بهػا سػواا كانػت تعديمها بالنص عمم أف 

سماوية أو مير سماوية فس يسمح بإحداث ديػف جديػد كػيف يػدعي شػخص مػثًس أنػ  
المهدي المنتظر ويدعي أن  أتم بشرع جديد ل وأيد  في هذا اشقتراح األنبا يػؤانس ل 

                                           
د. جمػػاؿ عبػػد الحػػي عمػػر النجػػار ل صػػحافة اشتجػػا  اإلسػػسمي فػػي مصػػر فيمػػا بػػيف الحػػربيف   (3)

ل  354ل  345ل  344ـ ل ص 0111 ه /3203العالميتيف ل دار الوفاا ل الطبعة األولم ل 
  .366ل  355

ل 3726ػ  3704ػ ال تح ػ محب الديف الخطيب  0أنور الجندي ل تاريخ الصحافة اإلسسمية ل  (0)
  .025ـ ل ص 3764دار األنصار ل 

  .374د. جماؿ عبد الحي عمر النجار ل مرج  سبؽ ذكر  ل ص   (1)
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 (3)دوف تعديؿ . إش أن  بعد أخذ ورد ت رر باألممبية اإلب اا عمم نص المادة 
وقد وجد اقتراح الشيخ محمد بخيت تيييدًا كبيرًا مف الكُّتَاب والسياسييف ورأوا 
أن  في محم  ل وأف " نص المادة عمم حالتها يسػمح بػدخوؿ مػذاهب وع ائػد فاسػدة 

ل وكػاف ي أيضػًا معروفػة البهائيػة مػثًس "تنتسب إلم اإلسسـ أو مير  مػف األديػاف وهػ
  حيػث قػررت لجنػة الدسػتور اشسػتجابة شقتػراح الشػيخ محمػد بخيػت لهذا التيييد أثػر 

فنصت المادة الثانية عشرة عمم أف " حرية اشعت اد مطم ة " إش أن  تػـ ت ييػدها فػم 
المادة الثالثة عشرة التم نصت عمم أف " تحمم الدولة حريػة ال يػاـ بشػعائر األديػاف 

فكػاف هػذا الػنص انتصػارًا  (0) مصػرية..."ت المرعيػة فػم الػديار الوالع ائد طب ًا لمعػادا
لوجهة نظر عمماا األزهر ل وهػو األمػر الػذي أثػار العممػانييف كمػا نػرى فػي مػا كتبػ  
 أحػػػػػػػد ال ضػػػػػػػاة ويػػػػػػػدعي عبػػػػػػػد الجميػػػػػػػؿ بػػػػػػػؾ سػػػػػػػعيد ػ قاضػػػػػػػي محكمػػػػػػػة 
ههيػػا ػ الػػذي دعػػا فػػي الم طػػـ إلػػم تػػرؾ حريػػة اشعت ػػاد مطم ػػة ل وانت ػػد قػػرار لجنػػة 

 (1)قتراح الشيخ محمد بخيت . الدستور واستجابتها ش
 يظأنخ ادلبدح انخبنخخ عشزح : 

كانػت هػذ  المػادة تػنص عمػم أنػ   " لػيس لػوطني مصػري أف يحػتج بيحكػاـ 
 33دينػػػ  لمػػػتخمص مػػػف أداا الواجبػػػات الم روضػػػة عميػػػ  كػػػوطني وجنػػػدي " وفػػػم 

ت ػػرر مناقشػػة هػػذ  المػػادة ل وقػػد أشػػار عبػػد العزيػػز فهمػػي أحػػد  3700أمسػػطس 
جنة أن  " حصؿ في انجمترا أف بعض أشخاص أرادوا التخمص مف الخدمػة أعضاا الم

العسػػكرية بػػزعـ أف ع يػػدتهـ الدينيػػة تحػػـر ال تػػؿ ونحػػف نريػػد ت ػػادي ذلػػؾ " فت ػػرر 

                                           
  .65ص  ل 3مجمس الشيوخ ل مصدر سبؽ ذكر  ل ج   (3)
رمضػػػاف  1بوضػػػ  نظػػػاـ دسػػػتوري لممممكػػػة المصػػػرية ل  3701لسػػػنة  20أمػػػر ممكػػػي رقػػػـ   (0)

  .1ل ص ـ3701أبريؿ  37ه / 3123
  .ـ3700سبتمبر  7الم طـ ل   (1)
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 (3)المواف ة عميها باإلجماع . 
إش أف الشيخ محمد أبو ال ضؿ الجيزاوي شيخ األزهر أرسؿ إلم رئيس لجنػة 

أف عػػػػددًا مػػػػف  ـ3700أمسػػػػطس  00 ه / 3121ذي ال عػػػػدة  06الدسػػػػتور فػػػػي 
عمماا األزهر حضروا إلي  ل وقالوا إف هذ  المػادة فيهػا عمػم الجممػة مسػاس بالػديف 

ف  عنػ  تػوهـ عػدـ م  أف ديف الحكومة اإلسسـ ل وطمبوا تعديؿ هذا النص تعديًس يػد
 (0) . اشعتداد بالديف

أمسػطس ل  01عرض خطاب شيخ األزهػر عمػم لجنػة الدسػتور فػي جمسػة 
كما قاـ حافظ حسف باشا عضو المجنة بشرح وجهة نظر شيخ األزهر ػ التي شػرحها 
ل  في احت اؿ المحمؿ ػ فذكر أف شيخ األزهر والعمماا يروف أن  ي هـ مف المادة أن  
يوجد تعػارض بػيف الواجبػات الدينيػة والوطنيػة ل وأف المػادة بهػذ  الصػياة ت ػرر أنػ  

ت الوطنية ل وهػو مػا ن ػا  أعضػاا المجنػة فػي مناقشػاتهـ عند التعارض ت دـ الواجبا
ومػػنهـ الشػػيخ محمػػد بخيػػت ل الػػذي رأت المجنػػة أف يتػػولم الػػرد عمػػم خطػػاب شػػيخ 
األزهر ل وقد جاا فػي هػذا الػرد أف " هػذ  المػادة ش تمػس الػديف اإلسػسمي بشػيا ل 

كػذلؾ أحكػاـ وذلؾ ألف الوطني في المادة ش يختص بالمسمـ وش باير  بؿ هو عاـ ل و 
الديف ش تختص بديف اإلسسـ ل والواجبات الم روضة عمم الوطني كوطني أو جندي 
هي الواجبػات العامػة فػس تتنػافم مػ  األحكػاـ الخاصػة بع ائػد األديػاف الخصوصػية ل 

( في المادة كممة ) العامػة ( " ل لمبس قد زيد عمم كممة )الواجباتوم  ذلؾ فإلزالة ا
ألممبية عمم هذ  الزيادة ل وأف يكتب بهذا الرد إلم شػيخ األزهػر وقد واف ت المجنة با

 .(1) 

                                           
  .31ل ص  3مجمس الشيوخ ل مصدر سبؽ ذكر  ل ج   (3)
  .07ل ص  3المصدر السابؽ ل ج   (0)
  .11ل  07ل ص  3المصدر السابؽ ل ج   (1)
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إش أف شػيخ األزهػر بعػد أف وصػم  الػرد ل وأطمػ  العممػاا عميػ  أرسػؿ خطابػًا 
زهػر لمػا ـ ذكػر فيػ  أف عممػاا األ 3700أمسػطس  07/ ه3123محـر  4 خر في 

حكاـ الديف عامة كذلؾ رأوا هذا الرد ذكروا أنهـ يعمموف بيف ل ظ الوطني عاـ ل وأف أ
 5ل وأف المػػبس ش يػػزاؿ موجػػودًا ل وبنػػاا عمػػم اقتػػراح عمػػي مػػاهر ت ػػرر فػػي جمسػػة 

ـ إحالة خطاب شيخ األزهر إلم لجنة تحرير الدسػتور لت ػرر مػا تػرا  3700سبتمبر 
ـ ل 3700سػبتمبر  33ل إش أن  تجدد الحػديث عػف المػادة فػي جمسػة  (3) في المادة

بخيػػت حػػذؼ هػػذ  المػػادة ل وكػػاف مػػف رأيػػ  أف فػػي المػػواد  حيػػث اقتػػرح الشػػيخ محمػػد
الخاصة بالمساواة ما ياني عف التكرار ل وأف ب ااها ش مسوغ ل  ل وأيد  عبد العزيز 
فهمي فرأى حذؼ المادة لكثرة األقاويؿ حولها ولما أبدت  لجنة التحريػر مػف المواف ػة 

مكباتي  ػ رأى عدـ البت فػي عمم حذفها ل إش أف أحد األعضاا ػ وهو عبد المطيؼ ال
الحػذؼ حتػػم ت ػدـ لجنػػة التحريػر ت ريرهػػا النهػائي ل وعندئػػذ يكػوف لمجنػػة العامػػة أف 

 (0)تدرس المسيلة وت رر ما ترا  فيها . 
وكػػاف مػػف عممػػاا األزهػػر الػػذيف تصػػدوا لمناقشػػة هػػذ  المػػادة الشػػيخ محمػػد 

عنػػواف " الدسػػتور شػػاكر الػػذي أرسػػؿ ت ريػػرًا إلػػم لجنػػة الدسػػتور ونشػػرت  الم طػػـ ب
واشعت اد الديني " وتسااؿ في    " أش يحؽ لممواطف المسمـ أف يحػتج بيحكػاـ الػديف 
اإلسػػسمي إذا تعارضػػت مػػ  الواجبػػات الم روضػػة عميػػ  كػػوطني أو جنػػدي ل أمػػا كػػاف 
األجدر بالمجنة وهي تعرؼ ذلؾ الموقؼ الدقيؽ أف تض  في دستور البسد ف رة بهػذا 

حكومة أف ت رض عمم األمػة المصػرية واجبػات وطنيػة أو جنديػة النص " ش يجوز لم
تتعارض م  أحكاـ الديف اإلسسمي الذي هو الػديف الرسػمي لمحكومػة المصػرية بػدًش 
مف هذ  ال  رة التي تستهيف بيحكاـ الديف إلم الحد الذي ت دـ في  الواجبات الوطنية 

                                           
  .20ل ص  3المصدر السابؽ ل ج   (3)
  .21ل ص  3المصدر السابؽ ل ج   (0)
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شسػتاسؿ حكومػة اشحػتسؿ  عمم الواجبات الدينية"ل وذكر الشػيخ محمػد شػاكر أمثمػة
لواجبات الجندية ضد الديف اإلسسمي ل وذكر أف مف حؽ عمماا اإلسػسـ أف يحتجػوا 
بيحكاـ دينهـ لمتخمص مف هذ  المطالب إذا رأت الضرورة الشرعية ذلؾ ل ولما كانػت 
األحكاـ الدينية شريعة إلهية وليست مف قبؿ الح وؽ المكتسبة فس يصح أف تسػتاؿ 

ل وقػد عارضػت الصػحؼ ال بطيػة كػالوطف  (3)الوطنية لهدـ األحكاـ الدينية  الواجبات
 راا الشيخ محمد شاكر وعمماا األزهر ل ورأت ضرورة التمسػؾ بػالنص عمػم المػادة 

 (0)الثالثة عشرة كما هي . 
وقد أثمرت جهود عمماا األزهر في التصػدي لهػذ  الػدعوات الهدامػة ف ػررت 

وصػدر الدسػتور  (1)ستمرت لعدة جمسات حػذؼ المػادة لجنة الدستور بعد مناقشات ا
 (2)خاليًا منها . 3701أبريؿ  37في 

وهكػػذا نجػػح عممػػاا األزهػػر فػػي حمػػؿ لجنػػة الدسػػتور والحكومػػة عمػػم تيكيػػد 
هوية مصر اإلسسمية ل ونجحوا أيضًا في التصدي لمحركات الهدامة ل وأفشؿ عمماا 

خ مصر مف إسػسميتها ل وعمػم الػرمـ األزهر جهود العممانييف وبعض األقباط في سم
مػػف ذلػػؾ فػػإف كثيػػرًا مػػف أصػػحاب اشتجاهػػات اإلسػػسمية يػػروف أنػػ  تػػـ بموجػػب هػػذا 
الدسػػػتور تحويػػػؿ مصػػػر إلػػػم " دولػػػة عممانيػػػة رسػػػمية " وذلػػػؾ بتػػػيثير واضػػػعي  مػػػف 

 (3)المسيحييف والمسمميف المتشبعيف بالعممانية والث افة الاربية . 
                                           

  .ـ3700أمسطس  02الم طـ ل   (3)
  .ـ3700أمسطس  03الوطف ل   (0)
  .21ل ص  3مجمس الشيوخ ل مصدر سبؽ ذكر  ل ج   (1)
اف رمضػػػ 1بوضػػػ  نظػػػاـ دسػػػتوري لممممكػػػة المصػػػرية ل  3701لسػػػنة  20أمػػػر ممكػػػي رقػػػـ   (2)

  .ـ3701أبريؿ  37ه / 3123
 ه /3216زكريػػا فايػػد ل العممانيػػة النشػػية واألثػػر ل الزهػػراا لإلعػػسـ العربػػي ل الطبعػػة األولػػم   (3)

  .301ل  77ـ ل ص 3766
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لػػػة مػػػف أهػػػـ اإلنجػػػازات التػػػي أحرزهػػػا التيػػػار ويعتبػػر الػػػنص عمػػػم ديػػػف الدو 
اإلسػسمي المتمثػػؿ فػي األزهػػر ل حيػث أصػػبحت هػػذ  المػادة نصػػًا ثابتػًا فػػي الدسػػاتير 

ل واسػتمر عممػاا األزهػر فػي الػدعوة  (3) ـ3711المصرية السح ة ل ومنهػا دسػتور 
مػوؿ إلم احتراـ هذا النص بؿ والمطالبػة بػيف يكػوف هػذا الػنص أساسػًا لم ػوانيف المع

بها في مصر ل ف ي تصريح لمشيخ مصط م المرامي مػ  منػدوب جريػدة " البػورص 
ـ قاؿ الشيخ المرامي   3716ه / 3135إجيبسياف " نشرت  مجمة األزهر في محـر 

" يجػػب أف تسػػيطر تعػػاليـ اإلسػػسـ عمػػم الحيػػاة اشجتماعيػػة فػػي مصػػر ألف مالبيػػة 
اإلسػػسـ وأف ال ػػر ف ي ػػي بكػػؿ  الشػػعب يػػديف باإلسػػسـ ل كمػػا أف الػػديف الرسػػمي هػػو

 (0) حاجات ال رد والجماعة ل وقد احتاط لكؿ شيا وتوفر عمم كؿ األحكاـ " .

                                           
ل أمػػػر  636ـ ل ص  3710ل المطبعػػة األميريػػػة بال ػػػاهرة ل  3711األوامػػر الممكيػػػة لسػػػنة   (3)

 01توري لمدولػة المصػرية ل الوقػائ  المصػرية ل بوضػ  نظػاـ دسػ 3711لسنة  51ممكي رقـ 
  .ـ3713أكتوبر  02ـ ل األهراـ ل 3711أكتوبر 

  .352د. جماؿ عبد الحي عمر النجار ل مرج  سبؽ ذكر  ل ص   (0)
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 و3291األسْز ٔدطتٕر 
أعمػػػف المػػػواا محمػػػد نجيػػػب ال ائػػػد العػػػاـ لم ػػػوات  3730ديسػػػمبر  31فػػػي 

ل وأف الحكومػة  3701المسمحة رئيس حركة الجيش بيانًا أعمف في  سػ وط دسػتور 
 3731ينػػاير  31ل وفػػي  (3)تػػيليؼ لجنػػة لوضػػ  مشػػروع دسػػتور جديػػد   خػػذة فػػي

صدر قرار بتشكيؿ لجنة لوض  مشػروع الدسػتور مػف خمسػيف عضػوًا وعرفػت بمجنػة 
بحػؿ جميػ   3731يناير  35ل أع ب ذلؾ صدور إعسف دستوري في  (0)الخمسيف 

ث سػػنوات األحػػزاب ومصػػادرة أموالهػػا لصػػالح الشػػعب ل وقيػػاـ فتػػرة انت ػػاؿ لمػػدة ثػػس
ل وصػػاحب ذلػػػؾ إعػػسف الدسػػػتور المؤقػػت ل تػػػرة (1)ـ 3734ينػػػاير  34تنتهػػي فػػي 

ـ ل والػػػذي تضػػػمف المبػػػادئ العامػػػة لمدسػػػتور دوف 3731فبرايػػػر  31اشنت ػػػاؿ فػػػي 
 (2)النص عمم ديف الدولة . 

ـ افتتح المواا محمد نجيب اجتماعات لجنة الدستور 3731فبراير  03وفي 
ئيسػػًا لهػػا ل وكانػػت المجنػػة تضػػـ أعضػػاا مػػف مختمػػؼ والتػػي اختػػارت عمػػي مػػاهر ر 

اشتجاهػػات السياسػػية ال ائمػػة فػػي ذلػػؾ الوقػػت ل وكػػاف مػػف بػػيف أعضػػائها ثسثػػة مػػف 
اإلخواف المسمميف ل إلم جانب الشيخ حسف مػيموف رئػيس المحكمػة العميػا الشػرعية 

خمسػة ل وكاف بها ستة مف وجو  األقباط ل وقد انتخبت هذ  المجنة لجنة فرعية مف 
 عشر عضوًا سميت " لجنة الخطوط الرئيسية لمشروع الدستور " وعدة لجػاف أخػرى.

                                           
  .ـ3730ديسمبر  33ـ ل األهراـ ل 3730ديسمبر  31الوقائ  المصرية ل   (3)
عػػف الديم راطيػػة ل دار ابػػف خمػػدوف ل الطبعػػة يوليػػو البحػػث  01أحمػػد حمػػروش ل قصػػة ثػػورة   (0)

  .ـ3731يناير  31ل الوقائ  المصرية ل  312ـل ص 3760األولم ل 
  .ـ3731يناير  35الوقائ  المصرية ل   (1)
  .ـ3731فبراير  31الوقائ  المصرية ل   (2)



 

  

 

 
 د / عبد المنعـ عبد الرحمف عبد المجيد         دور األزهر في الحركة الدستورية في مصر"دراسة تاريخية"

 

3123 

(3) 
وقد جرت المجنة في عممها عمم قػدر مػف التراخػي الكبيػر فمػـ تنجػز مسػودة 
المشػػروع إإل بعػػد عػػاـ ونصػػؼ مػػف تشػػكيمها ل وهمػػا ذاتهمػػا العػػاـ والنصػػؼ المػػذاف 

 (0)ثورة ضد الحركة الحزبية عامة .الانحسـ فيهما الصراع السياسي لصالح قيادة 
ويذكر الكاتب صسح عيسم أف هذ  المجنة قػد قػدمت مشػروع الدسػتور إلػم 

ـ ل واخت ػػت أعمػػاؿ المجنػػة منػػذ ذلػػؾ 3732أمسػػطس  33مجمػػس قيػػادة الثػػورة فػػي 
الحيف ولػـ يعثػر عميهػا ل ولػـ يشػر أحػد إلػم هػذا الدسػتور مطم ػًا ل حتػم عثػر عمػم 

أوراؽ مهممة في مكتبة المعهد العالم لمدراسات العربيػة .  مسودة لهذا المشروع بيف
(1) 

وقد عثرت عمم نسخة مف هذا المشروع في أوراؽ الشيخ حسنيف مخموؼ ل 
وقػػد دوف عمػػم مسفهػػا " مشػػروع الدسػػتور الػػذي وضػػعت  لجنػػة مشػػروع الدسػػتور 

ليعػػرض عمػػم جمعيػػة تيسيسػػية  3731ينػػاير  31المؤل ػػة بالمرسػػـو الصػػادر فػػي 
لمشػػعب تنتخػػب خصيصػػًا إلقػػرار  " ودوف عميهػػا ب مػػـ رصػػاص أنػػ  قػػد " قػػدـ  ممثمػػة

 3732ـ ل وقدـ لها مف قبؿ في مضوف سنة 3733مايو  37األصؿ لمحكومة في 
ممػا يػدؿ عمػم أف  (2) كافة البحوث الدستورية وجمي  قرارات المجاف مػداة صػدورها "
كانػت هنػاؾ أطػراؼ ش  هذ  المجنة كانت تعمػؿ بجػد ونشػاط فػي إنجػاز مهمتهػا ولكػف

                                           
ػ  3730تاريخنػػا ال ػػومي فػػي سػػب  سػػنوات  3730يوليػػو  01عبػػد الػػرحمف الرافعػػي ل ثػػورة   (3)

  .60ل  63ـ ل ص 3767ه / 3217ل دار المعارؼ ل الطبعة الثانية ل  3737
 3773ل ديسػمبر  270يوليػو ل كتػاب الهػسؿ ل رقػـ  01طارؽ البشري ل الديم راطية ونظاـ   (0)

  .377ل  371ل ص 
دراسػة ووثي ػة ل  3732صسح عيسم ل دسػتور فػي صػندوؽ ال مامػة قصػة مشػروع دسػتور   (1)

  .31ـ ل ص 0113
  .أوراؽ الشيخ حسنيف مخموؼ المح وظة بمكتبت  ببني عدي بيسيوط ل مشروع الدستور  (2)
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تريد لهذا الدستور الظهور ل وهي األصوات التي يصػ ها الػبعض بينهػا كانػت تنػادي 
 (3)بمبدأ " المستبد العادؿ " . 

ولكف لماذا كاف عمماا األزهر حريصيف عمم متابعة أعماؿ هذ  المجنة" وما 
 موق هـ مف مشروع الدستور أثناا إعداد  " . 

وفػي  (0) أقصم مف المجنة المشكمة لوضػ  الدسػتور بداية نجد أف األزهر قد
الم ابػػؿ نجػػد أف مػػف بػػيف أعضػػائها فػػي " لجنػػة الحريػػات والح ػػوؽ العامػػة "  بعػػض 
مػػػسة العممػػػانييف والمنػػػاوئيف لستجاهػػػات اإلسػػػسمية وفػػػي م ػػػدمتهـ محمػػػود عزمػػػي 

ل وكػاف  3701ضد الػنص عمػم ديػف الدولػة فػي دسػتور  ةصاحب المواقؼ المعروف
ل ولذلؾ ف ػد خمػم نػص  (1)عضائها أيضًا الدكتور ط  حسيف وعدد مف األقباط بيف أ

مشروع الدستور في صورت  المبدئية والتي نشػرتها بعػض المراجػ  مػف الػنص عمػم 
 (2) أف ديف الدولة اإلسسـ .

ويبدو أف أصحاب اشتجا  العمماني كانوا ينووف تضميف الدستور المواد الم 
ل وخاصػػػة تػػػرؾ حريػػػة اشعت ػػػاد مطم ػػػة  3701تور  فشػػػموا فػػػم تضػػػمينها فػػػم دسػػػ

                                           
  .31صسح عيسم ل مرج  سبؽ ذكر  ل ص   (3)
ـ أسماا المرشحيف لمجنة وض  الدستور وقد ورد فيها اسـ 3731يناير  2نشرت األهراـ في   (0)

" ولكف عند إعسف األسماا لـ يكػف مػف بػيف الدكتور محمد عبد ار دراز بص ت  " مف العمماا 
أعضاا المجنة ل وش صحة لما ذكر  صسح عيسم مػف أف شػيخ األزهػر) الشػيخ محمػد الخضػر 

 حسيف ( كاف عضوًا فم لجنة وض  الدستور . 
  .41ػ 41ل  31صسح عيسم ل مرج  سبؽ ذكر  ل ص 

صر دراسة في اإلصسح الدستوري د. أحمد محمد أميف ل الدساتير ومشروعات الدساتير في م  (1)
 ـ ل 0114ه / 3205والسياسػػػػػػػػػي ل مكتبػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػروؽ الدوليػػػػػػػػػة ل الطبعػػػػػػػػػة األولػػػػػػػػػم ل 

  .67ص 
  .وما بعدها 71د . أحمد محمد أميف ل المرج  السابؽ ل ص   (2)
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والسماح ألتباع المػذاهب الهدامػة وال ػرؽ الضػالة بممارسػة شػعائرهـ بحريػة تامػة ل 
ويتضح ذلؾ مف المذكرة التي وق  عميها أكثر مف مائتي عالـ مف هيئة كبار العمماا 

روقة والبعوث ل باألزهر ل والعامميف بإدارت  ومعاهد  في مختمؼ األقاليـ ل وطسب األ 
وبعض ال ضاة ل وقدمت إلم عمي ماهر رئيس لجنة الدستور ل وطالػب فيهػا عممػاا 
األزهػػر بإثبػػات المػػادة التػػي تػػنص عمػػم أف اإلسػػسـ الػػديف الرسػػمي لمدولػػة ل وطػػالبوا 
لجنة الدستور بالوقوؼ في وج  األقمية التي تطالػب بحػذؼ هػذا الػنص مػف مشػروع 

ي تبذؿ جهودها لهذا الارض ل فيخذت تؤلؼ الوفود وتبعث الدستور ل تمؾ األقمية الت
بالرسائؿ والبرقيػات لممجػام  الرسػمية لهػذا الاػرض ل األمػر الػذي دفػ  جماعػة كبػار 

إلبسغ الحكومػة خطػورة هػذ  المحاولػة ل  3731العمماا باألزهر لسجتماع في يناير 
الحكومػة واإلسػسـ  وضرورة ال ضاا عميها ل ألف إلااا هذ  المادة يسيا إلم سػمعة

والمسمميف في مصر وميرها ل كما طالب عمماا األزهر " في إلحاح أش تعترؼ الدولة 
بػػالطوائؼ الخارجػػة عمػػم سػػائر األديػػاف ل والتػػي يعتبرهػػا اإلسػػسـ فػػي عػػداد المرتػػديف 
كالبهائية وأشباهها بيي شكؿ مف األشكاؿ ما دامػت هػذ  الطوائػؼ فػي حكػـ اإلسػسـ 

د أنكرتهػا جميػ  الػدوؿ اإلسػسمية ل ولػـ تعتػرؼ لهػا بوجػود قػػانوني مرتػدة عنػ  ل وقػ
قامػػة محافمهػػا  ذاعػػة ط وسػػها ل وار حتػم ش تتػػذرع بػػاشعتراؼ بهػػا إلػػم نشػػر دعوتهػػا وار
بيف المسمميف إضسًش لمعامػة ل وسػعيًا بال سػاد فػي األرض ل ومػف واجػب الحكومػات 

 (3)لمضممة " . اإلسسمية حماية الع ائد والشعوب مف هذ  الدعايات ا
 أمسػػطس 05بيانػػًا فػػم  جبهػػة عممػػاا األزهػػرإضػػافة إلػػم ذلػػؾ ف ػػد أصػػدرت 

أشػاد فيػ  أف يػنص الدسػتور عمػم اإلسػسـ كػديف رسػمم لمدولػة كمػا  تطالبػ 3731
رأيػم أف نيخػذ بالنظػاـ الجمهػورى وأف "جماؿ عبد الناصػر قػاؿ فيػ   لبتصريح  البياف

                                           
أوراؽ الشػػيخ حسػػنيف مخمػػوؼ ل مػػف عممػػاا األزهػػر إلػػم عمػػي مػػاهر رئػػيس لجنػػة الدسػػتور ل   (3)

  .ل وقد تـ كتابة هذ  المذكرة باملة الكاتبة وت ديمها إلم عمم ماهر ( 3ممحؽ رقـ ) 
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 (3) ." الرسمم هو اإلسسـ ينص فم الدستور عمم أف يكوف ديف الدولة
ومف المؤكد أف هذ  المواقؼ واجتماع عمماا األزهر عمم رفػض المخططػات 
التػم أعػػد لهػػا الػػبعض فػػي لجنػػة الدسػػتور كانػت السػػبب فػػي تراجػػ  المجنػػة عػػف هػػذ  
المخططات ف امت بإدراج  النص عمم ديف الدولة وعدـ اشعتراؼ بالحركػات الهدامػة 

 (0)ؼ بها لوش تدخؿ عمماا األزهر . التي كاف م ررًا اشعترا
ورمـ جهػود هػذ  المجنػة فػإف مشػروع لجنػة الخمسػيف لػـ يكتػب لػ  أف يولػد 

نمػػا سػػ ط جنينػػًا  ف ػػد اسػػتمر العمػػؿ بالدسػػتور المؤقػػت حتػػم أعمػػف جمػػاؿ عبػػد   (1)وار
ـ عف دستور جديد وهو دستور مير الذي أعدت  لجنة 3734يناير  34الناصر في 
اـ بوضػػػع  عػػػدد مػػػف ال ػػػانونييف برئاسػػػة محمػػػد فهمػػػي السػػػيد بػػػؿ قػػػ  (2)الخمسػػػيف 

المستشػػار ال ػػانوني لجمػػاؿ عبػػد الناصػػر ل عمػػم الػػرمـ مػػف أف عبػػد الناصػػر كػػاف قػػد 
ـ الدعوة لكؿ صاحب رأي أو فكر معيف ألف 3733مايو  37وج  في خطاب ل  في 

                                           
  ..nasser.bibalex.org wwwموق  الرئيس جماؿ عبدالناصر                (3)
ل والجػدير بالػذكر أف  06ل ص  377أوراؽ الشيخ حسنيف مخموؼ ل مشػروع الدسػتور مػادة   (0)

 تي نشرها صسح عيسم . في النسخة ال 373هذ  المادة أصبحت رقـ 
 . 111صسح عيسم ل مرج  سبؽ ذكر  ل ص 

ومػػف الجهػػود البػػارزة التػػي يجػػب اإلشػػارة إليهػػا هنػػا الم ػػاشت التػػي نشػػرتها مجمػػة األزهػػر أثنػػاا 
إعػػداد الدسػػتور لممطالبػػة بػػيف يكػػوف الدسػػتور المصػػري متماشػػيًا مػػ  اإلسػػسـ ل ومنهػػا م ػػاشت 

أحمػػد فهمػػي أبػػو سػػنة ل والشػػيخ محمػػد عبػػد السػػسـ لمشػػيخ محمػػد الخضػػر حسػػيف ل والشػػيخ 
 فياض ل والشيخ محمود فياض ل والشيخ محمد محمد أبوشهبة . 

