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تاريخ املطالبات بتعديل املادة 2 .. من املجلس التأسيسي حتى أمة 2012
النهائية  النتائج  مع إعالن 
وتشكيل مجلس أمة 2012 تعالت 
بعض األصوات املطالبة بتعديل 
املادة الثانية من الدستور ليفتح 
الب���اب عل���ى مصراعيه على 
نقاش سياس���ي حاد بني مؤيد 
ومعارض وآخر متحفظ على 
توقيت تلك اخلطوة واملناداة 
بها وسط احلديث عن حتالفات 
ومقايض���ات توصل في نهاية 
املطاف كل ط���رف الى حتقيق 

مبتغاه.
فما يحدث اليوم من نقاشات 
حول املوضوع س���بق ان فجر 
جداال كبيرا في فترات ومراحل 
مختلفة من عمر مجلس األمة 
وعبر مجالس عديدة تقدم بها 

عدد كبير من النواب.
وحلساس���ية املوضوع لم 
تقتصر النقاشات على الطبقة 
أمة  السياس���ية من مجل���س 
ومجلس وزراء وسياس���يني 
بل تعدته���ا الى جميع أطياف 
أدب���اء ومفكرين  املجتمع من 
وناش���طني ك���ون القضية لها 
تأثير مباشر على احلياة العامة 
بجميع تفاصيلها، ولعل األبرز 
كان كلمة األستاذ الكبير الراحل 
عبدالعزيز حسني، رحمه اهلل، 
عندما قال ل� »األنباء«: ان املادة 
الثانية من الدستور بوضعها 
احلالي ال تخرج على الشريعة 
ولكنها جتعل احلضارة جتري 
الدين يجري  مجراها وجتعل 

مجراه.
ولتسليط الضوء على هذه 
القضي���ة نس���تعرض الرحلة 
التاريخي���ة ملس���يرة تطبيق 
الشريعة اإلسالمية في الكويت 
وص���وال ال���ى ع���رض معظم 
االقتراح���ات املطالبة بتعديل 

املادة الثانية من الدستور.

الميثاق التاريخي

الش���يخ احمد  ف���ي عه���د 
اجلابر الصب���اح، رحمه اهلل، 
عقد أول ميثاق خطي بتطبيق 
الشريعة اإلسالمية، حيث أقر 
احلاكم ومجلس الشورى بان 
الش���رع احلنيف هو أس���اس 
جمي���ع األحكام بني الرعية في 
املعام���الت واجلناي���ات وكان 
ذلك في عام 1921 واليكم نص 
امليثاق التاريخي: »هذا ما اتفق 
عليه حاكم الكويت الشيخ احمد 

اجلابر وجماعته«:
أوال: ان تكون جميع األحكام 
ب���ني الرعي���ة ف���ي املعامالت 
واجلنايات على حكم الش���رع 

الشريف.
ثانيا: إذا ادعى احملكوم عليه 
ان احلكم مخالف للشرع تكتب 
قضية املدع���ي واملدعى عليه، 
ويحكم القاضي فيها وترفع الى 
علماء اإلسالم فما اتفقوا عليه 

فهو احلكم املتبع.
ثالثا: إذا رضى اخلصمان على 
أي ش���خص ان يصلح بينهما 
فالصلح خير ألنه من املسائل 

املقررة شرعا.
رابعا: املش���اورة في األمور 
التي لها  الداخلية واخلارجية 
عالقة بالبلد، من جلب مصلحة 
او دفع مفسدة او حسن نظام.

خامسا: كل من عنده رأي في 
اصالح ديني، أو دنيوي للوطن 
وأهل���ه يعرضه عل���ى احلاكم 
يشاور فيه جماعته، فإن رأوه 

حسنا ينفذ«.

المجلس التأسيسي

بعد مرحلة امليثاق التاريخي 
نصل ملرحلة املجلس التأسيسي 
ال���ذي ش���هد نقاش���ات حول 
الدس���تور  ان  املوضوع حيث 
الكويتي لم يقتصر على ان »دين 
الدولة اإلس���الم« وامنا أضاف 
صراحة حكم���ا مهما في املادة 
الثانية من الدس���تور بقولها: 
»والشريعة اإلسالمية مصدر 
أثار  رئيسي للتشريع«، ولقد 
ه���ذا خالفا ح���ول إذا كان من 
األفضل إضاف���ة أداة التعريف 
لكلمتي »مصدر رئيس���ي«، أو 
دون اضافة أداة التعريف كما 

