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 رسالة  لمن يروجون بالباطل أن مصر ستصبح دولة علمانية أومدنية وغير ذلك

الشريعة ومبادئ ، واللغة العربية لغتها الرسمية، اإلسالم دين الدولة(منه على ان:  2فى المادة )  2013اكد مشروع دستور -اوال

 2012ودستور  1971وهذه المادة هى نفس النص الوارد فى دستور   .اإلسالمية المصدر الرئيسي للتشريع

  وهوكافة شئونه،  ( األزهر الشريف هيئة إسالمية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على7كما ورد بالمادة رقم ) -ثانيا

  .ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالمويتولى مسئولية الدعوة  اإلسالمية،المرجع األساسي فى العلوم الدينية والشئون 

وشيخ األزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة  .وتلتزم الدولة بتوفير االعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه

 (2012نفس معنى المادة الرابعة من دستور  ) نص هذه المادة هو .اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء

 0مصر جزء من العالم االسالمى من هذا الدستور أكدت ان  1يضاف الى ذلك  ان المادة ثالثا:

وأن المرجع فى  للتشريع، *نكتب دستوراً يؤكد أن مبادئ الشريعة اإلسالمية المصدر الرئيسي ورد بديباجة الدستور:: رابعا 

 .تفسيرها هو ما تضمنه مجموع احكام المحكمة الدستورية العليا في ذلك الشأن 

تشمل أدلتها الكلية وقواعدها األصولية ) مبادئ الشريعة اإلسالمية  وكان نصها 2012من دستور   219ان المادة خامسا:  

 ( ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة 

وهذه المادة ستجعل الدستور فئوىا ويقسم البلد ويعطل مسيرة التشريع ويجعل العرف هو السائد بالمجتمع وحسب اجتهادات كل 

 شخص

تعثر  حيث ان هذه المادة ستعثر على المشرع ان يشرع او يصدر قانون طبفا الى مذهب او ال حيث ان الشريعة االسالمية  تييسر و-1

 ال الفقهاء التى تتبدل باختالف االزمنه وكانت سترفع مرتبه الفقهاء لمرتبة اإللوهية قوآلقدسية ال اى فقه النه 

 يؤدى الى تنازع بين المذاهب واالخالل  بالسالم المجتمعى -3

 تؤدى الى جعل الدستور دستور طائفى -4

 مفهوم الهوية  يمكن إختزال الدستور فى موضوع أوال -الهويه المصرية هويه منفتحة وليست هوية منغلقة  -5

ن للهويه الللهويه فقط   يصح ان نقف عند المضمون الديني الطائفيال و -انها مادة ترسخ لمفهوم المذهبي الطائفي للهوية  -6

 مضامين اشمل واعم

د الكل إلى هذه المادة تنزيل من شأن الشريعة من مستوى المبدأ العام الى مستوى المذاهب الجزئية داخل الدين الواحد وهذا يعد ر -7

 الجزء

 سادسا: يثير البعض حاليا اإلشاعات والتخاريف الكاذبة والمقصود منها البلبلة والوقيعة بين فئات الشعب  

من الدستور والتى تنص على ) تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأ والرجل فى جميع الحقوق  11حيث يحرفون نص المادة 

ويدعون ان مساواة المرأة بالرجل يعنى ان نصيبها من    واالجتماعية والثقافية وفقا الحكام الدستورالمدنية والسياسية واالقتصادية 

الميراث سيكون مثل نصيب الرجل ؟؟؟وانه سيكون  من حق المرأة أن تتزوج أربعة رجال مثل الرجل يتزوج أربعة زوجات ؟؟؟؟؟ 

 0تتناول الحقوق الشرعية او الدينية وغير ذلك من ادعاءات باطلة  وتجاهلوا ان هذه المادة لم

هؤالء مثيرى البلبلة تجاهلوا شرط الجملة االخيرة من الفقرة وهى )وفقا إلحكام الدستور ) و المقصود بها  ان الدستور يأخذ كوحدة 

 ئيسية(واحدة وكل المواد تكمل األخرى واستحالة فصل المادة الثانية من الدستور عن اى ماده اخرى فيه النها مادة ر

تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو األسرة وعملها في  1971( من دستور 11ملحوظة :هذا النص هو ذات نص المادة)

المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية، دون أخالل بأحكام الشريعة اإلسالمية. 

 ن اخالل بأحكام الشريعة اإلسالمية لعدم التكرار والن المادة الثانية كانت تكفى (ولكن تم رفع )دو
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ncw@ncwegypt.com,info@ncwegypt.com Email: 

www.ncwegypt.com Website: 

Facebook: http://www.facebook.com/ncwegyptpage 
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