مػرة جمػادى  لـ 3731يناير  33ه / 3150ينظر   مجمة األزهر ل أعداد مرة جمادى األولم 
  .ـ3731مارس  33ه / 3150ـ ل مرة رجب 3731فبراير  33ه / 3150الثانية 

  .370يوليو ل ص  01شري ل الديم راطية ونظاـ طارؽ الب  (1)
د. كـر شمبي ل صحافة الثػورة وقضػية الديم راطيػة فػي مصػر ل كتػاب التعػاوف ل مؤسسػة دار   (2)

  .301التعاوف لمطب  والنشر ل د . ت ل ص 
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لػـ  ـ3732ل وبزعـ أف مشػروع دسػتور   (3)يبدي رأي  في مضموف الدستور ال ادـ 
 (0)يح ؽ األهداؼ التي قامت مف أجمها الثورة . 

وقد جرى اشست تاا عمم الدسػتور وعمػم رئاسػة عبػد الناصػر فػي يػـو واحػد 
% مػػف المشػػاركيف ل 75.4ل وجػػاات المواف ػػة عميػػ  بنسػػبة  3734يوليػػو  01فػػي 

وقد نص فػي المػادة الثالثػة    (1)%77.7بد الناصر ونسبة المواف يف عمم رئاسة ع
ل   (2)لدسػػتور عمػػم أف " اإلسػػسـ ديػػف الدولػػة والماػػة العربيػػة لاتهػػا الرسػػمية " مػػف ا

ـ أنػػ  " 3734ورمػـ أف أحػد الضػباط األحػرار وهػو أحمػد حمػروش يػرى فػي دسػتور 
إش أف بعػػض الكتػػاب يػػرى كثيػػرًا مػػف الجوانػػب اإليجابيػػة فػػي هػػذا  (3) خطػػوة لمخمػػؼ"

يكوف الديف اإلسسمي هو الديف الدستور ل ومف بينها النص عمم عروبة مصر وأف 
 (4)الرسمي وكذلؾ النصوص المتعم ة بالحريات.

ـ ت ػرر وقػؼ 3736فبراير  03وع ب إعسف الوحدة المصرية السورية في 
ووصػ    (5) دسػتور الوحػدة 3736مػارس  31ل وأعمػف فػي  3734العمؿ بدسػتور 

تور وألوؿ مػرة ل وقػد خػس هػذا الدسػ (6)أحمد حمروش بينػ  " خطػوة أخػرى لمخمػؼ " 
مػف الػنص ال ائػؿ بػيف ديػف الدولػة  3701منذ صدور أوؿ دستور لمصػر فػي سػنة 

                                           
  .312ل  75ل  74صسح عيسم ل مرج  سبؽ ذكر  ل ص   (3)
  .303ل ص د. أحمد محمد أميف ل مرج  سبؽ ذكر    (0)
  .031عبد الرحمف الرافعي ل مرج  سبؽ ذكر  ل ص   (1)
  .ـ3734يناير  34الوقائ  المصرية ل   (2)
  .336أحمد حمروش ل مرج  سبؽ ذكر  ل ص   (3)
  .313د. كـر شمبي ل مرج  سبؽ ذكر  ل ص   (4)
  .211عبد الرحمف الرافعي ل مرج  سبؽ ذكر  ل ص   (5)
  .303  سبؽ ذكر  ل ص أحمد حمروش ل مرج  (6)
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ل وقيػؿ فػي تبريػر ذلػؾ أف الهػدؼ هػو طمينػة نصػؼ سػكاف  (3)الرسمي هو اإلسػسـ 
ل ويصػؼ المستشػار طػارؽ  (0)لبناف مف المسيحييف حتم ي بموا عمم الوحدة أفواجًا 

لػم أف يكػوف دسػتورًا مكػتمًس بػؿ صػامت  جهػات البشري هذا الدستور بين  ش يرقػم إ
ل إش أف هػػذا الدسػػتور لػػـ يسػػتمر طػػويًس ف ػػد  (1)إداريػػة ميػػر منتخبػػة مػػف الشػػعب 

ل وترتػب عمػم  3743سػبتمبر  05ان صمت سوريا عف مصر وضػاعت الوحػدة فػي 
أعمنػػت الحكومػػة المصػػرية  3742مػػارس  01ذلػػؾ أف قضػػم عمػػم الدسػػتور ل وفػػي 

ـ  ل بصػ ة مؤقتػة حتػم يػتـ 3742مػارس  03يعمػؿ بػ  ابتػداا مػف دستورًا جديػدًا ل
ـل مهمتػ  بوضػ  3742مػارس  04مجمس األمة الذي يبدأ عمم  فػي صػبيحة يػـو 

ل وقد أعيد فػي هػذا الدسػتور الػنص عمػم أف اإلسػسـ ديػف الدولػة (2)الدستور الدائـ 
 (3) والماة العربية لاتها الرسمية.

                                           
  .ـ3736مارس  31الجريدة الرسمية ل   (3)
  .ـ3773أمسطس  00الوفد ل   (0)
 طارؽ البشري ل حوار عف الدستور والمرجعية اإلسسمية ل موق     (1)

www.islamonline.net 

   .ـ0117يونيو  03بتاريخ  
  .331د. أحمد محمد أميف ل مرج  سبؽ ذكر  ل ص   (2)
ل الهيئػػة العامػػة لشػػئوف المطػػاب  األميريػػة ل  3742مهوريػػة العربيػػة المتحػػدة ل الدسػػتور الج  (3)

  .0ل3ص
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 األسْز ٔاندطتٕر اندائى
 و : 3291: يُبلشبد اندطتٕر طُخ  أٔالا 

كدسػػتور مؤقػػت لحػػيف وضػػ  دسػػتور دائػػـ ل ولػػـ يبػػدأ  3742نشػػي دسػػتور 
ـ ل وفػي 3742مػارس  04العمؿ مف أجؿ وضػ  هػذا الدسػتور كمػا كػاف م ػررًا فػي 

ـ عػرض محمػد أبػو نصػير ػ رئػيس مجمػس األمػة ػ عمػم المجمػس 3744مػايو  11
العػدد تكػوف مهمتهػا دراسػة الدسػتور ل كمػا  اقتراحًا بتشكيؿ لجنة تحضيرية محػدودة

ل وكانػت هػذ  الجمسػات  (3)ت رر أيضًا أف تع د المجنة جمسات استماع لػرأي الشػعب 
 (0)بإلحاح مف عبد الناصر عمم ضرورة " ت نيف الثورة " . 

ـ ب اعػػػة مجمػػػس الشػػػيوخ 3745فبرايػػػر  33بػػػدأت جمسػػػات اشسػػػتماع فػػػي 
جنػػػة التحضػػػيرية ل وقػػػد تركػػػزت معظػػػـ بمبنػػػم مجمػػػس األمػػػة بحضػػػور أعضػػػاا الم

المناقشات حوؿ طبيعة التطبيؽ العربي لسشتراكية وارتباط  بالتراث الروحػي والػديني 
 .ششتراكيةل ومف هنا كاف الحديث عف الديف في الدستور مرتبطًا بالحديث عف ا (1)

وشهدت جمسات اشستماع مناقشات ساخنة حػوؿ مسػيلة الػنص عمػم ديػف  
دسػتورل وكػاف هنػاؾ فريػؽ ػ مػف األقبػاط ػ يػرى عػدـ الػنص عمػم ديػف الدولػة فػم ال

الدولػة فػػي الدسػػتور ل وفريػػؽ  خػػر وهػػو األممبيػػة كػػاف يػػرى ضػػرورة الػػنص عمػػم أف 
اإلسسـ ديف الدولة ل وقد أسهـ عمماا األزهر بدور بارز في هذ  المناقشات ل ومػف 

بكميػة اشقتصػاد ػ عنػػد  أبػرز المطالػب مػػا ذكػر  الػدكتور عبػػد الممػؾ عػودة ػ األسػػتاذ
عرضػػ  شتجاهػػات الػػدوؿ فػػي الػػنص عمػػم الػػديف فػػي دسػػاتيرها حيػػث ذكػػر أف الاالػػب 
ف كانػػت هػػذ  الػػدوؿ فػػي الوقػػت ن سػػ  تعمػػؿ بالػػديف  عػػدـ الػػنص عمػػم الػػديف حتػػم وار

                                           
  .5مناقشات الدستور ل مصدر سبؽ ذكر  ل ص   (3)
  .322ل  321صسح عيسم ل مرج  سبؽ ذكر  ل ص   (0)
  .ـ3745فبراير  30األهراـ ل   (1)
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ل وممف تصدى لهذا الرأي الدكتور محمد شػوقي ال نجػري ل والػذي طالػب  (3)ولمديف 
ة ع يػػدة وعمػػؿ ل والػػدكتور عبػػد الحميػػد حشػػيش الػػذي بػػيف تكػػوف الشػػريعة اإلسػػسمي

طالػػب بضػػرورة الػػنص فػػي الدسػػتور عمػػم أف اإلسػػسـ ديػػف الدولػػة ل بػػؿ وأف يكػػوف 
اإلسػػسـ الصػػ ة األساسػػية لهػػا ل وعػػرض لدسػػاتير بعػػض الػػدوؿ العربيػػة التػػي تػػنص 

فػس عمم أف اإلسسـ ديف الدولة ل وطالب بت عيؿ مبادئ اإلسسـ في الدولة والتشري  
 (0)تكوف مجرد "أكميشي  ينت ؿ مف دستور إلم دستور " . 

ل طويمة عف مبػادئ الحكػـ فػم اإلسػسـكما أل م الشيخ زكريا البري محاضرة 
وأنهػػا تصػػمح أف تكػػوف أساسػػًا ألي ديم راطيػػة عادلػػة ل وضػػرورة أف ت عتمػػد المصػػادر 

اد جػسؿ أيضػًا ل وأل ػم الػدكتور محمػد سػع (1)اإلسسمية كمصدر لمدستور والتشػري  
محاضرة طويمة أكد فيها عمم مطالب الشيخ زكريا البػري ل وزاد عميهػا فطالػب بػيف " 
يكوف اإلسسـ هو ديف الدولة الرسمي ل وأف تكوف هذ  المػادة فػي صػدر الدسػتور ل 
ألننػػػا نعت ػػػد أف هػػػذ  المػػػادة أشػػػرؼ مػػػواد الدسػػػتور فيتعػػػيف أف يكػػػوف لهػػػا أشػػػرؼ 

 (2) المواض ".
ت المهمة في هذ  الجهود المحاضرة التي أل اها الشيخ محمد ومف اإلسهاما

أبو زهرة والذي طالػب ب ػتح بػاب اشجتهػاد ل وأف تكػوف الشػريعة اإلسػسمية المصػدر 
الرئيسػػػي لمتشػػػري  ل وحػػػرص فػػػي محاضػػػرت  عمػػػم التيكيػػػد عمػػػم عدالػػػة التشػػػري  

بػػو زهػػرة اإلسػػسمي مػػ  المسػػمميف وميػػر المسػػمميف ل وقػػد نالػػت  راا الشػػيخ محمػػد أ
استحسػػاف وفػػد المحػػاميف العػػرب الػػذي حضػػر هػػذ  الجمسػػات ل وأدت جهػػود عممػػاا 

                                           
  .ـ3745فبراير  31ل األهراـ ل  64 ل 63مناقشات الدستور ل مصدر سبؽ ذكر  ل ص   (3)
  .152ل  144مناقشات الدستور ل مصدر سبؽ ذكر ل ص   (0)
  .301ػ  336المصدر السابؽ ل ص   (1)
  .353ػ  344المصدر السابؽل ص   (2)
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 (3)دؿ حوؿ مسيلة الديف في الدستور.األزهر وحججهـ ال وية إلم حسـ الج
ومف الجدير بالذكر أف جهود عمماا األزهر كاف يسػاندها أممبيػة الحاضػريف 

بالديف اإلسػسمي ل وخاصػة في الجمسات ل الذيف قاموا بالتصدي لمحاوشت المساس 
مػػف جانػػب رجػػاؿ الكنيسػػة فعنػػدما اعتػػرض ال مػػص أرمػػانيوس زكػػي "راعػػي كنيسػػة 
العػػذراا بمسػػرة "عمػػم الػػنص عمػػم اإلسػػسـ ف ػػط تصػػدى لػػ  عػػدد مػػف الحضػػور عمػػم 

 (0)اعتبار أف اإلسسـ ديف األممبية ل وأن  أيضًا يعترؼ بالػديانات السػماوية السػاب ة 
لاير بػػولص أف يكػػوف نػػص المػػادة األولػػم مػػف الدسػػتور " ل كمػػا اقتػػرح ال مػػص مبػػ

الجمهورية العربية المتحدة دولة ديم راطية اشتراكية ت ـو عمم تحػالؼ قػوى الشػعب 
العاممػػة عمػػم اخػػتسؼ ديانػػاتهـ والشػػعب المصػػري جػػزا مػػف األمػػة العربيػػة " وعػػارض 

تعػارض مػ  إش أف هػذ  الم ترحػات كانػت ت (1)النص عمػم ديػف الدولػة فػي الدسػتور 
 أممبية الحضور الذيف كانوا يدعموف جهود عمماا األزهر . 

ومف أمثمػة هػذ  المطالػب مػا ر   الكثيػروف مػف الػنص عمػم ديػف الدولػة بػؿ 
وأف يكوف ذلؾ في صدر الدسػتور ل وممػف يمثػؿ هػذ  الوجهػة امراا التػي أدلػم بهػا 

د الهػػػاك  ل المستشػػػار حامػػػد بسػػػيوني ل والػػػدكتور محمػػػود ديػػػاب ل والػػػدكتور سػػػعي
والدكتور عبد ار العربي ل والمستشار عبد الحميـ الجندي ل والذيف طالبوا أيضًا بيف 
تكػػػوف الشػػػريعة اإلسػػػسمية مصػػػدرًا لمتشػػػري  لمح ػػػاظ عمػػػم نظػػػاـ الدولػػػة ل  ودعمػػػًا 

ل كمػا طالػب الػدكتور محمػد كامػؿ ليمػة  (2)لعسقات مصر بالبسد العربيػة واإلسػسمية 
ـ مػف ضػرورة الػنص 3732عممػاا األزهػر عنػد وضػ  دسػتور  بما سبؽ وطالػب بػ 

                                           
  .071ل  041ػ  036ل  014المصدر السابؽ ل ص   (3)
  .301المصدر السابؽ ل ص   (0)
  .143ػ  140المصدر السابؽ ل ص   (1)
  .ـ3745فبراير  33ل األهراـ ل  106ل  001ل  305ل  43المصدر السابؽ ل ص   (2)
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 عمػػػػػػم مػػػػػػواد لم اومػػػػػػة اإللحػػػػػػاد فػػػػػػي مختمػػػػػػؼ صػػػػػػور  ح اظػػػػػػًا عمػػػػػػم النظػػػػػػاـ 
  (3)العاـ في الدولة.

ـ ل وأتمػت المجنػة 3745استمرت جمسات اشسػتماع إلػم نهايػة شػهر مػايو 
 ـ3745يونيػو  3المشكمة بعد ذلؾ وض  مسودة الدستور ل مير أف ظروؼ عدواف 

نػوفمبر  00ل وفي افتتاح دورة مجمس األمػة فػي  (0)عرقمت صدور الدستور ون اذ  
ـ جػػدد عبػػد الناصػػر دعوتػػ  إلػػم المجمػػس إلػػم اشنتهػػاا مػػف إعػػداد الدسػػتور 3745

 11ل وفػي (1)إلم حيف إزالة  ثػار العػدواف 3747الدائـ إش أن  أجؿ تطبي   مف عاـ 
ذي تضػمف برنامجػػًا لإلصػػسح فػػي ـ أل ػػم عبػػد الناصػر بيػػاف مػػارس الػػ3746مػارس 

ل وكاف مف المتوق  أف يصػدر  (2) كافة المجاشت ومنها ضرورة إتماـ الدستور الدائـ
الدستور بعد أف ي رغ الوطف مػف إزالػة  ثػار العػدواف إش أف وفػاة عبػد الناصػر حالػت 

 (3)دوف ذلؾ . 
 و : 3213حبَيبا : األسْز ٔدطتٕر 

ضػػػعؼ  3745أهػػػـ أسػػػباب هزيمػػػة  أدرؾ قػػػادة مصػػػر العسػػػكريوف أف مػػػف
اإليمػػاف الػػديني فػػي الن ػػوس ل فطمبػػت ال يػػادة العسػػكرية مػػف إدارة التوجيػػ  المعنػػوي 
لم ػػوات المسػػمحة أف تسػػتعيف بعممػػاا األزهػػر الشػػريؼ لتربيػػة الجنػػود تربيػػة دينيػػة ل 
ولبث روح حػب اشستشػهاد فػي سػبيؿ ار ل وتػولم أمػر التوجيػ  المعنػوي نخبػة مػف 

 (4)هر عمم رأسهـ الدكتور عبد الحميـ محمود . عمماا األز 
                                           

  .212ل  211المصدر السابؽ ل ص   (3)
  .015د. أحمد محمد أميف ل مرج  سبؽ ذكر  ل ص   (0)
  .323صسح عيسم ل مرج  سبؽ ذكر  ل ص   (1)
  .ـ 3746يؿ أبر  1ـ ل  خر ساعة ل 3746مارس  13األهراـ ل   (2)
  .013د. أحمد محمد أميف ل مرج  سبؽ ذكر  ل ص   (3)
حسف محمد أحمد حمودة ل أسرار حركة الضباط األحرار واإلخواف المسمميف ل الزهػراا لإلعػسـ   (4)
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ومف ناحية أخرى رأى الػرئيس أنػور السػادات لكػي يػتمكف مػف الػتخمص مػف 
الناصرييف واليسارييف ضرورة السعي لتكويف جبهة تناصر  ل وتحػافظ عمػم الموازنػة 
 السياسية أماـ اليسارييف والناصرييف ل ولذلؾ رأى ضرورة  إحياا اشتجػا  اإلسػسمي
ل في الوقت ن س  كاف كثير مف أصحاب هذا التيار مصػريف عمػم التواجػد السياسػي 

  ـ فرصة لهذا التيار إلثبات وجود ل وكاف إعداد الدستور الدائ (3)
ـ لجنػػة تحضػػيرية لوضػػ  3753وكػػاف مجمػػس األمػػة قػػد شػػكؿ فػػي مػػايو 

اب الدستور ل وكاف مف بيف أعضػائها عػدد كبيػر مػف عممػاا األزهػر الشػريؼ وأصػح
اشتجػػا  اإلسػػسمي ل ومػػنهـ   الػػدكتور عبػػد الحمػػيـ محمػػود ل والشػػيخ أحمػػد حسػػف 
الباقوري ل والشيخ محمد خاطر محمد الشيخ لوالشيخ عبد الرحمف بيصار ل والشيخ 
خمؼ السيد ل والشيخ محمد عمػي مسػعود ل والػدكتور عبػد المػنعـ النمػر ل والػدكتور 

بد السسـ ل والمستشار عبد الحميد متػولي أحمد كماؿ أبو المجد ل والدكتور جع ر ع
 (0)ل والمستشار عبد الحميـ الجندي .

ـ قامػػت المجموعػػة الدسػػتورية المنبث ػػة مػػف المجنػػة 3753يونيػػو  33وفػػي 
التحضػػيرية لمدسػػتور برئاسػػة حػػافظ بػػدوي ػ رئػػيس مجمػػس الشػػعب ورئػػيس لجنػػة 

ا عممػاا األزهػر بشػيف الدستور ػ بع د ل اا م  قيادات جامعة األزهػرل شسػتطسع  را
                                                                                                           

  .361ـ ل ص 3763ه / 3213لإلعسـ العربي ل الطبعة األولم ل 
اصػػر والسػادات مػػف المنشػػية إلػػم د. زكريػا سػػميماف بيػػومي ل اإلخػػواف المسػمموف بػػيف عبػػد الن  (3)

ل  70ـ ل ص3765ه/ 3216ل مكتبػػة وهبػػة ل الطبعػػة األولػػم ل  3763ػ  3730المنصػػة 
76.  

كاف مف الم رر أف يكوف عدد أعضاا المجنة خمسيف عضوًا إش أف مجمس األمة قرر زيادتها   (0)
 ـ. 3753مايو  07إلم ثمانيف ل وقد بدأت أولم جمساتها يـو السبت 

ل أحمػد محمػد أمػيف ل مرجػ  سػبؽ ذكػر  ـ ل د.3753مايو  04ل  03ل  01  األهراـ ل ينظر 
  .012ل  011ص 
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مشروع الدستور الدائـ ل وحضػر الم ػاا الشػيخ محمػد ال حػاـ شػيخ األزهػر والػدكتور 
عبػد العزيػػز كامػػؿ وزيػر األوقػػاؼ وأعضػػاا هيئػػة التػدريس بالجامعػػة ل وأل ػػم الشػػيخ 
محمد ال حاـ كممػة فػي بدايػة الم ػاا اسػتعرض فيهػا ك ػاح الشػعب المصػري ونضػال  

والدور الذي قػاـ بػ  األزهػر فػي سػبيؿ "مصػر اإلسػسمية " ل  عبر األجياؿ الماضية ل
وقاؿ   " ل د طمبت مف رئػيس مجمػس الشػعب ورئػيس لجنػة الدسػتور باسػـ اإلسػسـ 
والشعب والعمماا هنا أف ينص الدستور عمم أف الديف الرسمي لمدولة هو اإلسػسـ ل 

ت التػػي تػػنظـ وأف تكػػوف الشػػريعة اإلسػػسمية هػػي مصػػدر جميػػ  ال ػػوانيف والتشػػريعا
مػػا طالػػب وزيػػر األوقػػاؼ الحيػػاة المدنيػػة والمبنيػػة عمػػم العمػػـ واإليمػػاف واألخػػسؽ " ك

 (3).بن س النص
ووصؿ إلم مشيخة األزهر كثير مف البرقيػات التػي تطالػب بتطبيػؽ الشػريعة 
اإلسسمية ل ولػذلؾ ف ػد أرسػؿ الشػيخ ال حػاـ إلػم رئػيس مجمػس الشػعب رسػالة جػاا 

ـ الذي جاا بيحكـ دستور وباسـ الشػعب وباسػمي وباسػـ جميػ  فيها  " باسـ اإلسس
العامميف باألزهر نرجو ممحيف في الرجاا أف ينص الدسػتور عمػم أف الػديف الرسػمي 
نصػاف  وسػماحت  ل وأف تسػتمد  لمدولة هو اإلسسـ الذي وس  الناس جميعػًا بعدلػ  وار

واإليمػاف واألخػسؽ " . من  ال وانيف والتشريعات التي تنظـ حياتنا عمم أسػاس العمػـ 
(0) 

وقاـ عمماا األزهر بالتصدي لممعارضيف لمنص في الدسػتور عمػم أف تكػوف 
الشػػريعة اإلسػػسمية المصػػدر الرئيسػػي لمتشػػري  ل ومػػف ذلػػؾ الػػرد الػػذى أعدتػػ  كميػػة 
أصػػوؿ الػػديف عمػػم كتابػػات الػػدكتور جمػػاؿ العطي ػػي والػػدكتور محمػػد خمػػؼ ار فػػي 

العطي ي اشكت ػاا بػيف تكػوف الشػريعة اإلسػسمية مصػدرًا  األهراـ ل حيث رأى الدكتور

                                           
  .ـ3753يونيو  34األهراـ ل   (3)
  .ـ3753أمسطس ه / 3173األزهر ل رجب   (0)
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مف مصػادر التشػري  ل وخػرج بنتيجػة مؤداهػا أنػ  " يكػوف مػف األسػمـ أف يػنص فػي 
الدستور عمم أف تكوف ) مبػادئ ( الشػريعة اإلسػسمية مصػدرًا رئيسػيًا لمتشػري  بػدًش 

 (3)متشري  ".مف النص عمم أف تكوف ) الشريعة اإلسسمية ( المصدر الرئيسي ل
وأضاؼ الدكتور محمد خمؼ ار إلم ذلػؾ أف " التاييػرات الجذريػة التػي ت ػ  
في مجتمعنا اليػـو تتطمػب ألوانػًا مػف التشػريعات الجديػدة التػي تسػاير هػذ  التاييػرات 

ل وقػػد قامػػت كميػػة أصػػوؿ الػػديف بصػػيامة رد  (0)فػػي حركتهػػا ويصػػؿ إلػػم مايتهػػا " 
ؿ عمػػم هػػذ  الشػػبهات وميرهػػا  التػػي أثارهػػا المعارضػػوف لمشػػريعة اإلسػػسمية فػػي مطػػو 

الدستور ل وتولم الرد الدكتور محمد محمد السػماحي رئػيس قسػـ الحػديث بالكميػة ل 
 (1)وطب  هذا الرد في مضوف أياـ قسئؿ بعد نشر هذ  الم اشت.