هي حال النص اآلن.
في احلقيقة جرت مناقشات 
شديدة حول تعديل نص املادة 
الثانية من الدستور أثناء املجلس 
التأسيسي فبحس���ب دراسة 
الكويتي خصائصه  الدستور 
الشكلية واملوضوعية واملنشورة 
على موق���ع مجلس األمة ففي 
التاس���عة عشرة في  اجللسة 
1962/9/11 طالب العضو خليفة 
اجلري بتعديل املادة الثانية من 
الدستور لكي تصبح الشريعة 
الرئيسي  اإلس���المية املصدر 
للتشريع، معلال اقتراحه قائال: 
ان الكويت دولة مس���لمة، وال 
يوجد فيها غير اإلس���الم، وان 
هذا التغيير يعد متسكا بالدين 
احلنيف، ومعناه تأكيد العدالة 
االجتماعية، وضمان احلريات 
على الطريقة التي أرادها اهلل 
تعالى، وأيده من األعضاء كل 
من: أحمد خالد الفوزان، ونايف 
الدبوس، وسعود عبدالرزاق، 

ومبارك احلساوي.
لكن يرى اخلبير الدستوري 
عثمان خليل ان هذا النص لو 

طبق فعال مع أداة التعريف تعذر 
األخذ من أي مصدر آخر، واضاف 
ان وضع املادة بشكلها األصلي 
يعطي للشريعة الصدارة دون 
إحراج للمشرع، كما ان النصني ال 
يختلفان جذريا ولكن مع وجود 
مصادر رئيسية أخرى منسجمة 
مع الواقع وضروراته في النص 
األصلي، وتس���اءل عن مصير 
البنوك والش���ركات والتعامل 
التج���اري والتأم���ني وقوانني 

العقوبات.
وتس���اءل ايض���ا د.احم���د 
اخلطيب نائب رئيس املجلس 
التأسيسي، هل املقصود بالتغيير 
االلتزام احلرفي باإلسالم، مثل 
قطع يد السارق والعني بالعني أم 
املقصود اننا كدولة مسلمة يجب 

ان نتمسك بتعاليم ديننا.
ورد د.عثمان خليل عثمان: 
ان التغيير يلزم املش���رع بان 
يتقي���د بأحكام الش���ريعة وال 
يتجاوزها، كما سأل اخلطيب 
مقدم���ي االقتراح، م���ا مصير 
البنوك والشركات واملعامالت 
اخلارجية؟ كذلك تساءل العضو 
حمود زي���د اخلالد عن مصير 

احلكم الوراثي.
ويرى اخلبير الدس���توري 
ان امل���ادة بوضعه���ا احلالي ال 
متنع املشرع العادي من األخذ 
بالشريعة اإلس���المية إن كان 
موافقا ملصلح���ة البلد، وبذلك 
مت اإلبق���اء على النص كما هو 

دون تعديل.

اقتراح عام 1973

في 19 ابريل 1973 قدم 23 نائبا 
من نواب مجلس األمة اقتراحا 
بتعديل نص املادة الثانية من 
الدستور وقد نص التعديل على 
».. والشريعة اإلسالمية املصدر 
الرئيسي للتشريع« وكان املبرر 
األساسي ملقدمي هذا االقتراح انه 
رغم الدعوة الصريحة للمشرع 
كما أوردتها املذكرة التفسيرية 
وما يتيحه هذا النص من األخذ 
بأحكام الشريعة اإلسالمية، إال 
ان التراخي كان كبيرا واخلطوات 
نحو تبني القوانني املستمدة من 
الشريعة اإلسالمية غير جادة، 
لذلك فإن اإللزام هو الس���بيل 
األس���لم لتأكيد ذلك، وقد أخذ 
هذا االقتراح فترة زمنية ليست 
بالقصيرة بني ردهات وقاعات 
اجتماع���ات جلن���ة الش���ؤون 

)ب���در العجيل � خالد املذكور � 
فارس الوقيان � عثمان عبدامللك( 
ورفض االقت���راح بالتصويت 
ثالثة مقاب���ل صوت واحد قام 
الوزراء  بعدها رئيس مجلس 
بإبالغ مجلس األمة في نوفمبر 

1982 بالنتيجة.