كما قامت مجمة األزهر بنشر عدد مػف الم ػاشت التػي تبػرز موقػؼ الشػريعة 
تور ل والػػدعوة إلػػم عمػػؿ دسػػتور إسػػسمي ل ومنهػػا عمػػم سػػبيؿ اإلسػػسمية مػػف الدسػػ

ونشػرت لػ   (2)المثاؿ " حتمية الدستور اإلسسمي " لمدكتور مصط م كمػاؿ وصػ ي  
ومجمػػوعتم  (3)أيضػػًا سمسػػمة م ػػاشت عػػف " مصػػادر الشػػريعة اإلسػػسمية وثباتهػػا " 

اإلسػسـ " و " م اشت لسيد عبد ار حسيف عف " األصوؿ السياسية والدستورية فػي 
ل وميرهػا مػف الم ػاشت لعػدد كبيػر  (4)ري  اإلسسمي بالتشري  الوضعي " عسقة التش

 مف عمماا األزهر وأصحاب اشتجاهات اإلسسمية . 
                                           

  .ـ3753يوليو  32األهراـ ل   (3)
  .ـ3753يوليو  03األهراـ ل   (0)
يف ل هػػذا بػػسغ لمنػػاس الشػػريعة اإلسػػسمية والدسػػتور الػػدائـ جامعػػة األزهػػر ل كميػػة أصػػوؿ الػػد  (1)

  .وما بعدها 3عرض ال ضية وتح يؽ ال وؿ فيها ل ص 
  .ـ3753أمسطس ه /  3173األزهر ل رجب   (2)
  .وما بعد  مف األعداد ـ 3753مارس ه / 3173األزهر ل محـر   (3)
  .مف األعداد ـ وما بعد 3753يونيو ه / 3173األزهر ل ربي  امخر   (4)
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أدت مطالب عمماا األزهر الشريؼ ػ والتي كانت تمثؿ مطالب مالبية الشعب 
ثػػـ المػػؤتمر  ـ3753يوليػػو  00المصػػرى ػ إلػػم مواف ػػة مجمػػس الشػػعب فػػي جمسػػة 

ال ػػػومي لستحػػػاد اششػػػتراكي عمػػػم الػػػنص فػػػي الدسػػػتور عمػػػم أف تكػػػوف الشػػػريعة 
اإلسػػسمية المصػػدر الرئيسػػػي لمتشػػري  إش أف لجنػػة صػػػيامة الدسػػتور عػػدلت نػػػص 

 (3) المادة لتكوف " مبادئ الشريعة مصدرًا رئيسيًا لمتشري  " .
حسػػب لعممػػاا ورمػػـ أف الكثيػػريف يػػروف هػػذا الػػنص إنجػػازًا فػػي حػػد ذاتػػ  وي

إش أف الػنص بهػذ  الصػياة جػاا مخيبػًا  (0)األزهر وعمم رأسهـ الشيخ محمد ال حػاـ 
 (1)سسمية وعمم رأسها األزهر الشريؼمماؿ التيارات اإل

وبدأ األزهر يعمؿ عمػم بػذؿ الجهػود لتح يػؽ الهػدؼ األسػمم ل وهػو تطبيػؽ 
ي ت نيف الشريعة اإلسسمية الشريعة اإلسسمية مستكمًس الجهود التي كاف قد بدأها ف

ل وبدأ يعمؿ عمم صب" ال وانيف بالصباة اإلسسمية ل والرد عمم اتهامات المارضيف 
ال ائميف بعدـ صسحية الشريعة اإلسسمية لمعصر وخاصة مػف النػواحي الدسػتورية ل 
ووجد الشيخ عبد الحميـ محمود وأعضاا مجمػ  البحػوث اإلسػسمية أف هػذا الػنص ػ 

  مف ن ص ػ يمكف اسػتاسل  لسنطػسؽ إلػم الهػدؼ األكبػر ل ف ػي جمسػة عمم ما في
ـ صػدر قػرار بتشػكيؿ 3753نػوفمبر  31مجم  البحوث اإلسسمية التػي ع ػدت فػي 

لجنة لمنظر في المذكرة التي قدمها المستشار عبد الحميـ الجنػدي المتعم ػة باألعبػاا 
مراجعػة ال ػػوانيف الموجػػودة ل التػي يم يهػػا الدسػتور الػػدائـ ل والتػػي كانػت تهػػدؼ إلػػم 

ومدى مطاب تها لمشريعة اإلسسمية إعمػاًش لػنص المػادة الثانيػة مػف الدسػتور ل وقػد 

                                           
ظػػاهرة اإلحيػػاا اإلسػػسمي فػػي السػػبعينات دراسػػة حالػػة م ارنػػة لمصػػر  أحمػػدل رفعػػت سػػيد  (3)

يرافلرسالة دكتورا لجامعة ال اهرةلكمية اشقتصاد والعمـو السياسيةل   .314ل ص 3766وار
  .ـ3761مايو  04األحرار ل   (0)
  .76د. زكريا سميماف بيومي ل مرج  سبؽ ذكر  ل ص   (1)
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" لجنػػة الػػدفاع عػػف ال ػػيـ  3753ديسػػمبر  3أطمػػؽ عمػػم هػػذ  المجنػػة فػػم جمسػػة 
" المجنػػػة العميػػػا لمراجعػػػة  3750فبرايػػػر  0اإلسػػػسمية " ل كمػػػا شػػػكمت فػػػي جمسػػػة 

مػػػػارس  34و " لجنػػػػة األحػػػػواؿ الشخصػػػػية " فػػػػي جمسػػػػة  التشػػػػريعات الوضػػػػعية "
 (3)ـ. 3750

ويذكر الدكتور عبد الحميد متولي أف الشيخ عبد الحميـ محمود كتب ل  فػي 
ـ يطمب من  أف يض  مؤل ػًا موضػوع  3750مايو  32ه / 3170أوؿ ربي  امخر 

 "الشػػػريعة اإلسػػػسمية صػػػالحة لكػػػؿ زمػػػاف ومكػػػاف " ل وأبػػػدى رمبتػػػ  فػػػي أف يعػػػالج
  الموضوع مف الناحيػة الدسػتورية ل ووافػؽ الػدكتور عبػد الحميػد متػولي وألػؼ كتابػ

"الشػػريعة اإلسػػسمية كمصػػدر أساسػػي لمدسػػتور " الػػذي قػػدـ لػػ  الػػدكتور عبػػد الحمػػيـ 
محمػػود ل وتنػػاوؿ ردودًا مطولػػة وموث ػػة عمػػم واضػػعي المػػذكرة الت سػػيرية لدسػػتور 

 (0)المادة الثانية .  والحجج التي ساقوها لمتعديؿ في صيامة 3753
كما كتػب عممػاا األزهػر عػف " المبػادئ الدسػتورية فػي الشػريعة اإلسػسمية" 

ل ـ 3752فبرايػر ه / 3172ومنها كتاب الشيخ صالح شػرؼ الػذي نشػر فػي صػ ر 
وعرض في  لممبادئ الدستورية في صياتها الحديثة ل وربطها بالمبادئ اإلسسمية ل 

اؿ صػحابة رسػوؿ ار صػمم ار عميػ  وسػمـ وخم ػاا مستشهدًا بالكتػاب والسػنة وأفعػ
 (1)اإلسسـ . 

ومػػف هػػذ  الجهػػود أيضػػًا عشػػرات الم ػػاشت التػػي كتبهػػا الشػػيخ عبػػد الحمػػيـ 
                                           

األزهر ل مجم  البحوث اإلسػسمية ل السػكرتارية ال نيػة ل بيػاف بمجػاف المجمػ  وأعضػائها فػي   (3)
   .ـ3751ػ  3750ه / 3171ػ  3170الدورة التاسعة لسنة 

د. عبػػد الحميػػد متػػولي ل الشػػريعة اإلسػػسمية كمصػػدر أساسػػي لمدسػػتور ل منشػػية المعػػارؼ   (0)
  .وما بعدها 34ل ص ـ 3773باإلسكندرية ل الطبعة الثالثة ل 

صالح موسي شرؼ ل المبادئ الدستورية في الشريعة اإلسسمية ل هدية مجمة األزهر ل ص ر   (1)
  .ـ3752فبراير ه / 3172
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محمود لممطالبة بدستور إسسمي وتطبيؽ الشريعة اإلسػسمية ل واتصػاشت  بيعضػاا 
 (3)مجمس الشعب فردًا فردًا لتبني هذا اشتجا  . 

                                           
د. إسماعيؿ إبراهيـ ل مشايخ صد السمطة والسمطاف ل ال ػاهرة ل دار الكػرز لمنشػر والتوزيػ  ل   (3)

  .031ـ ل ص 0112الطبعة األولم ل 
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 ف ٔيشزٔع اندطتٕر اإلطاليياألسْز انشزي
 متٓيد : 

بدايػػة يجػػب عمينػػا أف نػػذكر كممػػة مػػوجزة حػػوؿ هػػذا المصػػطمح " الدسػػتور 
اإلسسمي " فرمـ أف مثؿ هذا ال انوف أو الدستور لـ يكف موجودًا في بمد مػف بمػداف 
العالـ اإلسسمي ػ حتم هذا الوقت الذي نحػف بصػدد الحػديث عنػ  ػ ألف هنػاؾ قانونػًا 

هو الذي يحكـ هػذ  الػبسد ل فػإف هػذا ال ػانوف يعػيش فػي أعمػاؽ كػؿ مسػمـ ل مدنيًا 
ف كػاف ميػر مػدوف ل  فالدستور اإلسسمي عمم ذلؾ متب  في بسد العالـ اإلسػسمي وار
وفػػي ذلػػؾ ي ػػوؿ السػػيد أبػػو األعمػػم المػػودودي   " إننػػا نريػػد أف نحػػوؿ دسػػتورًا ميػػر 

 Writtenإلػػػػػم دسػػػػػتور مػػػػػدوف  Unwritten constitutionمػػػػػدوف 

constitution  فػػإف الدسػػتور اإلسػػسمي شػػيا لػػـ يعمػػؿ عمػػم تدوينػػ  بعػػد ل ولهػػذا
الدستور مير المدوف عدة مصادر عمينا أف نست يد منها عندما نرتب لبسدنا دستورًا 
مػدونًا " وف ػًا ألحوالنػػا التػي نحػف فيهػػا اليػـو ل ولػيس الدسػػتور ميػر المػدوف بشػػيا 

ا زالػػت جميػػ  الػػدوؿ فػػي العػػالـ تجػػري نظمهػػا عمػػم مريػػب لػػـ تعهػػد  الػػدنيا فإنػػ  مػػ
الدساتير مير المدونة إلم ال رف الثامف عشر ل وش تزاؿ دولة كبيرة مف دوؿ العػالـ ػ 

 (3)ا هذا مف مير دستور مدوف ... ".بريطانيا ػ تجري شئونها إلم يومن
وقد ظهرت في مصر محاوشت عدة لت ديـ مشػروعات دسػاتير إسػسمية لعػؿ 

المشػػػروع الم ػػػدـ مػػػف " الحػػػزب اإلسػػػسمي " ورمػػػـ أف تػػػاريخ إعػػػداد  ميػػػر  أقػػػدمها
معػػروؼل إش أنػػ  مػػف خػػسؿ عػػرض مػػواد  وخاصػػة فيمػػا يتعمػػؽ بتحديػػد مخصصػػات 
الممؾ وح وق  ل ورمبة واضعي  في تطبي   في ظؿ الحكػـ الممكػي ل واستشػهاد  فػي 

مطبػؽ وقتػذاؾ عمم اعتبار أنػ  الدسػتور ال 3701كثير مف النصوص بمواد دستور 
                                           

و األعمػػم المػػودودي ل تػػدويف الدسػػتور اإلسػػسمي ل مؤسسػػة الرسػػالة ل بيػػروت ل الطبعػػة أبػػ  (3)
  .4ل  3ـ ل ص 3763ه / 3213الخامسة ل 
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 (3)ـ. 3730يوليو  01ما يؤكد عمم أن  أعد قبؿ ثورة 
وكاف اإلخواف المسمموف عمم رأس الداعيف لصيامة دستور إسسمي ل ف ي 

ـ طالػب الشػيخ حسػف البنػا فػي جريػدة " اإلخػواف المسػمموف " الحكومػة 3711سنة 
ديػف الدولػة بتعديؿ نظمها وتشريعاتها بما يتماشم م  نص الدسػتور الػذي يؤكػد أف 

ـ بينػ  ثػوب 3701الرسمي هو اإلسسـ ل ووصؼ البنا في جريدة " النذير " دستور 
أجنبي ش يناسب عادات المصرييف ل وش ينسجـ م  ميولهـ ل وطالب بإيجػاد دسػتور 
ونظاـ ينب  مف اإلسسـ وتعاليم  ل واسػتند فػي ذلػؾ إلػم المػادة التػي تػنص عمػم أف 

أى أف مطب ػػي ال ػػانوف فػػي مصػػر ليسػػو جػػاديف فػػي ديػػف الدولػػة هػػو اإلسػػسـ ل ور 
اشلتزاـ بما نصت عمي  تمؾ المادة ل وأنهـ بػذلؾ يعبثػوف ويمهػوف ويخػدعوف الشػعب 

 (0)يمثؿ هذا النص . 
نشطت صحؼ اإلخواف لممطالبة بامتناـ  3730يوليو  01وع ب قياـ ثورة 

دسػتور جديػد ال رصة لوض  دستور إسسمي فكتبت الدعوة " إف الشعب يريػد وضػ  
مير قابؿ لمتعديؿ وش لمتبديؿ بؿ يريد أف تكوف الشػريعة اإلسػسمية هػي ال ػانوف فػي 

ل وظهر مشروع لدستور إسسمي تـ تحريػر  عػاـ  (1)هذا البمد ألنها قانوف السماا " 
بمعرفة الشعبة ال انونية في اإلخواف وبرئاسػة المستشػار أحمػد كامػؿ رئػيس  3730

ميػػا السػػابؽ ل وقػػد صػػوتت عميػػ  الهيئػػة التيسيسػػية لإلخػػواف المحكمػػة العسػػكرية الع
ل وقػػػد أعمػػػف هػػػذا المشػػػروع فػػػي أوؿ ديسػػػمبر  3730سػػػبتمبر  34المسػػمميف فػػػي 

                                           
الدستور اإلسسمي مستنبط مف ال ر ف ل نسخة بمكتبػة األزهػر الشػريؼ ل مكتبػة عبػد الػرحمف   (3)

ع مػف سػتة أبػواب قػوانيف ل ويتكػوف هػذا المشػرو  3365ل خاص  316103حسف ل رقـ عاـ 
ػ  ـمػادة ( هػي   الدولػة اإلسػسمية ونظػاـ الحكػـ فيهػا ػ المسػمموف وح ػوقهـ وواجبػاته 007)

  .السمطات ػ بيت الماؿ ػ الجهاد في سبيؿ ار ػ أحكاـ عامة
  .353ل  350ل  353د. جماؿ عبد الحي عمر النجار ل مرج  سبؽ ذكر  ل ص   (0)
  .ـ3730أمسطس  0 ه /3153الدعوة ل ذي ال عدة   (1)
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ووضػػػ  م دمتػػػ  الػػػدكتور محمػػػد طػػػ  بػػػدوي أسػػػتاذ ال ػػػانوف العػػػاـ بجامعػػػة  3730
 (3)اإلسكندرية . 

يوليػو لمصػر ل  وقد طالب كتاب اإلخواف بانتهػاز فرصػة الحريػة التػي منحتهػا ثػورة
إلقػػرار دسػػتور  3701ومػػا قررتػػ  حكومػػة الثػػورة بوضػػ  دسػػتور جديػػد بػػدًش مػػف دسػػتور 

إسسمي استجابة إلرادة الشعب المصري الػذي يػديف باإلسػسـ ومػف ح ػ  أف يػديف بػ  حكمػًا 
ل ونشػػرت " الػػدعوة " تطالػػب بوضػػ  دسػػتور مسػػتمد مػػف ديػػف هػػذ  األمػػة ومػػف (0)ودسػػتورًا 

ل ورفضػػت صػػيامة دسػػتور الػػبسد بعيػػدًا عػػف نهػػج ال ػػر ف وتسػػاالت "  (1) ت اليػػدها وبيئتهػػا
لمػاذا ش نتخػذ ال ػر ف دسػتورًا لنػا " نحػف ككػؿ أمػة يجػب أف يكػوف دسػتورنا وليػد بيئتنػا فمػػـ 

 (2)."ساتير الارب متنكبة هدى ال ر ف"تصاغ مواد الدستور ن ًس أو اقتباسًا أو مجاراة لد
وضػػػ  الػػػدكتور  3753داد دسػػػتور وبمناسػػػبة إعػػػ 3753وفػػػي أمسػػػطس 

مصط م كماؿ وص ي كتاب  " الدستور اإلسػسمي " ل وعمػم أثػر إل ػاا الشػيخ محمػد 
ال حػػاـ شػػيخ األزهػػر بيانػػ  بػػيف تكػػوف الشػػريعة اإلسػػسمية هػػي المصػػدر األساسػػي 
لمتشري  ل إش أن  صدر قرار بمن  نشر الكتاب ل ولـ يػتمكف مػف نشػر  إش فػي يوليػو 

ل وقػد قػاـ الػدكتور مصػط م كمػاؿ وصػ ي بوضػ  (3)م حكـ قضػائي بناًا عم 3752

                                           
اإلخواف المسمموف ل الشعبة ال انونية ل مشروع دستور إسسمي لمدولػة المصػرية ل أعمػف فػي   (3)

ة أبػواب ل ويتكوف هذا المشروع مػف خمسػ 3730ديسمبر  3ه / 3150ربي  األوؿ سنة  31
ح ػوؽ  مادة ( هي   في السيادة ػ في الهيئة الحاكمة ػ في توزي  وظائؼ الدولػة ػ فػي 311) 

  .األفراد ػ أحكاـ عامة ووقتية
السػػيد الشػػوربجي ل اإلسػػسـ دسػػتور الحكػػـ دراسػػة م ارنػػة لممبػػادئ الدسػػتورية فػػي اإلسػػسـ   (0)

  .6ـ ل ص 3731والمبادئ الدستورية الوضعية ل مطبعة دار التيليؼ بمصر ل 
  .ـ3730ديسمبر  34ه / 3150ربي  األوؿ  06الدعوة ل   (1)
  .ـ3731أمسطس  2ه / 3150ذي ال عدة  02الدعوة ل   (2)
  .3د. مصط م كماؿ وص ي ل الدستور اإلسسمي ل مطبعة األمانة ل ص   (3)
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نمػػػوذج لمشػػػروع دسػػػتور إسػػػسمي أشػػػارت إليػػػ  مناقشػػػات لجنػػػة وضػػػ  الدسػػػتور 
اإلسسمي بمجم  البحوث اإلسػسمية فػي عػدة مواضػ  ل ونشػرت  " الػدعوة " فػي ذي 

 (3) ـ .3757أكتوبر ه / 3177ال عدة 
يس المحػامي قدمػ  لألزهػر عنػد وهناؾ أيضًا مشروع أعد  محمد عطيػة خمػ

ل وهنػاؾ أيضػا مشػػروع أعػد  المستشػار عمػػي  (0)إعػداد مشػروع الدسػتور اإلسػػسمي 
ل والمشػػػػروع الػػػػذي أعػػػػد  المجمػػػػس  (1)ـ 3763ه / 3213جريشػػػػة ونشػػػػر  سػػػػنة 

                                           
مػػادة ( هػػي   العػػالـ  52يتكػػوف مشػػروع الػػدكتور مصػػط م كمػػاؿ وصػػ ي مػػف تسػػعة أبػػواب )  (3)

صاد اإلسسمي ػ اإلماـ اإلسسمي ػ أسس المجتم  اإلسسمي ػ الواجبات العامة والح وؽ والحريات ػ اشقت
أحكػاـ عامػة وانت اليػة ل وبعػد ػػ ال ضػاا ػ الشػورى والتشػري  والرقابػة ػ الحكومػة والحكػـ المحمػي ػ 

 إطسع  عمم مشروع مجم  البحوث أدخؿ بابًا جديدًا بعنواف " األمة" . 
ل د. مصػػط م كمػػاؿ وصػػ ي ل أنمػػوذج الدسػػتور اإلسػػسمي م ػػدـ إلػػم األزهػػر ل مطبعػػة األمانػػة  

  .ـ3757أكتوبر ه / 3177ل الدعوة ل ذي ال عدة  04ػ  33ل ص  ـ3761ه / 3211
مػادة ( هػي   مبػادئ أساسػية ػ مايػة الدولػة  315يتكػوف هػذا المشػروع مػف خمسػة أبػواب )   (0)

ووسػػيمتها ػ ح ػػوؽ األفػػراد وواجبػػاتهـ ػ أمػػا البػػاب الثالػػث فيتكػػوف مػػف فصػػميف األوؿ المبػػادئ 
اسػػية ل والثػاني ح ػوؽ أهػػؿ الذمػة ل أمػػا البػاب الرابػ  فيتكػػوف مػف ثسثػػة العامػة والح ػوؽ األس

فصػػوؿ ال صػػؿ األوؿ " وظي ػػة الدولػػة " والثػػاني " الخسفػػة " والثالػػث "رئػػيس الدولػػة " ل ويػػدخؿ 
ضمف هذا الباب " مجمػس الشػورى " و " التشػري  " و"السػمطة التن يذيػة " و " ال ضػاا " ل أمػا 

 اـ عامة " . ال صؿ الخامس فهو " أحك
األزهػػر ل مجمػػ  البحػػوث اإلسػػسمية ل السػػكرتارية ال نيػػة ل مشػػروع وجيػػز لمدسػػتور اإلسػػسمي  

  .لألستاذ محمد عطية خميس
مػادة ( هػي   الم ومػات األساسػية ػ فػي اإلطػار  27يتكوف هػذا المشػروع مػف خمسػة أبػواب )  (1)

 أحكاـ عامة وانت الية .  السياسي ػ في اإلطار اشقتصادي ػ في اإلطار اشجتماعي ػ
د. عمػػي جريشػػة ل إعػػسف دسػػتوري إسػػسمي ل دار الوفػػاا لمطباعػػة والنشػػر ل الطبعػػة األولػػم ل  

  .وما بعدها 5ـ ل ص 3763ه / 3213
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ه / 3212ربيػ  األوؿ  4اإلسسمي العالمي في إسػسـ  بػاد وانتهػم مػف إعػداد  فػي 
 (3)ـ . 3761ديسمبر  31

أف مشػػػػروع الدسػػػػتور الػػػػذي أعػػػػد  األزهػػػػر الشػػػػريؼ يعتبػػػػر أهػػػػـ هػػػػذ   إش
المشػروعات حيػػث قامػػت بوضػػع  لجنػػة رسػمية تضػػـ شخصػػيات لهػػا قيمتهػػا العمميػػة 

 (0)وال انونية ل واتبعت في إعداد  منهجًا واضحًا ل واستارقت في وضع  مدة طويمػة 
 كما سنعرض في الص حات التالية .

                                           
ـ ل وقػد 3761ديسػمبر  31ه / 3212ربي  األوؿ  4نموذج لمدستور اإلسسمي ل مؤرخ في   (3)

بابػػًا  32مجمػػس اإلسػػسمي العػػالمي ل ويتكػػوف مػػف وضػػ  م دمتػػ  سػػالـ عػػزاـ األمػػيف العػػاـ لم
مادة ( ل وتوجػد نسػخة أصػمية مػف هػذا المشػروع فػي أوراؽ الشػيخ حسػنيف  65تشتمؿ عمم )

 335مخموؼ ل ونشر  أيضًا المستشار عمي جريشة في كتاب  إعػسف دسػتوري إسػسمي ل ص 
  .وما بعدها

اهتمت بتاريخ الحركة الدسػتورية فػي مصػر  مف الاريب والمؤسؼ أف كثيرًا مف الدراسات التي  (0)
ل وتػػاريخ الدسػػاتير ومشػػاري  الدسػػاتير فػػي مصػػر ككتػػاب الػػدكتور أحمػػد محمػػد أمػػيف تجاهمػػت 

  .تمامًا اإلشارة إلم مشروع الدستور اإلسسمي رمـ أنها تناولت مشروعات وأفكار أقؿ أهمية
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 طالييثدء انعًم نٕضع اندطتٕر اإل
ذي ال عػػػدة  05ػ  3قػػػرر المػػػؤتمر الثػػػامف لمجمػػػ  البحػػػوث اإلسػػػسمية ) 

ـ ( عػدة قػػرارات وفػي م ػدمتها " وجػػوب 3755نػوفمبر  6أكتػوبر ػ  32ه / 3175
العمؿ الجاد مػف أجػؿ تطبيػؽ أحكػاـ الشػريعة اإلسػسمية فػي المعػامست والع وبػات ل 

تمر " أف ي ػـو األزهػر ومجمػ  ل كما أوصػم المػؤ  (3).. " وفي جمي  فروع الشريعة .
البحوث اإلسسمية بص ة خاصة بوض  دستور إسسمي ليكوف تحػت طمػب أيػة دولػة 

فػي اشعتبػار عنػد تريد أف تيخذ بالشريعة اإلسسمية منهاجًا لحياتها ل ويػرى أف يؤخػذ 
وضػػ  هػػذا الدسػػتور أف يعتمػػد عمػػم المبػػادئ المت ػػؽ عميهػػا بػػيف المػػذاهب اإلسػػسمية كممػػا 

لدراسة ما يكوف المجم  قد أعػد  ذلؾ ل وأف يدعو المجم  شجتماع طارئ لممؤتمر أمكف 
ل وقػد حػرص المػؤتمر عمػم إزالػة أيػة مخػاوؼ تتعمػؽ بايػر  (0) لمشروع الدسػتور..."

المسمميف في حالة تطبيؽ هذا الدستور فنص في م ررات  عمم أنػ  " يعمػف المػؤتمر 
المسػػمميف ح ػػوقهـ اإلنسػػانية ل ويك ػػؿ أف الحكػػـ بالشػػريعة اإلسػػسمية يضػػمف لايػػر 

 (1)تابية حرية الع يدة والعبادة " .ألهؿ األدياف الك
وت عػػػيًس لهػػػذ  الم ػػػررات بػػػدأ األزهػػػر الشػػػريؼ العمػػػؿ لوضػػػ  مشػػػروع الدسػػػتور 

أكتػوبر  31ه / 3174شػواؿ  01اإلسسمي ل وكاف مجمػ  البحػوث اإلسػسمية قػد قبػؿ فػي 
حمػػود بتاييػػر اسػػـ لجنػػة األبحػػاث الدسػػتورية " إلػػم " ـ اقتػػراح الشػػيخ عبػػد الحمػػيـ م3754

ل وبعد قرارات المؤتمر الثػامف قػرر مجمػس المجمػ  فػي  (2)لجنة الدستور لمشئوف الدينية " 
                                           

ه / 3175ث اإلسػسمية ل ذو ال عػدة األزهر ل قرارات وتوصيات المؤتمر الثػامف لمجمػ  البحػو   (3)
  .31ـ ل مطبعة األزهر ل قرارات وتوصيات ال ترة األولم ل ص 3755أكتوبر 

  .01الثانية ل ص قرارات وتوصيات ال ترة المصدر السابؽ ل   (0)
  .02المصدر السابؽ ل ص   (1)
ل  3ل جمسػػة  31رة رقػػـ األزهػػر ل مجمػػ  البحػػوث اإلسػػسمية ل إدارة السػػكرتارية ال نيػػة ل الػػدو   (2)

  .ـ3755ديسمبر  03ه / 3174شواؿ  01ل في  331رقـ عاـ 
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 معمػػػم أف يػػػدعل ـ دعػػػوة المجنػػػة لسجتمػػػاع 3755ديسػػػمبر  03ه / 3176محػػػـر  33
 تور لحضػػػػور اشجتمػػػػاع الشخصػػػػيات التػػػػي يمكػػػػف أف تسػػػػاهـ فػػػػي وضػػػػ  مشػػػػروع الدسػػػػ

 (3) . اإلسسمي 
ـ ع ػػد اشجتمػػاع بمكتػػب الشػػيخ 3755ديسػػمبر  05ه / 3176محػػـر  34وفػػي 

والشػيخ عبػد ل وحضػر  مػف أعضػاا المجمػ  الشػيخ حسػنيف مخمػوؼ ل عبد الحمػيـ محمػود 
الجميؿ عيسم ل والشيخ عبد الجميؿ شمبي ل والشيخ محمد خاطر محمػد الشػيخ ل والػدكتور 

عبػد الحمػيـ الجنػدي ل وحضػر  أيضػًا مػف خػارج المجمػ  ممػف د والمستشار يمحمد حسف فا
عبػد العزيػز هنػدي ل السػيد وجهت لهـ الدعوة الدكتور محمود شوكت العدوي ل والمستشار 

محمػػػد عطيػػػة األسػػػتاذ والمستشػػػار عبػػػد ال تػػػاح نصػػػار ل والمستشػػػار مصػػػط م ع ي ػػػي ل و 
ر اإلسػسمي ل وبيػاف خميس المحامي ل وذلؾ بهدؼ وض  خطة لعمؿ المجنة لوض  الدستو 

ر األستاذ محمد عطيػة خمػيس فػي هػذا اشجتمػاع أنػ  وضػ  مشػروعًا كي ية العمؿ ل وقد ذك
لدستور إسسمي ل وأشػار أيضػًا إلػم مشػروع الػدكتور مصػط م كمػاؿ وصػ ي ومشػروع أبػي 
األعمػػم المػػودودي ل وطمػػب اإلطػػسع عمػػم المشػػروع الم ػػدـ منػػ  ل إش أف المستشػػار عبػػد 

دي رد عمي  بيف الدساتير ش يضعها أفػراد ل واقتػرح إلنجػاز مشػروع الدسػتور أف الحميـ الجن
ي ػـو كػؿ واحػػد مػف أعضػاا المجنػػة بت ػديـ أبحػاث ودراسػػات عػف ماهيػة الدولػػة فػي اإلسػػسـ 

 (0) والنظرية اشقتصادية ورأي اإلسسـ في الماؿ والممكيات .
مػواد الدسػتور وبعد مناقشات مست يضة عرض الشػيخ عبػد الحمػيـ محمػود ل

الػػذي أعػػد  األسػػتاذ محمػػد عطيػػة خمػػيس ل وت ػػرر أف يطبػػ  المشػػروع ويػػوزع عمػػم 

                                           
 03ه / 3176محػػػػـر  33ل  336ل رقػػػػـ عػػػػاـ  3ل جمسػػػػة  32المصػػػػدر السػػػػابؽ ل دورة   (3)

  .ـ3755ر ديسمب
محػػـر  34ل  3األزهػػر ل مجمػػ  البحػػوث اإلسػػسمية ل لجنػػة األبحػػاث الدسػػتورية ل جمسػػة ج   (0)

  .0ل  3ـ ل ص 3755مبر ديس 05ه / 3176



 

  

 

 
 د / عبد المنعـ عبد الرحمف عبد المجيد         دور األزهر في الحركة الدستورية في مصر"دراسة تاريخية"

 

3146 

ل ووافػؽ المجمػ  ػ بنػاا عمػم اقتػراح الشػيخ عبػد  (3)أعضػاا المجنػة لإلطػسع عميػ  
الحمػيـ محمػود ػ عمػم تكميػؼ المستشػار عبػد الحمػيـ الجنػدي والػدكتور محمػد حسػف 

شػروع الدسػتور بصػ ة نهائيػة فػي مػارس فايد بوض  خطة لمعمػؿ ل بحيػث يعػرض م
 ل وت رر تشكيؿ لجنة فرعية إلعداد الدستور مف    3756

 ػ  أ .د / محمد حسف فايد  ػ  أ . د / محمود شوكت العدوي 
 ػ  المستشار / السيد عبد العزيز هندي  ػ  المستشار / عبد الحميـ الجندي.
  م ع ي ي ػ  المستشار / مصط ػ  المستشار / عبد ال تاح نصار
 (0) ػ  محمد عطية خميس المحامي  . ػ  د / مصط م كماؿ وص ي   

وقػػد عرفػػت هػػذ  المجنػػة باسػػـ " المجنػػة العميػػا لألبحػػاث الدسػػتورية " والتػػي 
فت ػرر  ػ بنػػاا  3756ينػاير  1ه / 3176محػـر  01ع ػدت اجتماعهػا الثػاني فػي 

رئػيس  عمػارةد المػنعـ عمم اقتراح مف الشيخ عبد الحميـ محمود ػ ضـ المستشار عب
الجهػػػػاز المركػػػػزي لممحاسػػػػبات لعضػػػػوية المجنػػػػة ال رعيػػػػة ل والتػػػػي ت ػػػػرر أف تع ػػػػد 
اجتماعاتهػػا بمكتبػػ  بم ػػر الجهػػاز يػػـو األحػػد مػػف كػػؿ أسػػبوع لمػػدة أربعػػة أسػػابي  ثػػـ 

محػـر  03ل وفػي  (1)يعرض مشروع الدسػتور بعػد اشنتهػاا منػ  عمػم المجنػة العميػا 
در الشيخ عبد الحميـ محمود قراريف   األوؿ بتشكيؿ أص 3756يناير  3ه / 3176

 لجنة عميا لوض  المشروع برئاست  وعضوية   
 ػ  المستشار /السيد عبد العزيز هندي  ػ  أ . د / الحسيني هاشـ 
 ػ  أ. د / عبد الجميؿ شمبي  ػ  الشيخ /حسنيف مخموؼ 

                                           
  .3ػ  1المصدر السابؽ ل ص   (3)
  .4المصدر السابؽ ل ص   (0)
ل  0األزهر ل مجم  البحوث اإلسسمية ل المجنة العميا لألبحاث الدستورية اإلسػسمية ل جمسػة   (1)

  .ـ3756يناير  1ه / 3176محـر  01
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 ي ػ  المستشار/ عبد الحميـ الجند  ػ  الشيخ /عبد الجميؿ عيسم
 ػ  المستشار/ عبد المنعـ عمارة   ػ  المستشار/عبد ال تاح نصار

 . د / محمد حسف فايد  ػ أ  ػ  المستشار/ عمي عمي منصور
 ػ  األستاذ / محمد عطية خميس ػ  الشيخ /محمد خاطر محمد الشيخ

 ػ  المستشار / مصط م ع ي ي ػ أ . د / محمود شوكت العدوي
  ي . ػ  المستشار / مصط م كماؿ وص

ونص في ال رار عمم أف تعمؿ المجنة وف ًا لممبادئ التي قررهػا المجمػ  فػي 
 (3)المؤتمر الثامف ل كما أعطم لها حؽ تشكيؿ لجنة فرعية مف بيف أعضائها.

 وامخػػػػر بتشػػػػكيؿ لجنػػػػة فرعيػػػػة منبث ػػػػة مػػػػف بػػػػيف أعضػػػػاا المجنػػػػة العميػػػػا 
 وتتكوف مف   

 يد عبد العزيز هندي ػ  المستشار/الس  ػ أ .د / الحسينم هاشـ .
 ػ  المستشار / عبد الحميـ الجندي   ػ  الشيخ /حسنيف مخموؼ 

 ػ  المستشار/ عبد المنعـ عمارة ػ  المستشار / عبد ال تاح نصار
 ػ  األستاذ / محمد عطية خميس ػ  الشيخ/محمد خاطر محمد الشيخ

 ػ  المستشار / مصط م كماؿ وص ي 
بر األعضاا سنًا ل وفي حالة حضور شػيخ وت رر أف يتولم رئاسة المجنة أك

األزهر يكوف الرئيس ل عمم أف ت دـ المجنة ما تنتهي إلي  مػف بحػوث ودراسػات إلػم 
 (0)شيخ األزهر . 

                                           
 3ه / 3176محػـر  03ل بتػاريخ  33ـ األزهر ل مكتب اإلمػاـ األكبػر شػيخ األزهػر ل قػرار رقػ  (3)

  .ـ3756يناير 
ل فػي ن ػس التػاريخ ل وقػد ضػـ إلػم المجنػة بعػد ذلػؾ كػؿ مػف  30المصدر السابؽ ل قرار رقػـ   (0)

  .المستشار ياقوت العشماوى والمستشار حسف نور الديف
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 اجتًبعبد ٔيُبلشبد انهجُخ انفزعيخ نٕضع اندطتٕر اإلطاليي
 00ع ػػدت المجنػػة ال رعيػػة لوضػػ  الدسػػتور اإلسػػسمي اجتماعهػػا األوؿ فػػي 

شيخ األزهر المشار إليهما ـ أي قبؿ صدور قراري 3756يناير  0/  ه3176محـر 
بتشكيمها رسميًا ل مما يؤكد عمػم عػـز أعضػاا المجنػة ورمبػتهـ الصػادقة فػي إنجػاز 
المشروع فم أسرع وقت ممكف ل وتـ وض  خطة لعمؿ المجنة والمبػادئ العامػة التػي 

ها مشػروع الدسػتور ل ومػف ستسير عميها ل وأهـ المبادئ واألركاف التي سيعتمد عمي
 أهـ الم ترحات في هذ  الجمسة   

ػ  الطمب الذي ت دـ ب  الشيخ حسػنيف مخمػوؼ بضػرورة البػدا بطمػب توقيػ  
الحدود الشرعية ل والتي أعد األزهر مشروعًا بشينها قدم  شيخ األزهػر إلػم الجهػات 

ها ل كما طمػب الرسمية ل وقد ت رر عرض هذ  الرمبة عمم المجنة العميا عند اجتماع
الشيخ حسنيف مخموؼ أف يكوف الدستور " مسايرًا لمعصر" ف اؿ   " إن  ش يجدر بنػا 

 (3)أف نتطرؽ إلم إمسا نظـ عمم الحكاـ وطرؽ ليست متبعة امف " . 
ػ  ما ر   المستشار السيد عبد العزيز هندي مف ضػرورة أف يكػوف الدسػتور 

ا الرأي الشرعي في نظـ الحكـ المختم ة ل اإلسسمي شرعيًا ل ولذلؾ رأى ضرورة إبدا
 وخاصة النظاـ الممكي أو نظاـ اإلمارات . 

ػػػ  أكػػد المستشػػار مصػػط م ع ي ػػي عمػػم ضػػرورة أف يكػػوف الدسػػتور عامػػًا 
 يصمح لألخذ ب  في جمي  الدوؿ اإلسسمية كما قرر المؤتمر الثامف لمجم  البحوث. 

 ووضعت خطة العمؿ عمم النحو امتي   
ل وقػػد قػػاـ  (0)كيؿ لجنػػة لمراجعػػة الدسػػاتير العربيػػة واإلسػػسمية ال ائمػػة ػػػ  تشػػ3

                                           
 3مية ل جمسػة األزهر ل مجم  البحوث اإلسسمية ل المجنة ال رعية لألبحاث الدستورية اإلسس  (3)

  .0ل  3ـ ل ص 3756يناير  0ه / 3176محـر  00ل 
  .2ل  1المصدر السابؽ ل ص   (0)
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مكتب شيخ األزهر بمخاطبة س راا الػدوؿ العربيػة بال ػاهرة ل وكػذلؾ سػ راا 
عػػدد مػػف الػػدوؿ اإلسػػسمية مثػػؿ اندونيسػػيا وتركيػػا وماليزيػػا ونيجيريػػا لطمػػب 

 (3)الحصوؿ عمم نسخ مف دساتيرها . 
لدساتير المطموبػة ل وبحػث نصوصػها ودراسػتها لبيػاف ػ  ت ـو المجنة بحصر ا0

 ما يكوف منها مواف ًا أو مناقضًا لألحكاـ ال طعية لمشريعة اإلسسمية.
ػ  بحث الحموؿ الم ترحة أخذًا مف مختمؼ المػذاهب اإلسػسمية المت ػؽ عميهػا 1

ل ووض  مشروعات دساتير بديمة ل عمم أف يراعم فػي هػذ  الحمػوؿ تخيػر 
ا ت تضي  المصمحة العميا لمدولة اإلسسمية ل مػ  مسحظػة مػا أيسرها حسبم

يجػػري عميػػ  العػػرؼ فػػي الػػبسد ممػػا لػػ  أصػػؿ ثابػػت فػػي الشػػريعة اإلسػػسمية 
 ومير متعارض لها .

ػػػ  ت ػػـو المجنػػة بعمػػؿ ت ػػارير وبحػػوث عػػف أي مشػػكست ف هيػػة أو قانونيػػة أو 2
ل واقتػػراح  اقتصػػادية أو اجتماعيػػة قػػد تتعػػارض مػػ  مػػواد مشػػروع الدسػػتور

 حموؿ لها . 
وقد است ر األمػر عمػم أف تكػوف مهمػة المجنػة " ف هيػة شػرعية " وأف تعمػؿ 

 (0)عمم وض  مشروع دستور يصمح لمتطبيؽ في سائر البسد اإلسسمية . 
/ ه3176محػـر  05ن مت المجنة اجتماعاتها ابتداا مف الجمسة الثانية في 

عـ عمػارة بالجهػاز المركػزي لممحاسػبات ـ إلم مكتب الوزير عبد المن3756يناير  6
 ل وانتهت المجنة في هذا اشجتماع إلم ال رارات امتية   

                                           
األزهر ل مكتب شيخ األزهػر ل مجموعػة مكاتبػات بتوقيػ  الشػيخ الحسػيني هاشػـ وكيػؿ الػوزارة   (3)

  .ـ3756لشئوف مكتب شيخ األزهر إلم س راا الدوؿ العربية واإلسسمية ل في يناير 
 3األزهر ل مجم  البحوث اإلسسمية ل المجنة ال رعية لألبحاث الدستورية اإلسسمية ل جمسػة   (0)

  .6ػ  2ص 
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 ػ  جم  دساتير البسد اإلسسمية ووضعها تحت نظر المجنة . 3
ػ  يتولم بعض األعضاا بحػث ودراسػة أحػد أبػواب مشػروع الدسػتور وت ديمػ  0

 . إلم المجنة في صورة مشروع مواد يطرح لممناقشة 
 (3)دي إعداد مشروع عف باب اإلمامة .ػ  يتولم المستشار عبد الحميـ الجن1

 33ه / 3176صػػ ر  3وقػػد دار ن ػػاش طويػػؿ بػػيف األعضػػاا فػػي جمسػػة 
حوؿ جػدوى الحصػوؿ عمػم الدسػاتير المعمػوؿ بهػا فػي الػدوؿ العربيػة  3756يناير 

لمجنػة أف تعتمػد ف د رأى المستشار عبد الحميـ الجندي أنػ  يجػب عمػم ا واإلسسمية 
عمم ال ر ف والسنة النبوية دوف ميرهما عند وضػ  الدسػتور ل بينمػا رأى المستشػار 

ل وذكػػر المستشػػار عبػػد  عبػػد ال تػػاح نصػػار ضػػرورة اإلطػػسع عميهػػا لسسترشػػاد بهػػا
 المػػػػػػػػنعـ عمػػػػػػػػػارة أف الهػػػػػػػػدؼ مػػػػػػػػػف ذلػػػػػػػػؾ إشػػػػػػػػػعار هػػػػػػػػذ  الػػػػػػػػػدوؿ باهتمػػػػػػػػػاـ 

 (0)األزهر . 

                                           
  .ـ3756يناير  6ه / 3176محـر  05ل  0المصدر السابؽ ل جمسة   (3)
  .ـ3756يناير  33ه / 3176ص ر  4ل  1المصدر السابؽ ل جمسة   (0)
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 ادلُبلشبد حٕل أثٕاة اندطتٕر
ل أعد  المستشار عبد الحميـ الجنديدأت المجنة مناقشة باب اإلمامة الذي ب

ومما تجػدر اإلشػارة إليػ  أف اختيػار المستشػار الجنػدي لوضػ  مػواد هػذا البػاب نظػرًا 
لخبرت  الطويمة وجهود  الحثيثة وأبحاثػ  حػوؿ نظػاـ الحكػـ ل ف ػد كػاف مػف البػارزيف 

كمػا اسػتعانت بػ  لجنػة نظػاـ الحكػـ  (3) 3745عند مناقشػة مشػروع الدسػتور سػنة 
ل وقػػد قػػدـ المستشػػار عبػػد الحمػػيـ الجنػػدي مشػػروع   (0) 3753عنػػد وضػػ  دسػػتور 

فت رر ت سيم  إلم قسػميف   األوؿ " األمػة اإلسػسمية " والثػاني " اإلمامػة " ل وفيمػا 
يخص ال سـ األوؿ ف د كانت أبػرز المناقشػات تػدور حػوؿ عالميػة مشػروع الدسػتور 

لمسػػمميف أمػػة واحػػدة كمػػا جػػاا فػػي نػػص المػػادة األولػػم مػػف المشػػروع ل باعتبػػار ا
وتناولت المناقشات أيضػًا مسػيلة تنػوع أنظمػة الحكػـ فػي الػبسد اإلسػسمية ل وات  ػت 
امراا عمم أف تعدد هذ  األنظمة ش يتنافم مػ  الشػريعة اإلسػسمية دوف ت يػد بنظػاـ 

ف تتعػدد الػدوؿ فػي األمػة اإلسػسمية الخسفة فنصت المادة الثانية عمم أن  " يجوز أ
ل ورمبػػة فػػي تح يػػؽ الهػػدؼ األسػػمم مػػف وضػػ   (1)وأف تتنػػوع أشػػكاؿ الحكػػـ فيهػػا " 

الدستور اإلسسمي ل وهػو العمػؿ عمػم تح يػؽ وحػدة األمػة اإلسػسمية ف ػد ت ػرر فػي 
المػػادة الثالثػػة أنػػ  " يجػػوز لدولػػة إسػػسمية أف تتحػػد مػػ  دولػػة إسػػسمية أو أكثػػر فػػي 

 (2)الذي يت ؽ عمي  " . الشكؿ 
ومػػف المبػػادئ المهمػػة التػػي تػػـ مناقشػػتها فػػي هػػذ  الجمسػػة مسػػيلة تطبيػػؽ 

                                           
  .107ػ 105ص  مناقشات الدستور ل مصدر سبؽ ذكر  ل  (3)
  .011د. محمد أحمد أميف ل مرج  سبؽ ذكر  ل ص   (0)
ل ص  1األزهػػرل مجمػػ  البحػػوث اإلسػػسمية ل المجنػػة ال رعيػػة لمدسػػتور اإلسػػسمي ل جمسػػة ج   (1)

0.  
  .1المصدر السابؽ ل ص   (2)
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الشػػريعة اإلسػػسمية فػػي الػػدوؿ اإلسػػسمية ل وكػػاف المشػػروع يػػنص عمػػم أنػػ  " يجػػري 
الحكػػـ فػػي الدولػػة عمػػم م تضػػم أحكػػاـ الشػػريعة اإلسػػسمية سػػواا فػػي سػػف ال ػػوانيف 

صدار ال رارات أو أحكاـ ال ضا ا " ل وقد اقترح المستشار عبد المنعـ عمارة إضافة وار
كممة " العمؿ " لممادة ل بحيث تصبح " يجػري الحكػـ والعمػؿ ... " وذلػؾ حتػم يكػوف 
تطبيػػؽ الشػػريعة عمميػػًا ل وليشػػمؿ أيضػػًا جميػػ  المسػػئوليف ومػػف لهػػـ سػػمطة إصػػدار 

ت ػرر فػي جمسػة  ل وأخيػراً  (3)دارت المناقشات حػوؿ هػذا اشقتػراحال رار فم الدولة ل و 
ػ المواف ػػة عمػػم تعػػديؿ المػػادة بػػنص  خػػر  3756ينػػاير  07ه / 3176صػػ ر  01

تمتػـز الدولػة بيحكػاـ الشػريعة " وهػو ػ اقترحػ  أيضػًا المستشػار عبػد الحمػيـ الجنػدي 
صدار قرارات الحكـ واإلدارة وفي أحكاـ ال ضاا "  (0).اإلسسمية في سف ال وانيف وار

ادة الخامسة في المشروع والتي كانت تػنص عمػم كما تناولت المناقشات الم
أف " الشعب في الدولػة مصػدر السػمطات " فػرأي بعػض األعضػاا اسػتبدالها بكممػة " 
أمة " ألف الدستور اإلسػسمي عػالمي ل أمػا الػدكتور الحسػيني هاشػـ ف ػد رأى حػذؼ 

و كػػاف المػػادة ل ألنػػ  يترتػػب عميهػػا أف األمػػة إذا رأت حكمػػًا معينػػًا وجػػب األخػػذ بػػ  ولػػ
مخال ػػًا لمشػػريعة وهػػذا ميػػر جػػائز ل فيجابػػ  المستشػػار الجنػػدي بػػيف الم صػػود أف " 
الشعب مصدر سمطة الحاكـ " ولمجم  بيف وجهتي النظر اقترح األستاذ محمد عطية 
خمػػيس إضػػافة عبػػارة " عمػػم الوجػػ  المبػػيف فػػي الدسػػتور " وبعػػد مناقشػػات طويمػػة 

شعب في الدولػة مصػدر السػمطات لإلمػاـ است ر الرأي عمم أف يكوف نص المادة " ال
ولمحكاـ ل وهو الذي يض  نظاـ الحكـ ويراقب عمال  ويحاسبهـ وفؽ أعماؿ الشريعة 

 (1)" وبذلؾ انتهت المناقشات حوؿ باب " األمة اإلسسمية " . 

                                           
  .2المصدر السابؽ ل ص   (3)
  .2ػ  0ـ ل ص 3756ناير ي 07ه / 3176ص ر  01ل  2المصدر السابؽ ل جمسة ج   (0)
ل وقد قامت لجنة الصيامة بعد ذلؾ بتعديؿ نص المػادة لتصػبح  4ػ  2المصدر السابؽ ل ص   (1)
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كامتي   " ي ـو الشعب بوض  نظػاـ الحكػـ ومراقبػة اإلمػاـ وأعوانػ  وسػائر الحكػاـ ومحاسػبتهـ 
 وفؽ أحكاـ الشريعة اإلسسمية " . 

ة ل إدارة السكرتارية ال نية ل مػواد مشػروع الدسػتور اإلسػسمم األزهر ل مجم  البحوث اإلسسمي   
  .2ل موجز بالمناقشات التم دارت حوؿ كؿ مادة مف مف مواد المشروع ل ص 
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 ادلُبلشبد حٕل ثبة " اإليبيخ "
ة التػػي بػدأت المناقشػػات ال عميػػة حػػوؿ بػػاب " اإلمامػػة " فػػي الجمسػػة الخامسػػ

ل حيػػث قػػاـ المستشػػار الجنػػدي  3756فبرايػػر  3ه / 3176صػػ ر  05ع ػػدت فػػم 
إماـ وتجب ل  الطاعة  ة" يكوف لكؿ دولة إسسميوهو   ب رااة نص المادة السادسة 

ف خولؼ فػي الػرأي " وقػاـ بشػرح ل وأخػذ األعضػاا فػي مناقشػتها ل  ا شػرحًا وافيػاً هوار
ادة باإلضػافة أو الحػذؼ ل وأخيػرًا اسػت ر وكانت هناؾ عدة اقتراحات بتعديؿ نػص المػ

ف خولػؼ  الرأي عمم أف يكوف نػص المػادة " يكػوف لمدولػة إمػاـ وتجػب الطاعػة لػ  وار
 (3)في الرأي " . 

وقد تركزت معظـ المناقشات حوؿ ت ييد سمطة الحاكـ ومن  السمطة المطم ة 
شػػروع ل ويتضػػح ذلػػؾ فػػي عػػدة مػػواطف ل فعنػػد مناقشػػة نػػص المػػادة السػػابعة فػػي الم

الم ترح والتي كانت تنص عمم أن    " ش طاعػة لمخمػوؽ فػي معصػية الخػالؽ " ف ػد 
حرص األعضاا عمم وض  قيود تمن  استخداـ هذا النص لمخروج عمم الحاكـ دوف 

التػػي يسػػير عميهػػا  دمبػػرر شػػرعي أو لهػػوى شخصػػي ل وذلػػؾ بوضػػ  الحػػدود وال واعػػ
عمػم أف يكػوف نػص المػادة " ش طاعػة الحاكـ في حكـ الدولة ل وأخيػرًا اسػت ر الػرأي 

 (0)لمخموؽ في معصية الخالؽ وش لإلماـ في أمر م طوع بمخال ت  لمشريعة " . 
 كيفيخ اختيبر احلبكى ٔيٍ نّ حك اختيبرِ :

بدأت المناقشات حوؿ كي ية اختيار رئيس الدولة عند مناقشة المادة الثانيػة 
رى التي تبينها ال ػوانيف والتػي تك ػؿ مف باب اإلمامة ونصها   " ينصب اإلماـ بالشو 

حرية امراا " والمواد المرتبطة بها وهي التاسعة والتي تنص عمػم أنػ  " إذا لػـ يكػف 
                                           

ل  5ل ص 2األزهر ل مجم  البحوث اإلسسمية ل المجنة ال رعية لمدستور اإلسسمي ل جمسػة    (3)
  .0ص ـ ل3756فبراير  3ه / 3176ص ر  05ل  3ل جمسة  6

  .1ل ص  3المصدر السابؽ ل جمسة   (0)
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تنصيب اإلماـ باختيار مف الجماعة وجب أف يطمب مف فور  البيعة العامػة " والمػادة 
أف يطمػب  العاشرة ونصها   " إذا ممب اإلماـ عمم الحكـ بال وة أو وش  متايػب وجػب

البيعة العامة بعد است رار األمور ل  " ل والمادة الحادية عشرة ونصػها   " يتعػيف أف 
تشمؿ الشورى العمماا وأصحاب الػرأي فػي الجماعػة وأف تػنص عمػم ذلػؾ ال ػوانيف " 
وقػػد دار ن ػػاش طويػػؿ حػػوؿ هػػذ  المػػواد وضػػح منػػ  إصػػرار أعضػػاا المجنػػة عمػػم أف 

عػة مهمػا كػاف نظػاـ الحكػـ المطبػؽ فػي الدولػة ل بػؿ يكوف اختيار رئيس الدولػة بالبي
حتم إذا وصؿ لمحكـ نتيجة ان سب عسكري ل وهو الم صود بعبػارة " أو ممػب اإلمػاـ 
عمم الحكـ " فجاات المناقشات لتؤكد عمم أف البيعة هي األساس الشػرعي لمحكػـ ل 

امػة تك ػؿ واست ر األمر عمم أف يكػوف نػص المػادة الثامنػة " ينصػب اإلمػاـ ببيعػة ع
 (3)فيها حرية امراا " م  حذؼ المادتيف العاشرة والحادية عشرة . 