محاولة 1992

ومع انط���الق دور االنعقاد 
الثاني ملجلس األمة عام 92 تفجر 
جدل واسع بعدما قدمت مجموعة 
من النواب طلبا لتنقيح املادة 
الثانية من الدستور، ترافق مع 
حملة  كبيرة شهدتها الصحافة 
احمللية ظهر فيه���ا العديد من 
املقاالت لكتاب بارزين تفاوتت 
بني مؤي���د ومع���ارض لفكرة 

التعديل.
في ش���هر يوليو 94 نشرت 
الصحف أخبارا عن عدم موافقة 
احلكومة على طلب تعديل املادة 
الثانية من الدستور والذي تقدم 

به 39 نائبا في وقت سابق.
وأك���دت الصحف احلرص 
على تطبيق أحكام الش���ريعة 
اإلس���المية، حي���ث مت صدور 
اللجن���ة  بإنش���اء  مرس���وم 
االستشارية العليا للعمل على 
استكمال تطبيق أحكام الشريعة 
اإلسالمية والتي احلقت بالديوان 

األميري.
وجاء أيضا ان اللجنة تقوم 
بعملها عل���ى أكمل وجه، ولذا 
فإن استكمال تطبيق الشريعة 
اإلس���المية »ال يتطلب تعديل 
املادة الثانية من الدستور« وإمنا 
سوف يتم تعديل التشريعات 
القائمة حاليا مبا يتفق مع احكام 
الشريعة اإلسالمية وذلك من 
خالل ما يتقدم به األعضاء من 
مشاريع واقتراحات دون حاجة 

لتعديل الدستور.
ووصف قطب نيابي حينها 
طلب النواب التسعة والثالثني 
بشأن تنقيح املادة الثانية من 
الدس���تور لتصبح »الشريعة 
اإلسالمية هي املصدر الرئيسي 
بأن���ه طلب غير  للتش���ريع« 
مستوف لشروطه الدستورية 
وفقا للمادة 174 من الدستور، 
التماس���ا  وانه ال يعدو كونه 
قدمت���ه مجموعة م���ن النواب 
كح���ال أي التم���اس ميكن ان 
يتقدم به مجموعة من املواطنني 
وفقا للمادة 45 من الدس���تور 

هادي هايف احلويلة، ود.وليد 
الطبطبائي.

الجري و38 نائبًا في 98

وفي يناير 98 تقدم النائبان 
أحمد باقر ووليد اجلري بطلب 
لتعديل املادة الثانية من الدستور 
جلهة اعتبار الشريعة اإلسالمية 
»مصدر التش���ريع« وليس���ت 

»مصدرا رئيسيا للتشريع«.
وأعلن اجل���ري ان 37 نائبا 
الطلب، ورفض حينها  وقعوا 
اعتبار ه���ذه اخلط���وة بأنها 
تبرئة ذمة كونه���ا تتكرر كل 
سنة وترفض. وأكد ان غايته 
الوصول الى تطبيق الشريعة 
ووصف عمل اللجنة االستشارية 
العلي���ا الس���تكمال الس���لطة 
التنفيذية، بينما طلب التعديل 
عمال موازيا له من جهة السلطة 

التشريعية.

المذكرة التفسيرية

وأوضحت املذكرة التفسيرية 
لالقتراح ان الصيغة املقترحة 
صريح���ة ف���ي ان الش���ريعة 
اإلسالمية ليست فقط مصدرا 
رئيس���يا للتش���ريع ولكنه���ا 
التشريع، ومؤدى ذلك  مصدر 
انها املصدر الوحيد الذي يجب 
ان يستقي املشرع منه احكامه، 
ورفض القول ان املشرع قد ال 
يجد في أحكامها ما يواجه به 
مس���تجدات العصر ألن هناك 
مصادر شرعية أخرى لألحكام 
غير الق���رآن الكرمي والس���نة 
النبوية، كاإلجماع واالجتهاد 
بالرأي والقياس واالستصحاب 
واملصالح املرس���لة مما يجعل 
الشريعة اإلسالمية قادرة على 
استيعاب كل ضرورات احلياة 

ومستجداتها.
كما أوضحت املذكرة ان النص 
يعني ان تكون الشريعة مصدرا 
موضوعيا للقوانني الوضعية 
وليس مصدرا رسميا لها مبعنى 
ان أحكام الشريعة ال تكتسب 
قوة اإلل���زام إال عندما يتدخل 

املشروع فيقننها.
املذك���رة ان ذلك  واعتبرت 
ال يفتح املج���ال للطعن بعدم 
دستورية القوانني القائمة وبذلك 
يكون طريق تطبيق الشريعة 

مأمونا.