كمػػا تناولػػت المناقشػػات عػػدة مسػػائؿ حػػوؿ كي يػػة البيعػػة ل ومػػف لهػػـ حػػؽ 
اختيػػار الحػػاكـ ل وبعػػد مناقشػػات مػػوجزة اسػػت ر الػػرأي عمػػم أف تػػنص المػػادة الثانيػػة 

في اختيار الحػاكـ وطري ػة عشرة عمم النص امتي   " يبيف ال انوف طري ة الشورى 
البيعة العامة " وعند مناقشة المادة الثالثة مف مشػروع المستشػار الجنػدي ونصػها " 
لممػػرأة أف تشػػترؾ فػػي الشػػورى " أخػػذت المػػادة وقتػػًا طػػويًس مػػف المناقشػػة بػػيف مؤيػػد 
ومعارض ششتراؾ المرأة فػي اختيػار الحػاكـ ل وعمػًس بخطػة العمػؿ التػي ات ػؽ عميهػا 

ي ـو الدكتور الحسيني هاشـ واألستاذ محمد عطية خميس بإعػداد األبحػاث  ت رر أف
والدراسػات السزمػػة عػػف موقػػؼ ال  هػػاا ورجػاؿ ال تػػوى وال ػػانوف مػػف مسػػيلة اشػػتراؾ 

 (0)المرأة في الشورى عمم أف تعرض هذ  األبحاث والدراسات في الجمسة ال ادمة . 
ـ( 3756فبرايػػػر  30ه / 3176ربيػػػ  األوؿ  3وفػػػي الجمسػػػة السادسػػػة ) 

                                           
  .2ل  1المصدر السابؽ ل ص   (3)
  .4المصدر السابؽ ل ص   (0)
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حوؿ مسيلة اشتراؾ المرأة فم اختيار الحاكـ ل خاصة أف الػدكتور  اشتدت المناقشات
الحسيني هاشـ اعتذر عف الحضور كما لـ ي دـ األستاذ محمد عطية خميس أبحاث  
ل وداف  المستشار الجندي عف مشػروع  موضػحًا أف المسػيلة هنػا ش تتعمػؽ بإمامػة 

نما باشػت راكها فػي البيعػة ل وكػاف يػرى أنػ  مػف الضػرورة عػدـ إهمػاؿ نصػؼ المرأة وار
المجتم  ل خاصة وأف المرأة قػد نالػت ال سػط الػوافر مػف التعمػيـ والث افػة ولػـ يحسػـ 

ه / 3176ربيػ  األوؿ  37ل بػؿ امتػد لمجمسػة السػابعة ) (3)األمر فػي هػذ  الجمسػة 
المجنة العميػا لمبػت  ـ( فطمب بعض الحاضريف إحالة الموضوع إلم3756فبراير  04

في  أو وض  مػواد مؤقتػة يجػري تعػديمها بعػد ذلػؾ ل وأخيػرًا اسػت ر الػرأي عمػم قبػوؿ 
اقتراح الشيخ محمد خاطر بتعديؿ نص المادة لتكوف عمم النحو امتي   " يتـ تعييف 

عامة مف جميػ  طب ػات األمػة طب ػًا لم ػانوف ل ويجػوز لممػرأة أف تطمػب  اإلماـ ببيعة
اشنتخػػاب متػػم اسػػتوفت شػػروط  وتمكػػف مػػف اشنتخػػاب بالطري ػػة التػػي  اششػػتراؾ فػػي

 (0) تح ظها وتصونها شرعًا "  .
وتعرضت المناقشات أيضًا لموقػؼ ميػر المسػمميف فػي بيعػة الحػاكـ ل وذلػؾ 
عنػػد مناقشػػة المػػادة الرابعػػة عشػػرة مػػف مشػػروع المستشػػار الجنػػدي ونصػػها "يك ػػي 

صػػحتها أف يبػػاي  اإلمػػاـ أممػػب الػػذيف أبػػدوا لمبيعػػة العامػػة أممػػب الجماعػػة ل ويجػػب ل
 رااهـ " ل وقد ذكر الشيح حسنيف مخموؼ أف البسد اإلسسمية فيها عناصر مختم ة 
ل وشبػػد مػػف وضػػ  نظػػاـ إسػػسمي يكػػوف م بػػوًش مػػف الجميػػ  ل وذلػػؾ ش يتح ػػؽ إش 
باشػػتراؾ ميػػر المسػػمميف فػػي مبايعػػة الحػػاكـ ل وهػػو مػػا قػػرر  الحاضػػروف دوف أي 

اض ل ولكف ت رر عمم وج  العمـو اختصار المادة ليصبح نصها " تك ي لمبيعػة اعتر 

                                           
  .0ل  3ـ ل ص 3756فبراير  30ه / 3076ربي  األوؿ  3ل  4المصدر السابؽ ل جمسة   (3)
  .0ل ص  3756مارس  30ه / 3176ربي  امخر  1ل  7المصدر السابؽ ل جمسة   (0)
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 (3)العامة أممبية مف لهـ حؽ إبداا الرأي " لتشمؿ بذلؾ المسمميف وميرهـ.
 عشل احلبكى ٔحمبطجتّ : 

تعرضت المناقشات لمسيلة عزؿ الحاكـ ػ إذا وجدت الػدواعي لعزلػ  ػ وقيػدت 
فت ػرر أف تػنص المػادة السادسػة عشػرة مػف بػاب  هذا الحػؽ لمػف لهػـ حػؽ البيعػة ل

اإلمامػػػة عمػػػم أنػػػ  " ألصػػػحاب الحػػػؽ فػػػي البيعػػػة عػػػزؿ اإلمػػػاـ متػػػم تح ػػػؽ سػػػبب  
وبالطري ػػة التػػي بينهػػا ال ػػانوف " ل ووضػػ  مشػػروع الدسػػتور اإلسػػسمي مػػادة ك يمػػة 
بمحاسبة الحاكـ عمم اعتبار أن  كاير  مػف أفػراد المجتمػ  ل وعػدـ تمييػز  بػيي وجػ  

الوجو  ل ومف أهمهػا معاممتػ  أمػاـ ال ضػاا ل وكػاف مشػروع المستشػار الجنػدي مف 
ينص في مادت  السابعة عشرة عمم أن  " يخض  اإلماـ لم ضاا خضػوع األفػراد دوف 

 (0)تمييز أيًا كاف وجه  ل ول  الحضور أماـ ال ضاا بوكيؿ فيما يجوز في  التوكيؿ " 
ولػ  الحضػور أمامػ     اإلمػاـ لم ضػاال والتي عدلت بعػد ذلػؾ ليكػوف نصػها " يخضػ

 (1)بوكيؿ عن  ".
وكانػػت مسػػيلة عسقػػة الحػػاكـ بالمػػاؿ العػػاـ ل ومنعػػ  مػػف اسػػتاسؿ منصػػب  
لتح يؽ أي من عة مادية ل  أو ألحػد مػف أقاربػ  مػف المسػائؿ المهمػة التػي ناقشػتها 

لعشريف المجنة ل وقد وض  المستشار الجندي المواد مف الثامنة عشرة إلم الثانية وا
لهذا الارض ل ف ي المادة الثامنػة عشػرة نػص المشػروع عمػم " أف ي ػدـ اإلمػاـ عنػد 
البيعة بيانًا بما يممك  ل وترت ػ  يػد  عػف إدارة أموالػ  فيػديرها وكيػؿ يختػار  مػف ميػر 
عماؿ الدولة ل وتجرد هذ  األمواؿ فور وشيت  ل وش يبػاح لػ  مػف األمػواؿ ميرهػا عنػد 

                                           
  .1ل  0ل ص  5المصدر السابؽ ل جمسة   (3)
  .2ل ص  7المصدر السابؽ ل جمسة   (0)
 ل ـ 3756مػػػػارس  04ه / 3176مػػػػف ربيػػػػ  امخػػػػر  3ل  31المصػػػػدر السػػػػابؽ ل جمسػػػػة   (1)

  .1ل 0ص 
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مائها الطبيعي " ل وقد اختم ت وجهػات النظػر حػوؿ هػذ  المػادة ل انتهاا وشيت  م  ن
ف ػد رأى عػدد مػف األعضػاا ػ وهػـ الشػيخ حسػنيف مخمػوؼ والمستشػار عبػد ال تػاح 
نصػار واألسػتاذ محمػد عطيػة خمػيس ػ حػذؼ المػادة لعػدـ وجػود مثمهػا فػي اإلسػسـ 

ش أف المستشػار ورأوا عدـ لزومها ل ولذلؾ ف د اقترح المستشار الجنػدي نصػًا  خػر إ
عبػد ال تػػاح نصػػار رأى أف هػذ  ت صػػيست ش تػػذكر فػػي الدسػتور ل ولكػػف يكت ػػي بػػيف 
ينص في المادة عمم التزاـ رئيس الدولة بما يمتـز ب  سائر المػواطنيف أمػاـ ال ػانوف 
ل ويتضػػح مػػف المناقشػػات أنهػػا كانػػت تهػػدؼ إلػػم منػػ  رئػػيس الدولػػة مػػف اسػػتاسؿ 

ل وأخيػرًا اسػت ر (3)ألحد مف أقارب  بيى شكؿ مف األشكاؿ وظي ت  في التربح ل  ل أو 
الرأي عمم أف يكوف نػص المػادة الرابعػة عشػرة "يتمتػ  رئػيس الدولػة بكافػة الح ػوؽ 
التي يتمت  بها المواطنوف ل ويمتـز بما يمتزموف ب  وتسري في ح   األحكػاـ الماليػة 

 (0)التي يحددها ال انوف " . 
حػػرص عميهػػا مشػػروع الدسػػتور اإلسػػسمي منػػ  ومػػف المسػػائؿ المهمػػة التػػي 

رئيس الدولة مف استاسؿ منصب  بيي شكؿ مف األشػكاؿ ل ومنػ  أصػحاب المصػالح 
مػػف التػػيثير عميػػ  بػػيي وسػػيمة لتح يػػؽ أهػػدافهـ واسػػتاسلهـ لػػ  ل فت ػػرر فػػي المػػادة 
الخامسة عشرة أن  " ش تجػوز الوصػية لإلمػاـ أو الوقػؼ عميػ  أو عمػم أقاربػ  حتػم 

ل وت ػػرر عنػػد الصػػيامة  (1)جػػة الرابعػػة إش أف تكػػوف وصػػية ممػػف يرثػػ  اإلمػػاـ "الدر 
النهائية أف يزاد عمم الػنص " كمػا ش يجػوز لإلمػاـ أف يشػتري أو يسػتيجر شػيئَا مػف 

                                           
  .1المصدر السابؽ ل ص   (3)
ف مػواد مواد مشروع الدستور اإلسسمم ل موجز بالمناقشػات التػم دارت حػوؿ كػؿ مػادة مػف مػ  (0)

  .47ل  46المشروع ل ص 
  .2لص31األزهر ل مجم  البحوث اإلسسمية ل المجنة ال رعية لمدستور اإلسسميل جمسة ج (1)
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 (3)أمواؿ الدولة أو أف يبيعها أو يؤجر شيئًا مف أمسك  لها " . 
ذ والثػػػراا ميػػػر ومػػػف الم ترحػػػات المهمػػػة أيضػػػًا لسػػػد أبػػػواب اسػػػتاسؿ الن ػػػو 

 المشػػػػػروع أعػػػػػد المستشػػػػػار الجنػػػػػدي فػػػػػي مشػػػػػروع  المػػػػػادة الحاديػػػػػة والعشػػػػػريف 
 والتػػػػي كانػػػػت تػػػػنص عمػػػػم أف " هػػػػدايا الحكػػػػاـ ممػػػػوؿ ل ومػػػػا يػػػػتـ منهػػػػا يضػػػػاؼ 
 إلػػػػػم بيػػػػػت المػػػػػاؿ إش أف تكػػػػػوف هديػػػػػة معتػػػػػادة ممػػػػػف اعتػػػػػاد الهديػػػػػة لإلمػػػػػاـ أو 

" ل والتػػػي عػػػدلت بعػػػد  منػػػ  قبػػػؿ وشيتػػػ  يكػػػافئ اإلمػػػاـ عميهػػػا مػػػف أموالػػػ  الخاصػػػة
المناقشات والصيامة النهائية إلم   "الهدايا لإلماـ مموؿ ومػا يػتـ منهػا يضػاؼ إلػم 

 (0) بيت الماؿ".
كمػػا اهػػتـ مشػػروع الدسػػتور بتحديػػد مخصصػػات رئػػيس الدولػػة إش أنػػ  بعػػد 
مناقشات طويمة رؤى حذؼ المواد المتصمة بهذا الموضوع ألنهػا مسػائؿ ت صػيمية ش 

لدستور ل ولكف يعامؿ الحاكـ كاير  مف المواطنيف ل أمػا بػاقي مػواد البػاب تدرج في ا
ف د تناولت ح ػوؽ رئػيس الدولػة وسػمطات  وواجباتػ  والتػي تجعػؿ منػ  قػدوة ح ي يػة 

 (1)لمشعب الذي يحكم  . 
وقد قػاـ األسػتاذ محمػد عطيػة خمػيس والمستشػار حسػف نػور الػديف بوضػ  

والتػي امتػدت المناقشػات حولهػا لعػدة جمسػات  ل(2)الجزا الخاص بمهاـ رئيس الدولػة
حتم انتهت المجنة مف إقرار " باب اإلمامة " فػي الجمسػة الثالثػة عشػرة التػي ع ػدت 

 (3)ـ . 3756أبريؿ  34ه / 3176جمادى األولم  6في 
                                           

مواد مشروع الدستور اإلسسمم ل موجز بالمناقشػات التػم دارت حػوؿ كػؿ مػادة مػف مػف مػواد   (3)
  .51المشروع ل ص 

 2ل ص31نة ال رعية لمدستور اإلسسمي ل جمسة األزهر ل مجم  البحوث اإلسسمية ل المج  (0)
  .2ل ص 31المصدر السابؽ ل جمسة   (1)
  .4المصدر السابؽ ل ص   (2)
ل مجمػػ    3756أبريػػؿ  34ه / 3076جمػػادى األولػػم  6ل  31المصػػدر السػػابؽ ل جمسػػة   (3)
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ي الػػذي حػػوث اإلسػػسمية ل إدارة السػػكرتارية ال نيػػة ل بعػػض مػػواد مشػػروع الدسػػتور اإلسػػسمالب
أقرت كعرضة أولم بمعرفة المجنة ال رعية المنبث ة عف المجنة العميا لوض  الدسػتور اإلسػسمي 

  .ـ3756أبريؿ  01ل بتاريخ 
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 ادلُبلشبد حٕل ثبة " ادلمٕيبد األطبطيخ نهًجتًع "
بػاب والتػي بماػت تسػعة قاـ المستشػار حسػف نػور الػديف بوضػ  مػواد هػذا ال

ـ 3756مػارس  04ه / 3176ربي  امخػر  35مواد استعرضتها المجنة في جمسة 
أبريػػؿ  7ه / 3176ل وبػػدأت المناقشػػات حولهػػا فػػي جمسػػة أوؿ جمػػادى األولػػم  (3)

ومما يم ت النظر فيها ما حدث عند مناقشة المادة السادسة عشرة والتي ـ ل 3756
هػػا عمػػم أف " التكافػػؿ اشجتمػػاعي والتعػػاوف أسػػاس كانػػت تػػنص فػػي ال  ػػرة األولػػم من

المجتم  اإلسسمي ... " فعندما سئؿ المستشار حسف نور الػديف عمػا إذا كػاف نػص 
المػػادة يشػػمؿ جميػػ  طوائػػؼ األمػػة أجػػاب " أف الػػنص يشػػمؿ المسػػمـ والػػذمي ألنهمػػا 

مؿ متساوياف أماـ الدستور " ولذلؾ قرر أعضاا المجنة حذؼ كممػة " إسػسمي " ليشػ
النص الجمي  ودوف ت رقة بيف المسمميف وميرهـ مف أبنػاا الػوطف الواحػد ل وأصػبح 
 نػػػػػػػػػػػػػػػص المػػػػػػػػػػػػػػػادة بعػػػػػػػػػػػػػػػد التعػػػػػػػػػػػػػػػديؿ " التعػػػػػػػػػػػػػػػاوف والتكافػػػػػػػػػػػػػػػؿ أسػػػػػػػػػػػػػػػاس 

 (0)المجتم  " . 
كمػػا تناولػػت المناقشػػات فػػي مػػواد هػػذا البػػاب دور الدولػػة فػػي دعػػـ األسػػرة 

والعجػػز عػػف العمػػؿ  واألمػػف والطمينينػػة ل وحػػؽ المػػواطنيف فػػي المعونػػة فػػي المػػرض
والعوز ل وكػذلؾ دور الدولػة فػي دعػـ المػواطنيف فػي المحػف والكػوارث ل ودورهػا فػي 
تعويض المصابيف بيضرار الحروب والجهػاد ل كمػا تناولػت المناقشػات أيضػًا األسػس 

ل وهناؾ بعض اشقتراحات التي  (1)التي ت ـو عميها األسرة باعتبارها أساس المجتم  

                                           
ل  33األزهػػر ل مجمػػ  البحػػوث اإلسػػسمية ل المجنػػة ال رعيػػة لمدسػػتور اإلسػػسمي جمسػػة ل ج   (3)

  .1ل  0ـ ل ص 3756مارس  04ه / 3176ربي  امخر 35
 ل  3756أبريػػػػػؿ  7ه / 3176ل مػػػػػرة جمػػػػػادى األولػػػػػم  30لمصػػػػػدر السػػػػػابؽ ل جمسػػػػػة ا  (0)

  .1ل 0ص 
  .7ػ  5المصدر السابؽ ل ص   (1)
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بػػد الحمػػيـ الجنػػدي بضػػرورة أف يكػػوف لمدولػػة دور فػػي تشػػجي  قػػدمها المستشػػار ع
الزواج وتيسير أسباب  ل وقدـ م ترحػات أكثػر ت صػيًس مػف مشػروع المستشػار حسػف 
نػػػور الػػػديف ل وقػػػد تػػػـ مناقشػػػة هػػػذ  الم ترحػػػات والمواف ػػػة عميهػػػا وزيادتهػػػا عمػػػم 

 (3)المشروع.
ادى األولػػم جمػ 33ومػف المسػائؿ المهمػة التػي ناقشػػتها المجنػة فػي جمسػة 

مسيلة عمؿ المرأة واألعماؿ التػي يسػمح لهػا بالعمػؿ ـ 3756أبريؿ  01ه / 3176
فيها  إلم جانب بعض األمور ال رعية التي رؤى عدـ إدراجهػا فػي الدسػتور ل وفيمػا 
يخص مسيلة عمؿ المػرأة ف ػد رأى أعضػاا المجنػة المواف ػة عمػم عمػؿ المػرأة بشػرط 

وبمػا يصػونها ويح ػظ  ي تجيزهػا الشػريعة اإلسػسميةوفي األعماؿ التل مواف ة الزوج 
 (0) .كرامتها

                                           
  .1ل  0ل ص  31ل جمسة  7المصدر السابؽ ل ص   (3)
  .ـ3756أبريؿ  01ه / 3176جمادى األولم  33ل  32المصدر السابؽ ل جمسة   (0)
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 ادلُبلشبد حٕل ثبة " ادلمٕيبد االلتصبديخ نهًجتًع "
بدأت المجنة ال رعية لوض  مشروع الدستور اإلسسمي في الجمسة الخامسة 

ـ ( مناقشػػػاتها حػػػوؿ " 3756أبريػػػؿ  11ه / 3176جمػػػادى األولػػػم  00عشػػػرة )
" ومػػػف ال ضػػػايا المهمػػػة التػػػي حػػػرص أعضػػػاا المجنػػػة عمػػػم اشقتصػػػاد اإلسػػػسمي 

مناقشػػتها وتضػػمينها لمشػػروع الدسػػتور تمػػؾ الضػػوابط الصػػارمة التػػي تهػػتـ بالممكيػػة 
الح اظ عمم الممكية الخاصػة وسائؿ الخاصة والت ريؽ بينها وبيف الممكية العامة ل و 

د ال انوف م  صادرات أو فرض الحراسة إش في أضيؽ الحدود ل وفي حدو مل ومن  ال
وض  ضوابط صارمة لذلؾ ل خاصة في ضوا تعبير المستشار الجندي عنػد مناقشػة 
هػػذ  المسػػيلة عنػػدما قػػاؿ   " إننػػي أريػػد صػػيامة جديػػدة عمػػم ضػػوا مػػا شػػاهدنا  ل 

األعضػاا بمسػيلة نػزع الممكيػة  المصػادرة أـ المشػاكؿ وقػد عشػناها" ولػذلؾ ف ػد اهػتـ
ف نػػزع الممكيػػة الخاصػػة لممصػػمحة العامػػة ل فاشػػترطوا فػػي مشػػروع الدسػػتور أف يكػػو

 (3)وبات اؽ م  المالؾ م  إقرار تعويض عادؿ عما ينزع مف ممكيات خاصة . 
ومػػف المسػػائؿ المهمػػة التػػم تناولتهػػا المناقشػػات دور الدولػػة فػػي م اومػػة 
اشحتكار فت رر أف تنص المادة الواحدة والستيف عمم أن  " ت اـو الدولة اشحتكار وش 

في األسعار إش لضرورة " ل وتناولت أيضًا دور الدولة في وض  خطط التنمية  تتدخؿ
اشقتصػػادية ل وتنويػػ  مصػػادر اشنتػػاج بشػػرط أش تتعػػارض مػػ  الشػػريعة اإلسػػسمية 
فنصت المادة الثانية والستيف عمم أن  " تض  الدولة خططًا لمتنمية اشقتصادية وف ًا 

 (0)لمشريعة اإلسسمية " .

                                           
 2ػػ0ل ص  3756أبريػؿ  11ه / 3176جمادى األولم  00ل  33المصدر السابؽ ل جمسة   (3)

 ل  3756مػػػػػػػػايو  5ه / 3176جمػػػػػػػػادى األولػػػػػػػػم  11ل  34ل وينظػػػػػػػػر أيضػػػػػػػػًا   جمسػػػػػػػػة 
  .1ل 0ص 

  .5ػ  2ل ص  33المصدر السابؽ ل جمسة   (0)
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وع الدستور اإلسسمي اهتمامًا خاصًا بمسيلة جم  الزكاة ووض  وأبدى مشر 
ت نػػيف يػػنظـ جمعهػػا وصػػرفها ل وضػػماف عػػدـ تعارضػػها مػػ  الضػػرائب التػػي تجمعهػػا 
الدولة ل وحرص واضعو المشروع عمم ت ييد سمطة الدولة في فرض الضرائب فت رر 

فيػػ  قػػدرة دافػػ  فػػي المػػادة الرابعػػة والسػػتيف أف " لمدولػػة فػػرض ضػػرائب عادلػػة تراعػػم 
 (3)الضريبة ومصمحة اشقتصاد ال ومي والنشاط ال ردي وحاجة الخزانة العامة " . 

ومف الن اط البػارزة فػي مشػروع الدسػتور اشهتمػاـ بتعميػر الصػحراا فنصػت 
المادة الحادية والسبعيف عمم أف " تشج  الدولة عمم تعمير الصحراا وتوسي  رقعػة 

قرار مػواد هػذا البػاب فػي الجمسػة السادسػة عشػرة التػي األرض الزراعية " ل وقد تـ إ
 (0)ـ. 3756مايو  5ه / 3176جمادى األولم  11ع دت في 

                                           
  .7ل  6المصدر السابؽ ل ص   (3)
  .2ل  1ل ص  34المصدر السابؽ ل جمسة   (0)
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 ادلُبلشبد حٕل ثبة "  انمضبء "
أعد مشروع هػذا البػاب المستشػار عبػد الحمػيـ الجنػدي ل وبػدأت المناقشػات 

وقػد بمػ"  حػوؿ مػواد  ابتػداا مػف الجمسػة السادسػة عشػرة ولػثسث جمسػات متتاليػة ل
عدد المواد التي أقرتها المجنة اثنتيف وعشريف مادة ل كانت المناقشات حولها موجزة 
ل وتركػػزت حػػوؿ عػػدة قضػػايا مهمػػة منهػػا ت ييػػد سػػمطة رئػػيس الدولػػة وعػػدـ تمييػػز  " 
بمحاكـ خاصػة أو سػف قػوانيف تع يػ  أو تخ ػؼ عنػ  أو تع ػي أو تخ ػؼ المسػئولية 

 بالمسػػػاواة التامػػة بػػيف جميػػ  المػػواطنيف أمػػػاـ عػػف أعوانػػ  " ل وذلػػؾ ش يتح ػػؽ إش
ال ضاا ل وعدـ تمييز أي فئة خاصة بمحػاكـ خاصػة ل ومػف المسػائؿ المهمػة أيضػًا 

ل وت ييػد سػمطات الحػاكـ فػي إصػدار  (3)إلزاـ الحاكـ باحتراـ أحكاـ ال ضاا وتن يػذها 
الطبيعػي ل  الع و عف المذنبيف ل والتيكيد عؿ حؽ كؿ مواطف في المثوؿ أماـ قضائ 

 (0)ومن  المحاكـ اشستثنائية ولو ب رار رئاسي . 
وتناولػػػت المناقشػػػات الوسػػػائؿ الك يمػػػة بتح يػػػؽ اسػػػت سؿ ال ضػػػاا ل وفػػػي 
م ػدمتها اختيػار أفضػػؿ العناصػر لشػاؿ وظػػائؼ ال ضػاا " مػف أصػػمح ال ػادريف عمػػم 

أف خدمة العدالة " ل ولمن  التػدخؿ فػم أعمػاؿ ال ضػاا نػص مشػروع الدسػتور عمػم 
ل كمػػػا قػػرر أيضػػػًا عػػػدـ خضػػػوع ال ضػػػاة  (1)"المسػػاس باسػػػت سؿ ال ضػػػاا جريمػػػة " 

 (2)لمسمطة التن يذية . 
ومف المسائؿ المهمة في باب ال ضاا تطبيؽ الحدود الشرعية ل والتي بدأت 

                                           
  .4ل  3ل ص  34سة المصدر السابؽ ل جم  (3)
  .0ـ ل ص3756مايو  32ه / 3176جمادى الثانية  5ل  35المصدر السابؽ ل جمسة   (0)
  .2ل  1المصدر السابؽ ل ص   (1)
 ل  ـ3756مػػػػػايو  00ه / 3176جمػػػػػادى الثانيػػػػػة  33ل  36المصػػػػػدر السػػػػػابؽ ل جمسػػػػػة   (2)

  .1ل 0ص 
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المجنػػة فػػي مناقشػػتها فػػي الجمسػػة السػػابعة عشػػرة ل وكانػػت المناقشػػات حػػوؿ هػػذا 
ألف مػواد المشػروع كانػت تت ػؽ مػ  مشػروع سػابؽ  الموضوع موجزة وسريعة ل وذلؾ

ل ومػػف المػػواد المهمػػة التػػي تضػػمنها هػػذا  (3)أعػػد  األزهػػر لتطبيػػؽ الحػػدود الشػػرعية 
 (0)الباب أن  " ش يجوز إذشؿ المحبوس أو إرهاق  أو اإلسااة إلم كرامت  " . 

                                           
قدمتػ  المجنػة العميػا لمراجعػة التشػريعات  األزهر ل مجم  البحوث اإلسسمية ل مسػودة مشػروع  (3)

 ( وتعديستها بما يت ؽ م  المبادئ األساسية لمشريعة اإلسسمية ل مشروع ال ػانوف رقػـ  ) ... 
  .بإصدار قانوف الحدود الشرعية

 األزهػػػػػػػػر ل مجمػػػػػػػػ  البحػػػػػػػػوث اإلسػػػػػػػػسمية ل المجنػػػػػػػػة ال رعيػػػػػػػػة لمدسػػػػػػػػتور اإلسػػػػػػػػسمي ل   (0)
  .31ل ص 35جمسة 
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 ادلُبلشبد حٕل ثبة  " اذليئخ انُيبثيخ "
جمادى الثانية  33امنة عشرة التي ع دت فم ناقشت المجنة في جمستها الث

ـ باب " الهيئة النيابية " وقد است ر رأي األعضاا عمم 3756مايو  00ه / 3176
باعتبػػار  مصػػطمحًا إسػػسميًا ل وت ػػرر أف " مجمػػس الشػػورى ػ " تسػػمية هػػذ  الهيئػػة بػػ

هػذ   ل وتناولت المناقشػات كي يػة اختيػار أعضػاا (3)تكوف هذ  الهيئة ممزمة لإلماـ 
الهيئة والشروط السزمة فيهـ ل ومدى سمطة الحاكـ في تعييف عػدد مػف أعضػائها ل 
مػس أعضػائها "عمػم أف يكونػوا مػف  واست ر الرأي عمم أن  يجوز لمحػاكـ أف يعػيف خ 

 (0)أهؿ الك اية والورع " . 
ومف المسائؿ المهمة التي دارت حولهػا المناقشػات نسػبة العمػاؿ وال سحػيف 

نيابية ل ف د رؤى أف النص عمػم تحديػد نسػبة معينػة يعتبػر تمييػزًا ل ئػة في الهيئة ال
مف فئات المجتمػ  ل ومػف اشقتراحػات التػي قػدمت فػي هػذا الشػيف اقتػراح المستشػار 

ل وقػػػد انتهػػػت  (1)% مػػػف األعضػػػاا 7حسػػػف نػػػور الػػػديف بػػػيش تتعػػػدى هػػػذ  النسػػػبة 
نص في المادة الرابعػة مػف المناقشات إلم عدـ التحديد منعًا لتمييز فئة عمم أخرى ف

البػػاب عمػػم أنػػ  " ش يجػػوز تمييػػز طب ػػة أو فئػػة بح ػػوؽ ليسػػت لمنػػاس كافػػة كمػػا ش 
 (2)يجوز حرماف طب ة أو فئة مف ح وؽ لمناس كافة إش في حدود الشريعة "  . 

ولت عيؿ الدور التشريعي والرقابي لمهيئة النيابية ل وعػدـ التسعػب بػال وانيف 
إلػػػزاـ رئػػػيس الدولػػػة بالعمػػػؿ بػػػال وانيف التػػػي تصػػػدرها الهيئػػػة  رأى مشػػػروع الدسػػػتور

النيابيػػة خػػسؿ شػػهر مػػف تػػاريخ إبسمػػ  بهػػا ل وفػػي هػػذ  ال تػػرة يحػػؽ لػػ  اشعتػػراض 

                                           
  .1ل ص  36ر السابؽ ل جمسة المصد  (3)
  .5ػ  2المصدر السابؽ ل ص   (0)
  .2المصدر السابؽ ل ص   (1)
  .5المصدر السابؽ ل ص   (2)
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ش تعتبر سارية مف تاريخ إبسم  بها ل كما نظـ المشػروع حػؽ اشعتػراض  عميها ل وار
ل ػوانيف بيممبيػة ث مثػي عمم ال وانيف ل فاشترط أف ي  بؿ اعتراض رئػيس الدولػة عمػم ا

 (3)أعضاا المجمس. 
ولما كاف مشروع الدستور اإلسػسمي عالميػًا لألمػة اإلسػسمية ل وهنػاؾ دوؿ 
إسسمية ش تيخػذ بالنظػاـ النيػابي ػ مػ  اشلتػزاـ بمبػدأ الشػورى ػ ف ػد ت ػرر أف يحػذؼ 
هػذا البػػاب فػػي هػػذ  الػػدوؿ إذا رمبػػت فػػي األخػػذ بهػػذا الدسػػتور ل وقػػد وضػػ  أعضػػاا 
المجنة الضمانات التي تح ؽ الرقابة البديمة لممجالس النيابيػة ل ومػف أمثمػة ذلػؾ مػا 

التي نصت عمم أف " الوزراا مسئولوف أماـ المجمس النيػابي  303ت رر في المادة 
عف السياسػة لمدولػة ل وكػؿ وزيػر مسػئوؿ عػف أعمػاؿ وزارتػ  ولممجمػس النيػابي أف 

س الػوزراا .... " فت ػرر أف توضػ  مػادة ي رر سحب الث ة مف أحد نواب رئيس مجم
بديمة نصػها   " فػي الدولػة التػي لػيس بهػا مجمػس نيػابي   الػوزراا مسػئولوف أمػاـ 
اإلماـ عف السياسة العامة لمدولػة وكػؿ وزيػر مسػئوؿ أمامػ  عػف أعمػاؿ وزارتػ  فػي 

 (0)حالة عدـ قياـ النظاـ عمم أساس نيابي " . 
 صيبغخ اندطتٕر اإلطاليي : 

نظاـ المتب  في المناقشػات حػوؿ مػواد الدسػتور اإلسػسمي أف تعػرض كاف ال
مػػا أف ت َ ػػر  كمػػا هػػي ل أو تتناولهػػا التعػػديست بالحػػذؼ أو  كػػؿ مػػادة عمػػم حػػدة ل وار
اإلضافة أو دمج بعض المواد إلم بعضػها ل أو إضػافة مػادة جديػدة ل وبعػد ذلػؾ يػتـ 

بدئيػة ل وفػي كثيػر مػف عرضها " عرضػة أولػم " ممػا يعنػي المواف ػة عميهػا بصػ ة م
األحياف نجد أف بعض األعضاا يعودوف لطمب إدخاؿ تعديست عمم مػا سػبؽ إقػرار ل 

                                           
  .6ػ  4المصدر السابؽ ل ص   (3)
األزهػر ل مجمػػ  البحػوث اإلسػػسمية ل مػػواد مشػروع الدسػػتور اإلسػػسمي ل مرجػ  سػػبؽ ذكػػر  ل   (0)

  .317ل  316ص 
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ومػػف الضػػرورة أف نػػذكر أف مناقشػػات المجنػػة قػػد تخممهػػا تكمي ػػات لألعضػػاا بإعػػداد 
أبحػػػاث ودراسػػػات حػػػوؿ كثيػػػر مػػػف الن ػػػاط المهمػػػة وال ضػػػايا الحساسػػػة ل فكانػػػػت 

ة والمعمومػػات الموث ػػة التػػي تتعمػػؽ بمختمػػؼ أبػػواب المناقشػػات ثريػػة بػػالبحوث ال يمػػ
ومواد مشػروع الدسػتور اإلسػسمي الم تػرح ل كمػا يجػب أف نشػير هنػا إلػم أنػ  عمػم 
الرمـ مػف كػؿ هػذا الجهػد الػذى بذلػ  أعضػاا المجنػة إلنجػاز المشػروع إش أف عممػاا 

وة لمدسػتور األزهر وأعضاا المجنة لـ يد عوا لعممهـ الكماؿ بؿ اعتبػرو  " بمثابػة خطػ
 (3) اإلسسمم يبدأ بها ثـ تستكمؿ  " .

وبعد اشنتهاا مف المناقشات التػي اسػتمرت لمػدة بماػت حػوالي سػتة شػهور 
ت رر أف يبدأ العمؿ في مرحمة الصيامة النهائية لممشروع ل وقد رأت المجنة أف ي ـو 

ظػات كؿ عضو بدراسة المشروع عمم الشكؿ الذي وصؿ إلي  ل عمم أف يدوف المسح
التي يراها ل كمػا ت ػرر أيضػًا تشػكيؿ لجنػة صػيامة إلعػداد الشػكؿ النهػائم لممشػروع 

 (0) عمم أف يعرض عمم المجنة لمناقشت  ل ثـ يرف  بعد ذلؾ إلم المجنة العميا .
وقد تـ تشكيؿ لجنة الصػيامة مػف أربعػة أعضػاا هػـ المستشػار حسػف نػور 

شار عبػد ال تػاح نصػار ل والمستشػار الديف ل والمستشار عبد المنعـ عمارة ل والمست
ل وقد ع دت المجنة ثسثة اجتماعات انتهت فيهػا مػف الصػيامة  (1)ياقوت العشماوي 

   ستور اإلسسمي إلم تسعة أبواب هيالنهائية لممشروع ف ررت ت سيـ الد
 ( . 2ػ  3مواد  2   األمة اإلسسمية )  الباب األوؿ 
 ( . 35ػ  3مادة  31مي )    أسس المجتم  اإلسس الباب الثاني

                                           
 06ل  37جمػػ  البحػػوث اإلسػسمية ل المجنػػة ال رعيػػة لمدسػتور اإلسػػسمي ل جمسػػة األزهػر ل م  (3)

  .1ـ ل ص 3756ونيو ي 2ه / 3176جمادى الثانية 
  .6ل ص  36المصدر السابؽ ل جمسة   (0)
  .37المصدر السابؽ ل جمسة   (1)
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 ( . 05ػ  36مواد  31   اشقتصاد اإلسسمي )  الباب الثالث
 ( . 21ػ  06مادة  34   الح وؽ والحريات ال ردية )  الباب الراب 

 ( . 41ػ  22مادة  35   اإلماـ )  الباب الخامس
 ( . 60ػ  43مادة  01   ال ضاا  )  الباب السادس
 (. 62ل  61والرقابة وسف ال وانيف )مادتاف     الشورى الباب الساب 
 ( . 64ل  63   الحكومة ) مادتاف )  الباب الثامف

 (3) ( .71ػ  65مواد  5   أحكاـ عامة وانت الية )  الباب التاس  
وت ػػرر اشتصػػاؿ بالشػػيخ عبػػد الحمػػيـ محمػػود لتحديػػد موعػػد شجتمػػاع المجنػػة 

ي دارت حولهػا ل لت ريػر مػا تػرا  بشػينها العميا لتعرض مواد المشروع والمناقشات التػ
 (0)حتم يتـ إقرار الدستور اإلسسمي بصورت  النهائية. 

ومػػف ناحيتػػ  كػػاف الشػػيخ عبػػد الحمػػيـ محمػػود متابعػػًا ألعمػػاؿ المجنػػة حريصػػًا عمػػم 
إنجاز العمؿ فم أسرع وقت وفم أتـ صورة ل ف بؿ انتهاا لجنة الصيامة اقترح عمػم مجمػ  

ـ أف يخصػص المػؤتمر 3756فبرايػر  33ه / 3176ربيػ  األوؿ  6في البحوث اإلسسمية 
عمػػػم أف يحػػػدد الموعػػػد بمجػػػرد ل لمناقشػػػة مشػػػروع الدسػػػتور اإلسػػػسمي التاسػػ  لممجمػػػ 

ل وأرسػؿ الشػػيخ  (1)تهػاا مػف وضػ  الدسػتور ووافػؽ المجمػػ  عمػم هػذا اشقتػراح ناش 
رار شفتػًا نظػرهـ عبد الحمػيـ محمػود إلػم أعضػاا لجنػة وضػ  الدسػتور إلخبػارهـ بػال 

لرمبت  فم أف تتركز أعماؿ المؤتمر حػوؿ الدسػتور اإلسػسمي ومزايػا  وحاجػة العػالـ 
إلي  ل وطمب منهـ إعداد كؿ ما يتصؿ بذلؾ مف دراسات ف هية وقانونيػة وتاريخيػة ل 

                                           
و يونيػػػ 33بتػػػاريخ  00ـ ل جمسػػػة 3756يونيػػػو  6بتػػػاريخ  03المصػػػدر السػػػابؽ ل جمسػػػة   (3)

  .(  0ـ ل ينظر الممحؽ رقـ )  3756يونيو  01بتاريخ  01ـ ل جمسة 3756
  .ـ3755يونيو  00ل  02المصدر السابؽ ل جمسة   (0)
ربيػ  األوؿ  6ل  337ل رقػـ عػاـ  0ل جمسػة  32األزهر ل مجم  البحوث اإلسسمية ل الدورة   (1)

  .ـ3756فبراير  33ه / 3076
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 (3)عمم أف يتـ ذلؾ في مدة ش تتجاوز أربعة شهور . 
ـ نسػخًا 3756يوليػو  7فػي وبعد انتهاا لجنة الصيامة مف عممهػا أرسػمت 

مػػػف المشػػػروع إلػػػم جميػػػ  أعضػػػاا المجنػػػة العميػػػا لدراسػػػتها ومراجعتهػػػا وت ػػػديـ أي 
 7م ترحات بشينها ل وت رر أف تع د المجنة اجتماعًا لمبت في مشػروع الدسػتور فػي 

ل إش أف المجنػػػػػػة العميػػػػػػا ع ػػػػػػدت  (0) ـ3756أكتػػػػػػوبر  33ه / 3176ذي ال عػػػػػػدة 
ـ فػػػػيقرت مشػػػػروع 3756أكتػػػػوبر  33ه / 3176 ذي ال عػػػػدة 31اجتماعهػػػػا فػػػػي 

 الدسػػػػػػػتور ل وقػػػػػػػررت عرضػػػػػػػ  بصػػػػػػػورت  النهائيػػػػػػػة عمػػػػػػػم المػػػػػػػؤتمر التاسػػػػػػػ  
 (1)لمجم  البحوث . 

وقد بدأ مجم  البحػوث فػي اإلعػداد لع ػد المػؤتمر التاسػ  الػذي ت ػرر ع ػد  
ـ إش أف الظػػروؼ التػػي مػػرت بهػػا مصػػر خػػسؿ هػػذ  ال تػػرة بسػػبب 3757فػػي أبريػػؿ 
فمـ يع د إش في جمادى امخػر  (2) امب دي يد أدت إلم تيجيؿ المؤتمرقية كتوقي  ات ا
ـل حيػػث عرضػػت بعػػض األبحػػاث حػػوؿ مشػػروع الدسػػتور 3761مػػارس ه / 3211

اإلسػػسمي فػػي م ػػدمتها بحػػث لممستشػػار عبػػد الحمػػيـ الجنػػدي عػػرض فيػػ  لممشػػروع 
ات التػي تواجػ  واألسس التي اعتمد عميها واألهػداؼ السػامية المرجػوة منػ  ل والع بػ

تطبيػػؽ الدسػػتور اإلسػػسمي خاصػػة مػػف أولئػػؾ المعارضػػيف لستجاهػػات اإلسػػسمية ل 
                                           

رسالة مف الشيخ عبد الحميـ محمود إلم الشػيخ حسػنيف مخمػوؼ ل األزهر ل مجم  البحوث ل   (3)
  .ـ3756مارس  33ه / 3176ربي  امخر  0في 

المصدر السابؽ ل مجموعة خطابات مف شيخ األزهر إلم أعضاا المجنة العميا لوض  مشػروع   (0)
  .الدستور اإلسسمي

ل سػ  ل مشػروع الدسػتور اإلسػسميالتاالمصدر السابؽ ل مجم  البحوث اإلسسمية ل المؤتمر   (1)
م ػػػدـ مػػػف األمانػػػة العامػػػة لمجمػػػ  البحػػػوث اإلسػػػسمية ل إدارة السػػػكرتارية ال نيػػػة ل أكتػػػوبر 

  .ـ3756
  .7د. مصط م كماؿ وص ي ل أنموذج الدستور اإلسسمي ل ص   (2)
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ل إش أف توصػيات المػؤتمر وم رراتػ  خمػت تمامػًا مػف  (3)وكي ية تػذليؿ هػذ  الع بػات 
 (0)أى إشارة لمشروع الدستور اإلسسمم والجهود التم بذلت إلنجاز  . 

وضػ  الدسػتور اإلسػسمي قػد قوبمػت بتجاهػؿ ومف الجػدير بالػذكر أف أعمػاؿ لجنػة 
كبيػػر مػػف وسػػائؿ اإلعػػسـ المصػػرية الرسػػمية ل فكانػػت أوؿ إشػػارة إلػػم نصوصػػ  فػػي م ػػاؿ 

ـ 3757أكتػوبر ه / 3777لمدكتور مصط م كماؿ وص ي في مجمة الدعوة في ذي ال عدة 
بينمػػا كانػػت الصػػحؼ اإلسػػسمية تنشػػػر دعػػوات المسػػمميف مػػف مختمػػؼ أنحػػػاا األرض  (1)

 (2). إلتماـ هذا الدستور وتطبي   داخؿ مصر وخارجها 
وقػػد ترتػػب عمػػم تجاهػػؿ مشػػروع الدسػػتور اإلسػػسمم ػ وخاصػػة بعػػد وفػػاة الشػػيخ 
عبػػدالحميـ محمػػود ػ أف  خ تػػت األصػػوات التػػي تطالػػب بتطبيػػؽ الدسػػتور اإلسػػسمي فػػي 

ت دعػوة األزهػر مختمؼ دوؿ العالـ اإلسسمي ل ف د كانت رابطػة العػالـ اإلسػسمي عنػدما بػدأ
لوضػػ  الدسػػتور اإلسػػسمي قػػد سػػارعت ف ابمػػت هػػذا المطمػػب بالثنػػاا ل وقػػررت تشػػكيؿ لجنػػة 
متخصصة فػي الرابطػة لمدسػتور اإلسػسمي وأخػرى خاصػة ب ضػية ال مبػيف وتحكػيـ الشػريعة 

ل ولكػػف يبػػدو أف حجػػب مشػػروع األزهػػر قػػد أدى إلػػم ضػػعؼ هػػذا  (3)اإلسػػسمية فػػي مصػػر 
عسنػ  عػف اشتجا  في العالـ ا ف كاف مف الضرورة أف نذكر أف اتجا  األزهػر وار إلسسمي ل وار

المشػػػروع فػػػي عمػػػؿ الدسػػػتور اإلسػػػسمي قػػػد  تػػػم  بعػػػض ثمػػػار  فظهػػػرت عػػػدة محػػػاوشت 
وم ترحػػات مػػف أفػػراد وهيئػػات إسػػسمية لوضػػ  مشػػروعات دسػػاتير إسػػسمية ل والتػػي سػػبؽ 

                                           
مػػ  عبػػد الحمػػيـ الجنػػدي ل نحػػو مشػػروع الدسػػتور اإلسػػسمي ل بحػػث قػػدـ لممػػؤتمر التاسػػ  لمج  (3)

  .وما بعدها 233ـ ل ص 3761ه / 3211البحوث اإلسسمية ل 
ل كتػاب  17األزهر الشريؼ ل مجم  البحوث اإلسسمية ل سمسمة البحوث اإلسػسمية ل السػنة   (0)

  .324ل  323ـ ل ص 0116ه / 3207ل  30رقـ 
  .ـ3757أكتوبر ه / 3777الدعوة ل ذي ال عدة   (1)
ي نشرت  مجمة الدعوة بعنواف " اإلسػسـ دسػتورنا " وهػو مرسػؿ مػف " مف أمثمة ذلؾ الم اؿ الذ  (2)

  .ـ3756يوليو ه / 3176جماعة العمؿ مف أجؿ مصر بكندا " . الدعوة ل مرة شعباف 
  .ـ3755مبر نوف 1ه /3175ذي ال عدة  00ل 37رابطة العالـ اإلسسمي ل األمانة العامة ل الدورة  (3)
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 اإلشارة إليها في هذ  الدراسة . 
شػػير هنػػا إلػػم دور قػػاـ بػػ  األزهػػر الشػػريؼ فػػم الحركػػة وفػػي الختػػاـ يجػػب أف ن

والتػم كانػت تػنص  3753الدستورية ل ف د نجح فم تعديؿ نص المادة الثانيػة فػي دسػتور 
عمػػم أف " مبػػادئ الشػػريعة اإلسػػسمية مصػػدر رئيسػػي لمتشػػري " ل وهػػو الػػنص الػػذي وضػػ  

اإلسسمية المصػدر  ب ضؿ جهود شيخ األزهر الشيخ محمد ال حاـ حيث عدؿ إلم " الشريعة
يوليػو  37الرئيسي لمتشري  " ل ووافؽ مجمس الشعب عمم هػذا التعػديؿ بصػ ة مبدئيػة فػم 

ل وتػػػـ المواف ػػػة  (3) 3761أبريػػػؿ  11ل وبصػػػ ة نهائيػػػة مػػػ  تعػػػديست أخػػػرى فػػػم  3757
ل وذلؾ ب ضؿ جهػود الشػيخ عبػد  (0)  3761مايو  00عميها فم اشست تاا الذى أجرى فم

ػ رحم  ار ػ  الذى جاهػد كثيػرًا مػف أجػؿ دعوتػ  لتطبيػؽ الشػريعة اإلسػسمية الحميـ محمود 
فػػم مصػػر ل وتعػػديؿ المػػادة الثانيػػة مػػف الدسػػتور ل ومػػارس ضػػاوطًا شػػديدة عمػػم الػػرئيس 

مف أجػؿ هػذ  الاايػة ف ػد امتنػ  عػف الػذهاب لمكتبػ  ل وقػدـ اسػت الت  وامتنػ  عػف  تالسادا
ل (1)تعػػديؿ المػػادة الثانيػػة مػػف أهمهػػا  التػػم كػػافصػػرؼ راتبػػ  حتػػم اسػػتجيب لػػبعض مطالبػػ  

فكػػاف نجاحػػ  فػػم هػػذا العمػػؿ امتػػدادًا لػػدور األزهػػر فػػم الح ػػاظ عمػػم هويػػة مصػػر اإلسػػسمية 
 والتيكيد عميها فم الدستور المصرى .