الخيار للشورى

كم���ا أوضح���ت املذك���رة ان 
التعديل املقترح ال يستحدث في 
نظام الوالية مدلوال جديدا يغاير 
ما حتمله النصوص احلالية ألن 
الشريعة اإلسالمية لم حتدد طريقا 
معينا الختيار احلاكم وال لنظام 
احلكم، بل تركت اخليار في ذلك 
للش���ورى وما ترتضيه جموع 
املسلمني، كما ان اسلوب اختيار 
ولي العهد، الذي يصبح أميرا عند 
خلو منص���ب اإلمارة ال يختلف 
كثيرا عما جرى عليه العمل في 
العهود اإلسالمية املاضية، فوفقا 
للمادة الرابعة من الدستور يتم 
اختيار ول���ي العهد بأمر أميري 
بناء على تزكية األمير ومبايعة 
من مجلس األمة، وأعضاء مجلس 
األمة املنتخبني بطريقة االنتخاب 
العام السري املباشر، هم أهل احلل 
والعقد في العصور اإلس���المية 
الزاه���رة. وليس من طريق آخر 
في الدولة احلديثة لتحديد هؤالء 

سوى االنتخاب العام.

اقتراح الطبطبائي والعازمي 99

وفي عام 1999 تقدم النائبان 
وليد الطبطبائي ومخلد العازمي 

الى  التش���ريعية والقانونية، 
ان مت إق���راره، لكن املقترح لم 
يكتب ل���ه النور ألنه قد انتهى 
الفصل التشريعي للمجلس قبل 
ان تؤخ���ذ موافقة األمير عليه 
من حيث املب���دأ فانتهى األمر 

على ذلك.

اقتراح عام 1975

وفي عام 1975 وحتديدا في 
26 مايو تقدم 22 نائبا باقتراح 
بتعديل نص املادة الثانية، وقد 
جاءت عب���ارة التعديل مماثلة 
السابق، وقد  التعديل  لعبارة 
متت املوافقة من حيث املبدأ على 
التعديل ورفع املوضوع ألمير 
الكويت يومذاك وهو الش���يخ 
صباح السالم الصباح رحمه اهلل 
وقد جاء رده على ذلك بحسب 
دراسة للدكتور محمد املقاطع انه 
ميكن لألعضاء تعديل القوانني 
القائمة التي يرون انها ال تتفق 
الغراء، ومراعاة  والش���ريعة 
أحكامها مستقبال، دون حاجة 
التخاذ اإلجراءات الالزمة لتعديل 
الدستور، وكان هذا الرأي بيانا 
لرأي األمير بعدم املوافقة من 
حيث املبدأ على التعديل، ألنه 
يرى سبيال آخر لألخذ بأحكام 
الشريعة دون حاجة للتعديل، 
ومن ثم فإن عدم موافقة األمير 
بحسب الدراسة نفسها على مبدأ 
التنقيح أوقف امكانية املضي في 
اجراءاته كما أسلفنا وفقا لنص 

املادة 174 من الدستور.

محاولة 1980

التش���ريعي  الفصل  وف���ي 
اخلامس ج���رت عدة محاوالت 
منها عام 1980 عندما تقدم 26 
املادة  عضوا باقت���راح تعديل 
الثانية ولم تنجح هذه احملاولة 
واألخرى جرت عندما وقع 46 
عضوا على االقت���راح لكن لم 

ينجح املشروع.

اقتراح 1981

وفي عام 1981 تقدم 27 نائبا 
باقتراح »دين الدولة اإلس���الم 
ويعاق���ب على املس���اس به، 
والشريعة اإلس���المية مصدر 

التشريع«.
أحيل االقت���راح الى اللجنة 
التي وافقت عليه  التشريعية 
وأحالت���ه إل���ى احلكومة التي 
شكلت جلنة رباعية إلبداء الرأي 

التي تن���ص على انه لكل فرد 
ان يخاطب الس���لطات العامة 

كتابة وبتوقيعه.
وقال ان الرد احلكومي جاء 
متسقا مع طبيعة الطلب الذي 
ال يعدو كونه التماس���ا مقدما 
من 39 من الن���واب، وال ميثل 
اقتراحا دستوريا متكامال في 
إجراءاته لتنقيح املادة الثانية 
من الدستور وفقا ملا بينته املادة 
174 من إجراءات، والتي تقتضي 
إدراجه على جدول أعمال املجلس 
ومناقشته أو إحالته إلى اللجنة 
التشريعية ثم مناقشة تقريرها 
بشأنه، ومن ثم رفعه الى صاحب 

السمو األمير.