                                           
  .ـ3761أبريؿ  11مجمس الشعب ل   (3)
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 اخلبمتخ
يجدر بنػا بعػد أف انتهينػا مػف هػذا البحػث أف نتوقػؼ قمػيًس شسػتخراج بعػض 

الشريؼ ودور عممائ  في الحركة الدسػتورية فػي مصػر الح ائؽ حوؿ موقؼ األزهر 
 ومنها   

ػػ   أف الحركػػة الدسػتورية قػػد نشػيت فػػي مصػر فػػي أواخػر ال ػػرف الثػامف عشػػر 
عمم يد عمماا األزهر الشريؼ ل الػذيف عممػوا عمػم التصػدي لممظػالـ التػي 
لح ت بالشعب المصري ل وحرصوا عمم صيامة وثائؽ تحدد ح وؽ الشعب 

 وا بذلؾ جمي  الحركات الدستورية في العالـ الحديث.المصري وسب 
ػ   أف عمماا األزهر عندما نادوا بهذ  المبػادئ الدسػتورية إنمػا كػانوا يعتمػدوف 
عمم ثوابت اإلسسـ ومنهاج  في الحكـ الذي ي ػـو عمػم العػدؿ والمسػاواة ل 
ومراعاة الح وؽ لممحكوميف والحكاـ عمم السواا ل معتمديف في ذلػؾ عمػم 

صادر التشري  اإلسسمي في ال ػر ف الكػريـ والسػنة النبويػة ل ومػا قػاـ بػ  م
خم اا اإلسسـ وما سار عمي  الصالحوف مف المموؾ بعد ذلؾ ل ولـ يعتمدوا 
عمػػم أيػػة مصػػادر خارجيػػة فالحركػػة الدسػػتورية فػػي مصػػر هػػي نتػػاج ال كػػر 

 اإلسسمي الذى حمم  عمماا األزهر . 
اخػػر ال ػػرف الثػػامف عشػػر فػػي حمػػؿ الحكػػاـ عمػػم ػػػ   نجػػح عممػػاا األزهػػر فػػي أو 

اشعتراؼ بمطالبهـ الدستورية ل كما نجحوا بعد ذلؾ في تعييف محمػد عمػي 
وف ػػًا لمشػػروط التػػي وضػػعوها والمعتمػػدة عمػػم أحكػػاـ الشػػريعة اإلسػػسمية ل 
وحرصوا عمم توثيؽ كؿ ذلؾ فػي أوراؽ مكتوبػة حرصػوا عمػم توثي هػا أمػاـ 

 ادئ الدستورية . ال ضاا وتضمنت أسمم المب
ػ   رمـ حرص محمد عمي وخم ائ  عمم إضعاؼ دور األزهر فإف عمماا األزهر 
لـ يتخموا عف واجػبهـ ل فشػاركوا فػي وضػ  دسػتور الثػورة العرابيػة ل وكػاف 
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لهػػـ دورهػػـ البػػارز فػػي الحركػػة الوطنيػػة أثنػػاا اشحػػتسؿ ل وبػػرز أيضػػًا مػػف 
رفاقػػ  مشػػروعًا مت ػػدمًا   عممػػاا األزهػػر الشػػيخ محمػػد عبػػد  الػػذي وضػػ  مػػ 

 لدستور مصري . 
حيػػث كػػاف  3701ػػػ   كػػاف لعممػػاا األزهػػر دورهػػـ البػػارز أثنػػاا وضػػ  دسػػتور 

شقتراحػات الشػيخ محمػد بخيػت ػ أحػد أعضػاا لجنػة وضػ  الدسػتور ػ أثرهػا 
في التيكيد عمم هوية مصر بالنص عمم أف اإلسسـ الػديف الرسػمي لمدولػة 

اا اإلسػػسـ والعممػػانييف حينمػػا عارضػػوا هػػذا ل وتصػػدى عممػػاا األزهػػر ألعػػد
النص ل وبرز دور عمماا األزهر في متابعتهـ ألعماؿ وض  الدستور حػيف 
اعترضوا عمم تضميف الدستور ألي مػواد قػد تهمػش دور الػديف حتػم ولػو 

 تحت ستار " الواجبات الوطنية " . 
اشعتػراؼ بػيي ػ   كما كاف لعمماا األزهر دورهػـ البػارز فػي التصػدي لمحػاوشت 

مذاهب هدامة أو فرؽ ضالة تحت دعوى حرية اشعت اد ل وبرز ذلؾ الدور 
ـ ممػػػا أجبػػػر لجػػػاف وضػػػ  3732ودسػػػتور  3701عنػػػد وضػػػ  دسػػػتور 

الدستور عمم اشستجابة لمطالب عمماا األزهر ل وتراجعها عف أي مسػاس 
 بالديف في الدستور 

ل  3745اقشات الدستور سنة ػ   كاف لعمماا األزهر أيضًا دورهـ البارز في من
فكػػاف لهػػـ ال ضػػؿ فػػي حسػػـ الجػػدؿ المثػػار حػػوؿ مسػػيلة الػػنص عمػػم ديػػف 
الدولة في الدستور ل وكاف لهـ جهود كبيرة فػي شػرح الصػمة بػيف المبػادئ 
زالػػة أي مخػػاوؼ  الدسػػتورية فػػم اإلسػػسـ والمبػػادئ الدسػػتورية الحديثػػة ل وار

 سسمية . حاوؿ المارضوف إثارتها حوؿ تطبيؽ الشريعة اإل
ػػػ   كػػاف لألزهػػر الشػػريؼ ولمشػػيخ محمػػد ال حػػاـ ال ضػػؿ فػػي تضػػميف دسػػتور 

الػػنص عمػػم أف الشػػريعة اإلسػػسمية المصػػدر الرئيسػػي لمتشػػري  ل  3753
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ورمـ أف األزهر في هذا المطمب كاف يتحدث باسـ مالبية الشػعب المصػري 
صػػدرًا إش أف لجنػػة الصػػيامة عػػدلت فػػي المػػادة لتجعػػؿ "مبػػادئ الشػػريعة " م

رئيسيًا لمتشري  ل ورمـ ذلؾ ف د كانػت هػذ  المػادة عمػم حالتهػا المن وصػة 
بدايػػة لجهػػود بػػارزة وصػػ حة جديػػدة مػػف تػػاريخ نضػػاؿ األزهػػر فػػي الحركػػة 

 الدستورية .
ػ   كاف مف ثمار المادة الثانية أف بدأ األزهر في إعداد قوانيف تطبيػؽ الشػريعة 

اؿ الدسػتوري وتن يػذًا ل ػرارات مجمػ  اإلسسمية وت نيف أحكامها ل وفي المج
البحوث اإلسسمية بدأ األزهر فم وض  مشػروع لدسػتور إسػسمي عػالمي ل 
وشكمت لذلؾ لجنة ضمت عددًا مف كبار عممػاا األزهػر ل وف هػاا الدسػتور 
مػف خػارج األزهػر ل وامتػػدت جمسػات المجنػة المكم ػػة بوضػ  الدسػتور لمػػدة 

جمسػػػة تخممتهػػػا كثيػػػر مػػػف  سػػػتة شػػػهور ع ػػػدت فيهػػػا أكثػػػر مػػػف عشػػػريف
المناقشػػػات حػػػوؿ مػػػواد الدسػػػتور ل وقػػػاـ أعضػػػاا المجنػػػة بإعػػػداد عشػػػرات 

 .واد الدستور وال ضايا الشائكة ب األبحاث حوؿ مختمؼ م
ػ   اهتـ مشروع الدستور اإلسسمي باألهداؼ السامية التػم وضػ  مػف أجمهػا ل 

مػػف عالميػػة  وفػػم م ػػدمتها  العمػػؿ عمػػم تح يػػؽ الوحػػدة اإلسػػسمية انطسقػػاً 
اإلسسـ ووحدة األمة اإلسسمية ل ولذلؾ ف د حػرص واضػعو المشػروع عمػم 
مراعاة ظروؼ كؿ بمد مف بسد العالـ اإلسسمي ل ومراعاة ت اليدها وعاداتها 
التػػي ش تتعػػارض مػػ  صػػحيح الػػديف ل واختيػػار أيسػػر امراا والمت ػػؽ عميهػػا 

ثارة الخسفات بي ف أبناا األمة الواحدة ل ودوف بيف المذاهب ل منعًا لمجدؿ وار
 فرض نظاـ حكـ معيف .

ػ   لػوحظ فػي جمسػات لجنػة وضػ  الدسػتور اإلسػسمي أف هنػاؾ أبوابػًا وقضػايا 
دارت حولهػػا كثيػػر مػػف المناقشػػات والبحػػوث ل وخاصػػة ال ضػػايا المتعم ػػة 
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بنظاـ الحكـ واختيار رئيس الدولة وشروط  وواجبات  وح وق  ل ووجدنا أف 
سػبؽ واضػعي الدسػاتير المصػرية الػذيف اعتمػدوا عمػم مبػادئ المشروع قػد 

وضعية ل ف د وض  الدستور بعض المواد التي كانػت ك يمػة بحػؿ مشػكست 
دستورية وقانونية ش نجد لها حًس في الظػروؼ التػي تمػر بهػا مصػر حاليػًا 

ـ( ومنهػػػا اسػػػتاسؿ رئػػػيس الدولػػػة لمنصػػػب  والتػػػربح مػػػف وظي تػػػ  0133)
حت بابًا سريًا لإلثراا مير المشروع لم دـ الهدية و خذها كالهدايا التي أصب

ل ويعػػػاني الدسػػػتور المصػػػري الحػػػالي مػػػف ن ػػػص يك ػػػؿ محاسػػػبة الحكػػػاـ 
 وأتباعهـ عمم هذ  األمواؿ . 

ػػػ   أقػػر مشػػروع الدسػػتور اإلسػػسمي حػػؽ اشنتخػػاب ) البيعػػة ( لجميػػ  طوائػػؼ 
يػدة لموصػوؿ إلػم الشعب دوف تمييز ل واعتبر أف البيعػة هػي الطري ػة الوح

 الحكـ ل كما أعطم المرأة حؽ اشنتخاب . 
ػ  حرص مشػروع الدسػتور اإلسػسمم عمػم إزالػة أيػة فػوارؽ بسػبب الػديف فػيقر 
حػػؽ ميػػر المسػػمميف فػػي اختيػػار الحػػاكـ دوف تمييػػز ل وكػػذلؾ عنػػد مناقشػػة 
الم ومات األساسية لممجتم  فاعتبر التكافؿ أساسػًا لممجتمػ  شػامًس جميػ  

ل كما أكد المشروع عمم دور الدولػة فػي الح ػاظ عمػم كيػاف األسػرة  طوائ  
 ودعمها لتيسيس مجتم  صالح قوي . 

ػ   حرص أعضاا المجنة عند وض  الدستور عمم ال ضاا عمم السمبيات التػي 
عانػػت منهػػا مصػػر قبػػؿ ذلػػؾ ل ومػػف أمثمػػة ذلػػؾ عنػػد مناقشػػة الم ومػػات 

لممكيػػة الخاصػػة والممكيػػة اشقتصػػادية لممجتمػػ  حيػػث حرصػػوا عمػػم حمايػػة ا
العامة ل ومن  المصػادرات أو اسػتيسا عمػم األمػواؿ إش فػي أضػيؽ الحػدود 
وبال ػػانوف ل وعػػدـ نػػزع أي ممكيػػة إش لممصػػمحة العامػػة وبتعػػويض عػػادؿ ل 
وقػػد عمػػؿ الدسػػتور اإلسػػسمي عمػػم إقػػرار مبػػادئ لػػو طب ػػت لمنعػػت شػػرورًا 
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فػي الدسػتور اإلسػسمي كثيرة لح ػت بمصػر بعػد ذلػؾ ل وذلػؾ عنػدما وضػ  
مادة لمن  اشحتكار ل وجعؿ م اومػة الدولػة لػ  ركنػًا أساسػيًا فػي الم ومػات 

 اشقتصادية لممجتم  . 
ػ   حرص مشروع الدستور اإلسسمي عمم تح يؽ سيادة ال انوف وتطبي   عمم 
الجمي  دوف تمييز وفي الم دمػة رئػيس الدولػة ل ولمػا كػاف ذلػؾ ش يتح ػؽ 

ال ضػػػاا ف ػػػد وضػػػ  المشػػػروع المػػػواد الك يمػػػة بتح يػػػؽ هػػػذا إش باسػػػت سؿ 
اشست سؿ ل وفي م دمتها اختيار أفضؿ العناصر لتػولي مناصػب ال ضػاا ل 
لػػزاـ الحػػاكـ بػػاحتراـ أحكػػاـ ال ضػػاا وتن يػػذها ل والحػػد مػػف سػػمطة الحػػاكـ  وار
ومنع  مػف التػدخؿ فػي شػئوف ال ضػاا فجعػؿ التػدخؿ فيهػا جريمػة ل ومنػ  

استثنائية ولو ب رار رئاسي ل وأكد عمم حػؽ كػؿ مػواطف  تيسيس أي محاكـ
في المثوؿ أماـ قضائ  الطبيعػي ل وهػم مسػائؿ مهمػة عانػت مصػر بسػبب 

 ال صور التشريعي فيها وش تزاؿ . 
ػ   حرص مشروع الدستور اإلسػسمي عمػم إنشػاا حيػاة نيابيػة سػميمة اعتمػادًا 

ض  ضوابط شختيار عمم الشورى كيصؿ مف أصوؿ الحكـ في اإلسسـ ل وو 
أعضائها " مف أهؿ الك اية والػورع " وعػدـ اسػتاسلهـ لعمػؿ مػف الم تػرض 
أن  واجب ديني ووطني ل كما حرص المشروع عمم أف ت ـو الهيئة النيابية 
لزامػ  بتن يػذ  بدورها الرقابي والتشػريعي ومنػ  الحػاكـ مػف التسعػب بهػا ل وار

مػ  منعػ  حػؽ اشعتػراض عميهػا  م رراتها ل والعمؿ بال وانيف التػي تصػدرها
 وفؽ ضوابط معينة . 

والح ي ة أننا إذا أردنا أف نتناوؿ نصوص الدستور اإلسسمي والمبػادئ التػي 
اعتمػػد عميهػػا لطػػاؿ بنػػا الحػػديث ل وشحتػػاج األمػػر إلػػم متخصصػػيف فػػي كػػؿ فػػرع مػػف 

لم دراسػات مطولػة ل ولكػف ي مكننػا فروع العمـو السياسية واشقتصادية واشجتماعية وار
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أف ن ػػوؿ بوجػػ  عػػاـ أف هػػذا المشػػروع كػػاف يمثػػؿ خسصػػة فكػػر وعمػػـ عػػدد كبيػػر مػػف 
عمماا األزهر البارزيف وعدد مػف ف هػاا الدسػتور واسػتمر العمػؿ فيػ  ل تػرة طويمػة ل 
وفػػوؽ كػػؿ ذلػػؾ فػػإف المجنػػة التػػم وضػػعت  لػػـ تعتبػػر  مشػػروعًا نهائيػػًا ل بػػؿ كػػاف مػػف 

تمر التاس  لمجم  البحوث اإلسػسمية الػذى الم رر أف يشهد تعديست أخرى فم المؤ 
التػػم مػػرت بهػػا  ةكػػاف مػػف الم ػػرر أف يخصػػص لدراسػػت  ل إش أف الظػػروؼ السياسػػي

مصر حالت دوف ذلؾ  ل وهو في رأيي دستور مثالي راعي أحواؿ المجتمػ  وبيئتػ  ل 
وحػػرص عمػػم تيكيػػد المسػػاواة بػػيف مختمػػؼ طوائ ػػ  ل ولكػػف لألسػػؼ لػػـ يجػػد طري ػػ  

بؿ يجهؿ كثير مف الناس بيف هناؾ مشػروعًا أعػد  األزهػر لمدسػتور يعمػو لمتطبيؽ ل 
عػػف كثيػػر مػػف الدسػػاتير التػػي سػػارت عميهػػا مصػػر ػ والمشػػت ة مػػف دسػػاتير مربيػػة 
يطاليػة وبمجيكيػة وأمريكيػة ػ ويسػمو بمبادئػ  فػوؽ مبادئهػا ل ومػا أحوجنػا  فرنسػية وار

ا اإلسػسمية ل ويحػافظ عمػم اليـو إلم دستور إسسمي ينب  مف ثوابتنا ويح ػظ هويتنػ
 عاداتنا وت اليدنا .

وفػم ختػاـ هػػذا البحػث يتيكػػد لنػا أف األزهػػر الشػريؼ وعممػػاا  قػاموا بػػدورهـ 
عمم الوج  األكمؿ فم الحركة الدستورية ل ولـ يتخؿ األزهر عف الدور المنوط بػ  ل 

التزامػًا ورفض عمماا األزهر تهميش دورهـ ػ الذى يمثؿ المنهج اإلسسمم المعتػدؿ ػ 
 منهـ بالعمؿ لصالح المجتم  المصرى واإلسسمم بؿ واإلنسانية كمها .
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 ( 1 )ملحق رقم 

 يذكزح عهًبء األسْز إىل عهٗ يبْز رئيض جلُخ اندطتٕر
 (انٕرلخ األٔىل  )
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 ( 2 )ملحق رقم 

 
 

 يشزٔع اندطتٕر اإلطاليي



 

  

 

 
 د / عبد المنعـ عبد الرحمف عبد المجيد         دور األزهر في الحركة الدستورية في مصر"دراسة تاريخية"

 

3212 

 انجبة األٔل
 األيخ اإلطالييخ

 أمة واحدة . ػ  )أ (  المسمموف3مادة 
 والشريعة اإلسسمية مصدر كؿ ت نيف . 

ػػ  يجػوز أف تتعػدد الػدوؿ فػي األمػة اإلسػسمية وأف تتنػوع أشػكاؿ الحكػـ 0مادة 
 فيها . 

ػػػ  يجػػوز لمدولػػة أف تتحػػد مػػ  دولػػة إسػػسمية أو أكثػػر فػػي الشػػكؿ الػػذي 1مػػادة 
 يت ؽ عمي  . 

تهـ وفػؽ الحكػاـ ومحاسػبػ  ي ـو الشػعب بمراقبػة اإلمػاـ وأعوانػ  وسػائر 2مادة 
 . أحكاـ الشريعة اإلسسمية
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 انجبة انخبَي
 أطض اجملتًع اإلطاليي

 ػ  التعاوف والتكافؿ أساس المجتم  . 3مادة 
ػ  األمر بالمعروؼ والنهي عػف المنكػر فػرض ويػيثـ مػف ي صػر فيػ  مػ  4مادة 

 ال درة عمي  . 
ؽ وتك ػؿ الدولػة دعػـ ػ  األسػرة أسػاس المجتمػ  ل قوامهػا الػديف واألخػس 5مادة 

األسػػرة وحمايػػة األمومػػة ورعايػػة الط ولػػة وتهيئػػة الوسػػائؿ المح  ػػة 
 لذلؾ . 

ػػػ  حمايػػة األسػػرة واجػػب الدولػػة بالتشػػجي  عمػػم الػػزواج وتيسػػير أسػػباب  6مػػادة 
المادية باإلسكاف والمعونات الممكنػة وتكػريـ الحيػاة الزوجيػة وتهيئػة 

أوشدهػا واعتبػػار العنايػػة  الوسػائؿ لحسػػف تبعػػؿ المػرأة لزوجهػػا وخدمػػة
 باألسرة أوؿ واجباتها . 

ػػػ  العنايػػة بسػػسمة األمػػة وصػػحة األفػػراد واجػػب الدولػػة وعميهػػا تػػوفير 7مػػادة 
 الخدمات الطبية المجانية لممواطنيف مف وقائية وعسجية . 

 ػ طمب العمـ فريضة والتعميـ واجب الدولة وف ًا لم انوف . 31مادة 
 ينية منهج أساسي في جمي  مراحؿ التعميـ . ػ  التربية الد33مادة 
ػػ  تمتػـز الدولػة بتعمػيـ المسػمميف األمػور المجمػ  عميهػا مػف ال ػرائض 30مادة 

وتػػدريس السػػيرة النبويػػة وسػػيرة الخم ػػاا الراشػػديف دراسػػة وافيػػة عمػػم 
 مدار سنوات التعميـ . 

ف فػػي ػػػ  تمتػػـز الدولػػة بتح ػػيظ مػػا تيسػػر مػػف ال ػػر ف الكػػريـ لممسػػممي31مػػادة 
سػػػنوات التعمػػػيـ حسػػػب أنػػػواع الدراسػػػة كمػػػا تنشػػػما معاهػػػد خاصػػػة 
 بال ر ف لتح يظ  لاير الطسب وتطب  المصحؼ الكريـ وتيسر تداول .
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ػػ  التبػرج محظػور والتصػاوف واجػب وتصػدر الدولػة ال ػوانيف وال ػرارات 32مادة 
 لصيانة الشعور العاـ مف اشبتذاؿ وف ًا ألحكاـ الشريعة اإلسسمية .

ػػػػ  الماػػػة العربيػػػة الماػػػة الرسػػػمية والتػػػاريخ الهجػػػري واجػػػب ذكػػػر  فػػػي 33دة مػػػا
 المكاتبات الرسمية . 

ديف والع ػؿ ػ  الوشية العامة منوطة بمصمحة الرعيػة وخاصػة حمايػة الػ34مادة 
  والن س والماؿ والعرض

ػ  ش يك ي أف تكوف الاايات مشروعة بؿ يجػب فػي جميػ  الحػاشت أف 35مادة 
 ؿ مطاب ة ألحكاـ الشريعة اإلسسمية . تكوف الوسائ



 

  

 

 
 د / عبد المنعـ عبد الرحمف عبد المجيد         دور األزهر في الحركة الدستورية في مصر"دراسة تاريخية"

 

3215 

 انجبة انخبنج
 االلتصبد اإلطاليي

ػػػ  ي ػػـو اشقتصػػاد عمػػم مبػػادئ الشػػريعة اإلسػػسمية بمػػا يك ػػؿ الكرامػػة 36مػػادة 
اإلنسػػػانية والعدالػػػة اشجتماعيػػػة ويوجػػػب السػػػعي فػػػي الحيػػػاة بػػػال كر 

 والعمؿ ويحمي الكسب الحسؿ .
والزراعػػػة مك ولػػػة فػػػي حػػػدود الشػػػريعة  ػػػػ  حريػػػة التجػػػارة والصػػػناعة37مػػػادة 

 اإلسسمية . 
 ػ  تض  الدولة خططًا لمتنمية اشقتصادية وف ًا لمشريعة اإلسسمية . 01مادة 
 ػ  ت اـو الدولة اشحتكار وش تتدخؿ في األسعار إش لمضرورة . 03مادة 
 ػ  تشج  الدولة عمم تعمير الصحراا وتوسي  رقعة األرض المنزرعة 00مادة 

ػػػ  ش يجػػػوز التعامػػؿ بالربػػػا أخػػذا أو عطػػػاا أو أف يسػػتر أي تصػػػرؼ 01ادة مػػ
 معاممة ربوية . 

ػ  لمدولة ممكية ما في باطف األرض مف المعادف والخامات وميرها مػف 02مادة 
 الثروات الطبيعية . 

ػ  كؿ ماؿ ش مالؾ ل  يكوف ممكػًا لبيػت المػاؿ ل ويػنظـ ال ػانوف طري ػة 03مادة 
   . تممؾ األفراد ل

ػ  تصرؼ الدولة الزكاة التي ي دمها إليها األفراد في مصارفها الشرعية 04مادة 
 . 

ػػػ  الوقػػؼ عمػػػم الخيػػرات جػػائز ويصػػدر قػػػانوف بتنظيمػػ  مػػف جميػػػ  05مػػادة 
 النواحي . 
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 انجبة انزاثع
 احلمٕق ٔاحلزيبد انفزديخ

ة ل ػػ  العػدؿ والمسػاواة أسػاس الحكػـ وح ػوؽ الػدفاع والت اضػي مك ولػ06مادة 
 وش يجوز المساس بها . 

بػداا الػرأي بػال وؿ والكتابػة 07مادة  ػ  اشعت اد الديني وال كري وحريػة العمػؿ وار
نشػػػاا الجمعيػػػات والن ابػػػات واشنضػػػماـ إليهػػػا والحريػػػة  أو ميرهمػػػا وار
الشخصػػية وحريػػة اشنت ػػاؿ واشجتمػػاع كمهػػا ح ػػوؽ طبيعيػػة أساسػػية 

 ية . تك مها الدولة في حدود الشريعة اإلسسم
ػػػ  لممسػػاكف والمراسػػست والخصوصػػيات حرمػػة والتجسػػس محظػػور ل 11مػػادة 

ويحدد ال انوف ما يرد عمم هذ  الحرمة مف قيود تمارسها الدولة فػي 
جرائـ الخيانػة العظمػم أو الخطػر الػداهـ وش تكػوف تمػؾ الممارسػة إش 

 بإذف قضائي . 
منػػ  المواطنػػوف مػػف ػػػ  حػػؽ التن ػػؿ داخػػؿ الػػبسد وخارجهػػا مبػػاح وش ي13مػػادة 

السػػ ر إلػػم الخػػارج وش إلػػزامهـ الب ػػاا فػػي مكػػاف دوف  خػػر إش بحكػػـ 
 قضائي يبيف ال اضي أسباب  وش يجوز ن ي المواطنيف . 

ػ  تسميـ السجئيف السياسييف محظور وينظـ تسميـ المجرميف العادييف 10مادة 
 بات اقات م  الدوؿ المعنية . 

مة . وش تس ط الجريمة أو الع وبة طوؿ حياة ػ  تعذيب األشخاص جري11مادة 
مف يرتكبها ويمتـز فاعمها أو الشريؾ فيها بالمسئولية عنها في مالػ  
فإف كاف بمساعدة موظؼ أو بمواف ت  أو بالسكوت عنها فهو شريؾ 
 في الجريمة جنائيًا ومسئوؿ مدنيا وتسيؿ مع  الحكومة بالتضامف . 

الموظػػؼ الػػذي ت ػػ  فػػي اختصاصػػ  جريمػػة  ػػػ  يعاقػػب بع وبػػة التعزيػػر12مػػادة 
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 تعذيب عمـ بها ولـ يبم" السمطات المختصة بها . 
ػ  ش يطؿ دـ في اإلسسـ وعمم الدولة تعويض المستح يف مف قتمم ش 13مادة 

يعرؼ قاتمهـ أو عجزة ش يعرؼ مف أعجزهـ أو عرؼ ولػـ يوجػد لديػ  
 ماؿ يك ؿ التعويض . 

ـ الشكوى عػف جريمػة ت ػ  عميػ  أو عمػم ميػر  ػ  لكؿ إنساف حؽ ت دي14مادة 
 أو عمم اختسس الماؿ العاـ أو تبديد  . 

ػػػػ  حػػػؽ العمػػػؿ والكسػػػب والتممػػػؾ مك ػػػوؿ وش يجػػػوز المسػػػاس بػػػ  إش 15مػػػادة 
 بم تضم أحكاـ الشريعة اإلسسمية . 

 ػ  لممرأة أف تعمؿ في حدود أحكاـ الشريعة اإلسسمية . 16مادة 
حريػػػة الممػػػؾ وح ػػػوؽ الممكيػػػة وحرمتهػػػا وش تجػػػوز  ػػػػ  تك ػػػؿ الدولػػػة17مػػػادة 

المصادرة العامة بيية أداة كانت أمػا المصػادرة الخاصػة فػس تكػوف إش 
 بحكـ قضائي . 

ػ  ش تنزع ممكية أحػد إش لممصػمحة العامػة وم ابػؿ تعػويض كامػؿ وف ػًا 21مادة 
 . ظـ لذلؾالمن ألحكاـ ال انوف

حػػرة وذلػػؾ كمػػ  فػػي حػػدود أحكػػاـ  ػػػ  إنشػػاا الصػػحؼ مبػػاح والصػػحافة23مػػادة 
 الشريعة اإلسسمية . 

ػ  لممػواطنيف حػؽ تكػويف الجمعيػات والن ابػات عمػم الوجػ  المبػيف فػي 20مادة 
ال انوف ويحظر منها ما يكوف نشاط  معاديًا لنظاـ المجتم  أو سريا 
ذا طػػاب  عسػػكري أو مخال ػػًا بػػيي وجػػ  مػػف الوجػػو  ألحكػػاـ الشػػريعة 

 اإلسسمية .
 ػ  تمارس الح وؽ وف ًا لم اصد الشريعة . 21مادة 
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 انجبة اخلبيض
 اإليــبو

ف خولؼ في الرأي . 22مادة   ػ  يكوف لمدولة إماـ وتجب الطاعة ل  وار
ػػػ  ش طاعػػة لمخمػػوؽ فػػي معصػػية الخػػالؽ وش لإلمػػاـ فػػي أمػػر م طػػوع 23مػػادة 

 بمخال ت  لمشريعة . 
ي اختيػار اإلمػاـ عمػم أف تػتـ ػػ  يبػيف ال ػانوف طري ػة البيعػة العامػة فػ24مادة 

البيعػػػػة العامػػػػة تحػػػػت إشػػػػراؼ ال ضػػػػاا ل وتكػػػػوف البيعػػػػة باألممبيػػػػة 
 المطموبة ألصوات المشتركيف في البيعة . 

ػػػ  يشػػترط لممرشػػح لرئاسػػة الدولػػة   اإلسػػسـ والػػذكورة والبمػػوغ والع ػػؿ 25مػػادة 
 والصسح والعمـ بيحكاـ الشريعة اإلسسمية . 

اإلماـ ببيعة عامة مف جميػ  طب ػات األمػة طب ػًا لم ػانوف ػ  يتـ تعييف 26مادة 
ويجوز لممرأة أف تطمب اششتراؾ في اشنتخاب متم اسػتوفت شػروط  

 (3)وتمكف مف اشنتخاب . 
 ػ  ش جناح عمم مف أبدى رأي  ضد البيعة لإلماـ قبؿ تمامها .27مادة 
وبالطري ػة  ػ  ألصحاب الحؽ في البيعة عزؿ اإلمػاـ متػم تح ػؽ سػبب 31مادة 

 التي يبينها ال انوف . 
 ػ  يخض  اإلماـ لم ضاا ول  الحضور أمام  بوكيؿ عن  . 33مادة 
ػ  يتمت  رئيس الدولة بكافة الح وؽ التي يتمت  بها المواطنوف ويمتـز 30مادة 

بمػػػا يمتزمػػػوف بػػػ  وتسػػػري فػػػي ح ػػػ  األحكػػػاـ الماليػػػة التػػػي يحػػػددها 
 ال انوف . 

                                           
  .رأت المجنة أف تكوف ال  رة األخيرة موض  دراسة عند بحث هذا المشروع إلقرار   (3)
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ة لإلماـ أو الوقؼ عمي  أو عمم أقارب  حتػم الدرجػة ػ  ش تجوز الوصي31مادة 
الرابعة إش أف تكوف وصية ممف يرث  اإلماـ ل كما ش يجوز لإلماـ أف 
يشتري أو يستيجر شيئًا مف أمسؾ الدولة أو أف يبي  أو يػؤجر شػيئًا 

 مف أمسك  إليها . 
 .  ػ  الهدايا لإلماـ مموؿ وما يتـ منها يضاؼ إلم بيت الماؿ32مادة 
ػ  اإلماـ قدوة لمرعية في العدؿ واإلحساف والعمػؿ الصػالح وهػو يشػارؾ 33مادة 

مير  مف أئمػة المسػمميف كػؿ مػا يهػـ الجماعػة اإلسػسمية كمػا يبعػث 
بعثا لمحج كؿ عاـ يشارؾ ب  فػي مػؤتمرات المسػمميف الرسػمية وميػر 

 الرسمية . 
ظ الثاػور وتػراب ػ  اإلمػاـ مسػئوؿ عػف قيػادة جيشػ  لجهػاد العػدو وح ػ34مادة 

قامة الحدود وع د المعاهدات بعد إقرارها .   الوطف وار
ػػػ  اإلمػػاـ مسػػئوؿ عػػف تمكػػيف األفػػراد والجماعػػة مػػف األمػػر بػػالمعروؼ 35مػػادة 

 والنهي عف المنكر وأداا ال رائض . 
ػػ  يعػيف اإلمػاـ مػوظ ي الدولػة ويجػوز أف يخػوؿ ال ػانوف ميػر  تعيػيف 36مادة 

 يات العميا . الموظ يف مف مير المستو 
ػػ  الع ػو عػف الجػرائـ فيمػا عػدا الحػدود ش يكػوف إش ب ػانوف ل ولإلمػاـ 37مادة 

الع ػػو عػػف ع وبػػات الجػػرائـ فػػي ظػػروؼ خاصػػة فيمػػا عػػدا ع وبػػات 
 الحدود والخيانة العظمم . 

ػ  لإلماـ عند الضرورة اتخاذ تدابير استثنائية يبينها ال انوف إذا قامت 41مادة 
ينػذر بحػدوث قسقػؿ أو تهديػد كيػاف الدولػة أو حػرب  قسقؿ أو قاـ مػا

أهميػػة أو حػػرب مػػ  إحػػدى الػػدوؿ عمػػم أف يعرضػػها عمػػم المجمػػس 
ذا لػػػـ يكػػػف قػػػد تػػػـ انتخػػػاب  النيػػػابي خػػػسؿ أسػػػبوع مػػػف اتخاذهػػػا ل وار
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المجمس فيدعم المجمس ال ديـ وتبطؿ هذ  التدابير أف لـ يتبػ  فيهػا 
تػدابير اشسػتثنائية وامثػار هذا اإلجراا ل ويصدر قانوف بتنظيـ هذ  ال

المترتبػػة عميهػػا والجهػػات المختصػػة باتخاذهػػا وكي يػػة تسػػوية امثػػار 
 المترتبة عميها في حالة عدـ إقرارها .
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 انجبة انظبدص
 انمضــبء

 ػ  يحكـ ال ضاة بالعدؿ وف ا ألحكاـ الشريعة اإلسسمية . 43مادة 
يػز أحػد أو فئػة بمحػاكـ ػػ  النػاس سواسػية أمػاـ ال ضػاا وش يجػوز تمي40مادة 

 خاصة . 
ػ  ش يجوز إنشاا محاكـ خاصة أو حرمػاف صػاحب قضػية مػف قاضػي  41مادة 

 الطبيعي 
 ػ  ش يجوز من  ال ضاا مف سماع الدعوى ضد اإلماـ أو الحاكـ . 42مادة 
ػػ  تصػدر األحكػاـ وتن ػذ باسػـ ار الػرحمف الػرحيـ وش يخضػ  ال اضػي 43مادة 

 عة اإلسسمية . في قضائ  لاير الشري
ػػػ  تن يػػذ األحكػػاـ مسػػئولية الدولػػة واشمتنػػاع أو التراخػػي فػػي تن يػػذها 44مػػادة 

 جريمة معاقب عميها . 
 ػ  تك ؿ الدولة است سؿ ال ضاا والمساس باست سل  جريمة . 45مادة 
ػ  تختار الدولة لم ضػاا أصػمح المػؤهميف لػ  مػف الرجػاؿ وتيسػر أداا  46مادة 

 لعمم  . 
ػػػ  يشػػترط فػػي جػػرائـ الحػػدود أف يحضػػر المػػتهـ المحاكمػػة وأف يحضػػر 47مػػادة 

 مع  محاـ يختار  هو أو تندب  الدولة أف لـ يختر هو محاميًا 
ػػػ  مجمػػس ال ضػػاا عمنػػي ولمعامػػة حضػػور  وش يجػػوز جعمػػ  سػػريًا إش 51مػػادة 

 لضرورة شرعية . 
والسػػرقة  ػػػ  توقػػ  ع وبػػات الحػػدود الشػػرعية فػػي جػػرائـ الزنػػا وال ػػذؼ53مػػادة 

 والحرابة وشرب الخمر والردة . 
 ػػػػػػ  يحػػػػػدد ال ػػػػػانوف التعزيػػػػػرات التػػػػػي يوقعهػػػػػا ال اضػػػػػي فػػػػػي ميػػػػػر 50مػػػػػادة 
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 جرائـ الحدود
ػ  يبيف ال انوف أحكاـ ال سامة وش يجوز أف تجاوز المسئولية المدنيػة 51مادة 

 م ادير الديات . 
 ػ  يبيف ال انوف شروط قبوؿ التوبة وأحكامها . 52مادة 

 ػ  ش يحكـ باإلعداـ في جناية إش إذا امتن  الصمح أو ع و ولي الدـ.53دة ما
 ػ  يجوز التصالح في ال صاص عمم أكثر مف الدية .54مادة 
 ػ  يجوز أف تتساوى المرأة والرجؿ في الدية .  55مادة 
ػ  شروط ال صػاص فػي الجػروح التماثػؿ الكامػؿ ل وكمػاؿ الي ػيف بػذلؾ 56مادة 

 عند ال اضي . 
ػ  الجمد هو الع وبة األساسػية فػي التعزيػرات والحػبس محظػور إش فػي 57مادة 

 جرائـ معدودة ولمدد محدودة يبينها ال اضي . 
 ػ  ش يجوز إذشؿ المحبوس أو إرهاق  أو اإلسااة إلم كرامت  . 61مادة 
ػػػ  تنشػػي محكمػػة دسػػتورية عميػػا تخػػتص بال صػػؿ فػػي مػػدى مطاب ػػة 63مػػادة 

ح ألحكػػاـ الشػػريعة اإلسػػسمية وأحكػػاـ هػػذا الدسػػتور ال ػػوانيف والمػػوائ
 ويحدد ال انوف اختصاصاتها األخرى . 

ػػػ  ينشػي ديػػواف لممظػالـ يحػػدد ال ػانوف تشػػكيم  واختصاصػات  ومرتبػػات 60مػادة 
 أعضائ  
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 (3)انجبة انظبثع 
 انشٕرٖ ٔانزلبثخ ٔطٍ انمٕاَني

 امتية   ػ  يكوف لمدولة مجمس لمشورى يمارس اشختصاصات 61مادة 
 ػ  سف ال وانيف بما ش يتعارض م  أحكاـ الشريعة اإلسسمية .3 
 ػ  اعتماد الموازنة السنوية لمدولة وحسابها الختامي . 0 
 ػ  ممارسة الرقابة عمم أعماؿ السمطة التن يذية . 1 
ػػػػ  ت ريػػػر مسػػػئولية الػػػوزارة عػػػف أعمالهػػػا وسػػػحب الث ػػػة بهػػػا عنػػػد 2 

 اشقتضاا 
ال انوف شروط اشنتخػاب وطري ػة أحداثػ  وشػروط العضػوية ل  ػ  يحدد62مادة 

وذلػػؾ عمػػم أسػػاس مػػف الشػػورى عمػػم وجػػ  يك ػػؿ مشػػاركة كػػؿ بػػال" 
عاقػؿ حسػػف السػػمعة فػي أبػػداا رأيػػ  ل وكػذلؾ كي يػػة معاممػػة أعضػػاا 

 المجمس مف الناحية المالية ل ويض  المجمس شئحت  الداخمية .

                                           
   .يحذؼ هذا الباب في الدوؿ التي ليس لها مجالس لمشورى  (3)
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 انجبة انخبيٍ
 احلكٕيــخ

ولم الحكومػػػة مسػػػئولية إدارة شػػػئوف الحكػػػـ وتح يػػػؽ المصػػػالح ػػػػ  تتػػػ63مػػػادة 
 (3)الشرعية المعتبرة وتكوف مسئولة أماـ اإلماـ . 

ػ  يحدد ال انوف شروط تعييف الوزراا واألعماؿ المحظورة عميهـ أثنػاا 64مادة 
 تولي مناصبهـ ل وطري ة محاكمتهـ عما ي   منهـ في عممهـ.

                                           
   .تحذؼ هذ  ال  رة في الدوؿ التي لها مجالس لمشورى  (3)
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 انجبة انتبطع
 بنيخأحكبو عبيخ ٔاَتم

 ػ  مدينة ... حاضرة البسد . 65مادة 
 ػ  يبيف ال انوف عمـ الدولة وشعارها ويحدد األحكاـ الخاصة بكؿ منها. 66مادة 
ػػػ  تسػػري ال ػػوانيف عمػػم مػػا ي ػػ  مػػف تػػاريخ ن اذهػػا ل وش تسػػري بػػيثر 67مػػادة 

رجعي إش فيما تنص عمي  ويمـز لذلؾ مواف ػة ثمثػي أعضػاا المجمػس 
 ز الرجعية في المسائؿ الجنائية . النيابي وش تجو 

ػ  تنشر ال وانيف في الجريدة الرسمية خسؿ أسبوعيف مف يػـو إصػدارها 71مادة
ويعمؿ بها بعد شهر مف اليـو التالي لتاريخ نشػرها إش إذا حػدد لػذلؾ 

 ميعاد  خر .
ػ  لكؿ مف اإلماـ والمجمس النيابي طمػب تعػديؿ مػادة أو أكثػر مػف مػواد 73مادة

ويجػػب أف يػػذكر فػي طمػػب التعػػديؿ المػواد المطمػػوب تعػػديمها  الدسػتور
واألسػػباب الداعيػػة إلػػم هػػذا التعػػديؿ ل فػػإذا كػػاف الطمػػب صػػادرًا مػػف 
المجمػػػس النيػػػابي وجػػػب أف يكػػػوف موقعػػػًا عميػػػ  مػػػف ثمػػػث أعضػػػاا 

 المجمس عمم األقؿ . 
وفػػي جميػػ  األحػػواؿ ينػػاقش المجمػػس مبػػدأ التعػػديؿ ويصػػدر قػػرارًا فػػي 

ثمثي أعضائ  فإذا رفض الطمب فػس يجػوز إعػادة طمػب شين  بيممبية 
 تعديؿ المواد ذاتها قبؿ مضي سنة عمم هذا الرفض. 

ذا وافػػؽ المجمػػس النيػػابي عمػػم مبػػدأ التعػػديؿ ينػػاقش بعػػد شػػهريف مػػف   وار
تػاريخ هػذ  المواف ػػة المػواد المطمػوب تعػػديمها فػإذا وافػؽ عمػػم التعػديؿ ثمثػػا 

 تائها في شين .أعضاا المجمس عرض عمم األمة شست 
فإذا وافؽ عمم التعديؿ اعتبر نافذًا مف تاريخ إعسف نتيجة اشست تاا  
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 . 
ػ  كؿ ما قررت  ال وانيف والمػوائح مػف أحكػاـ قبػؿ صػدور هػذا الدسػتور 70مادة 

يب م صحيحًا ونافذا وم  ذلؾ يجوز إلااؤها أو تعػديمها وف ػًا لم واعػد 
فػػإذا كانػػت مخال ػػة ألحكػػاـ واإلجػػرااات الم ػػررة فػػي هػػذا الدسػػتور ل 

 الشريعة اإلسسمية وجب إلااؤها أو استبدالها بايرها . 
ػػػ  يعمػػؿ بهػػذا الدسػػتور مػػف تػػاريخ إعػػسف مواف ػػة األمػػة عميػػ  فػػي 71مػػادة 

 اشست تاا . 
 

 ه 1331من ذى القعدة سنة  13مت حبمد اهلل وعونه فى يوم األحد  

 م.1391من أكتوبر سنة  11املوافق 
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 دلصبدر ٔادلزاجعفٓزص ا  
  () أٔالا : انٕحبئك غري ادلُشٕرح :

ى)ىأى(ىىمجمورةىدارىالوثائقىالقوموةى:ى
 ػ  عابديف. 

 ػ  مجمس النظار والوزراا . 
رةدواتىىىنونىمخلوفىالمحفوظةةىممتبمبةهىممنة ىىى)ب(ىىمجمورةىوثائقىالذوخىحد

ىمأدووطىومنكاى:ى
 ػ  محاضر المجنة العميا لألبحاث الدستورية . 

 ثائؽ رابطة العالـ اإلسسمي . ػ  و 
 ـ. 3732ػ  مشروع دستور 

 ػ  مكاتبات مت رقة . 
(ىىىوبذملىىملفىالددبورىاإلدالمى)ج(ىىمجمورةىمجمعىالمحوثىاإلدالموةىمالقاهرة)

ى:
 ػ  جمسات مجم  البحوث اإلسسمية . 

 ػ  محاضرات جمسات مشروع الدستور اإلسسمي . 
 ها .ػ  بيانات بمجاف المجم  وأعضائ

 ػ  مكاتبات مت رقة .
 حبَيبا :  انٕحبئك ادلُشٕرح : 
 ـ . 3701ل المطبعة األميرية بال اهرة ل  3701ػ  األوامر الممكية لسنة 
 ـ.3710ـ ل المطبعة األميرية بال اهرة ل  3711ػ  األوامر الممكية لسنة 

 ل الهيئػػػة العامػػػة لشػػػئوف 3742ػػػػ  الجمهوريػػػة العربيػػػة المتحػػػدة ل الدسػػػتور 
                                           

( )   صيؿ في ثنايا البحث.سيكت ي هنا بإيراد هذ  المجموعة بصورتها اإلجمالية حيث ورد الت  
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 المطاب  األميرية . 
بتعديستػ  ل  3753سػبتمبر  33ػ دستور جمهورية مصر العربية الصػادر فػم 

ل الوقػػػائ   301مركػػػز الدراسػػػات السياسػػػية واشسػػػتراتيجية بػػػاألهراـ ل ص 
 ـ . 3761يونيو  04المصرية ل 

ػ  الدستور اإلسسمي مستنبط مف ال ػر ف ل الحػزب اإلسػسمي ل نسػخة موجػودة 
 زهر الشريؼ .بمكتبة األ 

ػػػ  مشػػروع دسػػتور إسػػسمي لمدولػػة المصػػرية ل اإلخػػواف المسػػمموف ل الشػػعبة 
  ـ.3730ه / 3150ال انونية ل 

ػػػػ  مجمػػػس الشػػػيوخ ل الدسػػػتور تعمي ػػػات عمػػػم مػػػواد  باألعمػػػاؿ التحضػػػيرية 
 ـ. 3721والمناقشات البرلمانية ل مطبعة مصر ل 

 . 3761ػ مجمس الشعب ل 
انة العامةل مكتب األميف العاـل تػاريخ وأعمػاؿ الػوزارات ػ  مجمس الوزراا ل األم

ل الهيئػة العامػة  3756ػ  3656بمناسػبة العيػد المئػوي لمجمػس الػوزراا 
 ـ. 3761لشئوف المطاب  األميرية ل 

ػ  مناقشات الدستور ل إعػداد   حسػف الشػرقاوي ل ت ػديـ   محمػد أبػو نصػير ل 
 ـ.  3745دار الكاتب العربي لمطباعة والنشر ل 

 حبنخبا : انكتت انعزثيخ ادلطجٕعخ : 
ػػػػ  أبػػػو األعمػػػم المػػػودودي   تػػػدويف الدسػػػتور اإلسػػػسمي ل بيػػػروت ل مؤسسػػػة 

 ـ. 3763ه / 3213الرسالة ل الطبعة الخامسة 
يوليػػو البحػػث عػػف الديم راطيػػة ل دار ابػػف  01ػػػ  أحمػػد حمػػروش   قصػػة ثػػورة 
 ـ. 3760خمدوف ل الطبعة األولم ل 

د أميف   الدساتير ومشروعات الدساتير فػي مصػر  دراسػة فػي ػ د . أحمد محم
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اإلصسح الدستوري والسياسي ل مكتبة الشروؽ الدوليػة ل الطبعػة األولػم ل 
 ـ . 0114ه / 3205

ػ  د. إسماعيؿ إبراهيـ   مشػايخ ضػد السػمطة والسػمطاف ل ال ػاهرة ل دار الكػرز 
 ـ. 0112لمنشر والتوزي  ل الطبعة األولم ل 

د الشوربجي   اإلسسـ دستور الحكػـ دراسػة م ارنػة لممبػادئ الدسػتورية ػ  السي
في اإلسػسـ والمبػادئ الدسػتورية الوضػعية ل مطبعػة دار التػيليؼ بمصػر ل 

 ـ. 3731
ػػ ال ػتح ػ محػب الػديف الخطيػب 0ػ  أنػور الجنػدي   تػاريخ الصػحافة اإلسػسمية 

 ـ. 3764ل دار األنصار ل  3726ػ  3704
بػػد الػػرحمف بػػف حسػػف الجبرتػػي   عجائػػب امثػػار فػػي التػػراجـ ػػػ  الجبرتػػي ل ع

 ـ. 0111واألخبار ل الهيئة المصرية العامة لمكتاب ل 
ػ  د . جماؿ عبد الحي عمر النجار   صحافة اشتجا  اإلسسمي في مصر فيمػا 
 بػػػػػػػػػػيف الحػػػػػػػػػػربيف العػػػػػػػػػػالميتيف ل دار الوفػػػػػػػػػػاا ل الطبعػػػػػػػػػػة األولػػػػػػػػػػم ل 

 ـ.0111ه / 3203
حمودة   أسرار حركة الضباط األحرار واإلخػواف المسػمموف  ػ  حسف محمد أحمد

 ـ.3763ج / 3213ل الزهراا لإلعسـ العربي ل الطبعة األولم ل 
ػ رفعت سيد أحمد   ظاهرة اإلحياا اإلسسمي في السبعينات دراسة حالة م ارنة 
يػػػراف ل رسػػػالة دكتػػػورا  ميػػػر منشػػػورة ل جامعػػػة ال ػػػاهرة ل كميػػػة  لمصػػػر وار

 ـ.3766لعمـو السياسية ل اشقتصاد وا
ػ  د. زكريا سميماف بيومي   اإلخواف المسمموف بيف عبد الناصر والسادات مػف 

ل مكتبػة وهبػة ل الطبعػة األولػم ل  3763ػ  3730المنشػية إلػم المنصػة 
 ـ. 3765ه / 3216
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ػ  زكريا فايد   العممانية النشية واألثر ل الزهراا لإلعسـ العربي ل الطبعة األولم 
 ـ.3766ه / 3216ل 

ػ  صػالح موسػم شػرؼ    المبػادئ الدسػتورية فػي الشػريعة اإلسػسمية ل هديػة 
 ـ.3752ه / 3172مجمة األزهر ل ص ر 

 3732ػ  صسح عيسم   دستور فػي صػندوؽ ال مامػة قصػة مشػروع دسػتور 
 ـ.  0113دراسة ووثي ة ل 

مػػة لم كػػر ػػػ  طػػارؽ البشػػري   فػػي المسػػيلة اإلسػػسمية المعاصػػرة المسمػػح العا
السياسي اإلسسمي في التاريخ المعاصر ل دار الشروؽ ل الطبعة األولػم ل 

 ـ.3774ه / 3235
ل كتػػػاب  3751ػ  3730يوليػػػو  01الديم راطيػػػة ونظػػػاـ  --------ػػػػ  

 ـ. 3773ل ديسمبر  270الهسؿ ل عدد 
ػ  د . عبد الجواد صابر إسماعيؿ   دور األزهر السياسي في مصر إباف الحكـ 

 ـ .3774ه / 3234ثماني ل مكتبة وهبة ل الطبعة األولم ل الع
ػػػ  د . عبػػد الحميػػد متػػولي   الشػػريعة اإلسػػسمية كمصػػدر أساسػػي لمدسػػتور ل 

 ـ. 3773منشية المعارؼ باإلسكندرية ل الطبعة الثالثة ل 
ـ. تاريخنػا ال ػومي فػي سػب  3730يوليػو  01ػ  عبػد الػرحمف الرافعػي   ثػورة 

ه / 3217ل دار المعػػارؼ ل الطبعػػة الثانيػػة ل  3737ػ  3730سػػنوات 
 ـ. 3767

ػ  د. عبد الرحيـ عبد الرحمف عبػد الػرحيـ   الريػؼ المصػري فػي ال ػرف الثػامف 
 ـ. 3774عشر ل مكتبة مدبولي ل الطبعة الثانية ل 

ػػػ  د. عبػػد العزيػػز الشػػناوي   عمػػر مكػػـر بطػػؿ الم اومػػة الشػػعبية ل دار الكاتػػب 
 . 45ر ل سمسمة أعسـ العرب ل رقـ العربي لمطباعة والنش
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 3714ػ  3736ػ  د. عبد العظيـ رمضاف   تطػور الحركػة الوطنيػة فػي مصػر 
 ـ. 3776الهيئة المصرية العامة لمكتاب ل الطبعة الثالثة ل 

ػ  د. عمي جريشػة   إعػسف دسػتوري إسػسمي ل دار الوفػاا لمطباعػة والنشػر ل 
 ـ. 3763ه / 3213الطبعة األولم ل 

د . فػاروؽ عبػد الحمػيـ مرسػي   الشػريعة اإلسػسمية أصػؿ أحكػاـ ال ضػاا ل ػػ  
 ـ . 3765ه / 3215مصر ل دار األقصم لمكتاب ل الطبعة األولم ل 

ػ  فوزي جرجس   دراسات فػي تػاريخ مصػر السياسػي منػذ العصػر المممػوكي ل 
 ـ. 3736الدار المصرية المبنانية لمطباعة والنشر والتوزي  ل ال اهرة ل 

ػػػػ  د . كػػػـر شػػػمبي   صػػػحافة الثػػػورة وقضػػػية الديم راطيػػػة فػػػي مصػػػر ل كتػػػاب 
 التعاوف ل مؤسسة دار التعاوف لمطب  والنشر ل د . ت . 

ػػػ د. مالػػؾ محمػػد أحمػػد رشػػواف ل عممػػاا األزهػػر بػػيف بونػػابرت ومحمػػد عمػػم ل 
 ـ .3767هػ/ 3217مطبعة األمانة لالطبعة األولم ل 
ػ  3044تاذ اإلمػػاـ الشػػيخ محمػػد عبػػد  ػػػ  محمػػد رشػػيد رضػػا   تػػاريخ األسػػ

ه 3205الطبعػة الثانيػة ل ل ـ ل دار ال ضػيمة 3713ػ  3627ه / 3101
 ـ. 0114/ 

ػ  3765ػػػ  د . محمػػد سػػميـ العػػوا   األزمػػة السياسػػية والدسػػتورية فػػي مصػػر 
 ـ. 3773ه / 3230ل الزهراا لإلعسـ العربي ل الطبعة األولم ل  3771

(  3660ػ  3641  نشية الروح ال ومية المصرية ) ػ  محمد صبري السربوني 
ترجمة   ناجي رمضاف عطية ل مراجعػة   أحمػد زكريػا الشػمؽ ل دار الكتػب 

 ـ. 0133ه / 3210والوثائؽ ال ومية ل 
ػ د. محمود جام  ل عرفت السادات ل المكتب المصرى الحديث ل الطبعة الثانية 

 ـ . 3776ل 
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 .ـ3752اإلسسمي ل مطبعة األمانة  ورػ  د. مصط م كماؿ وص ي    الدست
  أنموذج الدسػتور اإلسػسمي م ػدـ عمػم األزهػر ل   --------------ػ 

 ـ. 3761ه / 3211مطبعة األمانة ل 
ل الهيئػة  3731ػ  3656ػ  د . يوناف لبيػب رزؽ   تػاريخ الػوزارات المصػرية 

 ـ. 3776المصرية العامة لمكتاب ل الطبعة الثانية ل 
 ادلزاجع األجُجيخ ادلعزثخ : راثعبا :  

ػػػ  بيتػػر مانسػػ يمد   تػػاريخ مصػػر الحديثػػة والشػػرؽ األوسػػط ل ترجمػػة   عبػػد 
الحميد فهمي الجماؿ ل الهيئة المصرية العامػة لمكتػاب ل تػاريخ المصػرييف 

 ـ. 3773ل  73رقـ 
ػ  لورد كرومر   الثورة العرابية ل ترجمة   عبد العزيز عرابي ل الهيئة المصرية 

 ـ. 3777امة لمكتاب ل الع
 خبيظبا : حبٕث يُشٕرح : 

ػ  عبد الحميـ الجندي   نحو ت نيف جيد لممعامست مف ال    اإلسػسمي ل بحػث 
 م دـ إلم مجم  البحوث اإلسسمية باألزهر الشريؼ . 

   نحو مشروع الدستور اإلسسمي ل بحػث م ػدـ لممػؤتمر   ----------  
  ـ.3761ه / 3211ة ل التاس  لمجم  البحوث اإلسسمي

ػ  كمية أصوؿ الديف   هػذا بػسغ لمنػاس الشػريعة اإلسػسمية والدسػتور الػدائـ ل 
 ـ.  3753عرض ال ضية وتح يؽ ال وؿ فيها ل 

 طبدطبا : اندٔريبد : 
 ـ. 3746    ػ   خر ساعة

 ـ. 3761     ػ  األحرار 
 ـ.3753ه / 3173ل  3731ه / 3150     ػ  األزهر
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 ـ. 3700    ػ  اشست سؿ
 .3753ل 3746ل   3745ل3730ل 3713ل3700    ػ  األهراـ

 ـ.  3736    ػ  الجريدة الرسمية
 ـ.3757ل  3731ل  3730     ػ  الدعوة 
 ـ. 3700     ػ  الم طـ 
 ـ. 3700     ػ  النظاـ
 ـ. 3700     ػ  الوطف

 ـ.3700    ػ وادي النيؿ
 ـ. 3773     ػ  الوفد

 . 3761ـ ل  3734ل  3731ل  3730    ةػ  الوقائ  المصري
 طبثعبا :  ادلٕالع اإلنكرتَٔيخ : 

www. Islamomline.net 

nasser.bibalex.org www. 