اقتراح 1997

وفي 22 يناير 1997 وقع 35 
نائبا على اقتراح بقانون بتعديل 
الدس���تور  الثانية من  امل���ادة 
مطالب���ني باتخ���اذ اإلجراءات 
التي نصت عليها  الدستورية 
املادة 174 من الدستور في شأن 

ذلك.
وج���اء ف���ي ن���ص اقتراح 

التعديل:
٭ م���ادة أولى: تعدي���ل املادة 
الثاني���ة من دس���تور الكويت 
الصادر في 14 جمادى 1382ه� 
11 نوفمبر 1962م على  املوافق 
النح���و التالي: »دي���ن الدولة 
اإلسالم، والشريعة اإلسالمية 

مصدر التشريع«.
٭ مادة ثانية: ينشر هذا التعديل 
الدستوري في اجلريدة الرسمية 

ويعمل به من تاريخ نشره.
وقد وقع على االقتراح كل 
من النواب: أحمد الس����عدون، 
أحمد النصار، أحمد باقر، بدر 
اجليع����ان، جاس����م اخلرافي، 
جمع����ان العازم����ي، حس����ني 
الدوس����ري، حس����ني القالف، 
د.حمود الرقبة، خلف دميثير 
العنزي، راشد الهبيدة، سعود 
القفيدي، طالل السعيد، طالل 
العيار، عايض علوش املطيري، 
عبدالسالم العصيمي، عبدالعزيز 
املطوع، د.عبداحملسن املدعج، 
عدنان عبدالصمد، علي اخللف، 
غنام اجلمهور، فهد امليع، د.فهد 
اخلنة، مب����ارك اخلرينج، فهد 
العليم، مخلد  الدويلة، محمد 
العازمي، م����رزوق احلبيني، 
مفرج نه����ار، منيزل جاس����ر 
العنزي، د.ناصر جاسم الصانع، 

باقتراح بشأن العقوبات الشرعية 
وق���د طلبا اعط���اء اقتراحهما 
صف���ة االس���تعجال وقد احال 
رئيس مجل���س االمة االقتراح 
الى جلنة الشؤون التشريعية 
والقانونية باملجلس مع اعطائه 
صفة االستعجال، انتهت اللجنة 
التش���ريعية والقانوني���ة من 

مناقشة االقتراح.
ويتك���ون االقتراح االصلي 
من 280 مادة وجاء في مذكرته 
االيضاحية »ان وضع الشريعة 
االس���المية موض���ع التطبيق 
والنزول على احكامها هو عودة 
باملواط���ن الكويت���ي الى االمة 
العربية واالسالمية والى ذاتها 
بعد اغتراب عاش���ته الشعوب 
االس���المية في ظ���ل القوانني 
الوضعية لعقود طويلة«، كما 
جاء في املذكرة ان »هذا القانون 
هو تطبيق عملي للمادة الثانية 
من الدستور التي تنص على ان 
دين الدولة االسالم، والشريعة 

مصدر رئيسي للتشريع«.
ومتضي املذكرة االيضاحية 
ف���ي هذا  انه روعي  ش���ارحة 
القانون ان تكون مبادئه مأخوذة 
من الشريعة االسالمية نصا او 
مخرجة من حكم شرعي او اصل 
التقيد  من اصولها وذلك دون 
مبذه���ب فقهي معني ويتضمن 
االقتراح بقانون تعريفا للجرائم 
احلدية واالحكام اخلاصة بها 

وهي:
حد الس���رقة، حد احلرابة، 
حد الزنى، حد الشرب وحترمي 
اخلمر، حد الردة، القصاص في 
القص���اص فيما دون  النفس، 

النفس.
ويع���رف االقتراح اجلرمية 
احلدية وكيفية انكارها واثباتها 
وش���روط توقي���ع العقوب���ة 
احلدية واالعفاء منها وكيفية 

تنفيذها.
واثار االقتراح جداال كبيرا 
ليحال بعدها الى جلنة الشؤون 
التشريعية والقانونية لدراسته 
مع اعطائه صفة االس���تعجال 
ليس���قط بفعل ح���ل مجلس 

االمة.

هايف 2011

وفي بداية اغس���طس 2011 
كش���ف النائب محم���د هايف 
املطي���ري ع���ن عزم���ه تقدمي 
املادة  مش���روع لتعديل نص 
الثانية من الدستور مبا يقضي 
باس���تبداله من »دي���ن الدولة 
السالم والش���ريعة االسالمية 
مصدر رئيسي للتشريع« الى 
»دين الدولة االسالم والشريعة 
الرئيسي  االس���المية املصدر 
للتش���ريع«، مبينا ان تبنيه 
لهذا املشروع يأتي ابراء للذمة 
ونصحا لالمة وهي مسؤولية كل 
النواب اليوم امام اهلل سبحانه 
وتعالى نصرة لدينه وحماية 
جلانب الشريعة وحفاظا عليها 
وعلى املجتمع الكويتي املسلم 
من التأثر بس���لبيات القوانني 

الوضعية.
وقال هاي���ف: بدافع الرغبة 
في التوجيه الى االخذ باحلكم 
االسالمي الشرعي، نص دستور 
الكويت منذ صدوره عام 1962 
الش���ريعة االسالمية  ان  على 
مصدر رئيسي للتشريع، كما 
في املادة الثانية منه ولم يقل 
ان الشريعة هي املصدر الوحيد 
للتشريع، رغم محاوالت بعض 
اعض���اء املجلس التأسيس���ي 
حينذاك لالخذ بالصيغة الثانية 
احلاس���مة في االلزام باالحكام 
الش���رعية ف���ورا، الفتا الى ان 
املذكرة التفس���يرية للدستور 
وضحت بقولها »ان في النص 
ما يسمح مثال باالخذ بالقوانني 
اجلزائي���ة احلديثة مع وجود 
احلدود في الشريعة االسالمية«، 
كما ج���اء باملذك���رة ان عبارة 
»املص���در الرئيس���ي« تقضي 
عدم االخذ بالقوانني اجلزائية 
مع وجود احلدود في الشريعة 

االسالمية.
وقد جاء املشروع على النحو 

اآلتي:.
مادة اولى: تعدل املادة الثانية 
من دستور الكويت على النحو 
الدولة االس���الم  التالي: »دين 
والش���ريعة االسالمية املصدر 

الرئيسي للتشريع«.
مادة ثاني���ة: تعديل جميع 
التشريعات املخالفة للشريعة 
االسالمية خالل فترة ال تتجاوز 

ثالث سنوات.
م���ادة ثالثة: عل���ى رئيس 
الوزراء والوزراء، كل  مجلس 
فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون 
ويعمل به من تاريخ نشره في 

اجلريدة الرسمية.
ويعود النائب محمد هايف 
بع���د جناح���ه في أم���ة 2012 
بتصريح يعتبر فيه ان االرض 
خصبة اآلن لتعديل املادة الثانية 
من الدس���تور، وذلك ان كثرة 
النواب االسالميني في املجلس 
تسهل الطريق لتعديلها، لتصبح 
الشريعة االسالمية هي مصدر 
الكويت،  الوحيد في  التشريع 
وليفتح اجلدل مجددا حول املادة 

الثانية من الدستور.

قاعة عبداهلل السالم هل ستشهد في دور االنعقاد احلالي طرح تعديل املادة الثانية من الدستور؟

تعديل املادة الثانية من الدستور يعود إلى دائرة اجلدل مجددا

أول ميثاق خطي 
بتطبيق الشريعة 

اإلسالمية بالكويت 
كان عام 1921 

عندما أقر احلاكم 
ومجلس الشورى 

أن الشرع احلنيف 
هو أساس جميع 

األحكام بني الرعية 
في املعامالت 

واجلنايات

مناقشات شديدة 
شهدها املجلس 

التأسيسي عن 
املادة الثانية حول 
إذا كان من األفضل 
إضافة أداة التعريف 

لكلمتي مصدر 
رئيسي

اقتراح الطبطبائي 
والعازمي عام 1999 

حول العقوبات 
الشرعية أثار جدااًل 
كبيراً وأحيل للجنة 
الشؤون التشريعية 
والقانونية لدراسته 

مع إعطائه صفة 
االستعجال 

وسقط بفعل 
حل مجلس األمة 

إعداد: محمد ناصر  ٭


