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العالقة بين رئيس الدولة والسلطة التشريعية في 

النظن العربية ذات االتجاه الرئاسي 

 - دراسة للنظام السياسي في هصر -
 
 

خالد  حميد حنكف.د.ـ.أ
جامعة بغداد -االستاذ المساعد في كمية القانكف

( المقدمة )
كفقان  االمريكي يذىب الفقو الدستكرم الى كصؼ النظاـ السياسي 

نو نظاـ رئاسي ، كمعيار ذلؾ لدييـ أ 1789كالنافذ سنة 1787نة لدستكر س
أخذه بمبدأ الفصؿ بيف السمطات ،ككحدة السمطة التنفيذية كاالتجاه نحك تقكية 

. مكانة رئيس الدكلة قبؿ السمطة التشريعية 
كثير مف الدكؿ تقميد ما كرد في الدستكر االمريكي اؿكقد حاكلت دساتير  

قكة رئيس الدكلة ، اال أنيا لـ تأخذ بالخاصية الجكىرية في كباالخص ما يتعمؽ ب
النظاـ السياسي االمريكي اال كىي مبدأ الرقابة كالتكازف كذلؾ مف خالؿ نص 

الدستكر عمى اختصاصات محددة لمرئيس يستطيع التأثير مف خالليا عمى 
. الككنجرس كاختصاصات محددة لمككنجرس يؤثر مف خالليا عمى الرئيس 

اف ىذه النظـ كالتي اسميناىا ذات االتجاه الرئاسي غمبة  ؾ نالحظكلذؿ 
كفة رئيس الدكلة عمى كفة البرلماف ، كبالتالي مف الصعب كصفيا بانيا أنظمة 

كنحف في ىذا .اخذ بيا الدستكر االمريكي  رئاسية لبعدىا عف الخصائص التي
دكؿ كتطبيقيا في المجاؿ ال ندعك الى التقميد اك النقؿ الحرفي لنصكص دساتير 

دكؿ اخرل ال تتفؽ معيا في البيئة السياسية كاالجتماعية الف القكؿ بذلؾ يؤدم 
كىذا ما حصؿ في معظـ .الى االنحراؼ عف النصكص الدستكرية عند التطبيؽ 

الدكؿ التي حاكلت تقميد النظاـ السياسي االمريكي كذلؾ لتبايف البيئتيف 
في النظـ لمكضكع العالقة بيف رئيس الدكلة السياسية كاالجتماعية كفي دراستنا 
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السياسية العربية ذات االتجاه الرئاسي نحاكؿ تسميط الضكء عمى الخمؿ في 
الدساتير  (1)كنظرا لتعدد.ميزاف العالقة بيف السمطتيف لمصمحة رئيس الدكلة 

العربية التي أخذت بيذا االتجاه فسنحاكؿ دراسة بعضيا ، منفردة ، مستيميف 
ككفؽ 1971ك1956لدستكرم  اسة النظاـ السياسي في مصر كفؽذلؾ بدر

: خطة البحث االتية 
 

: المطمب االكؿ 
. تكييؼ مشاركة رئيس الدكلة في التشريع 

: المطمب الثاني 
. رأم الفقو الدستكرم في صكرة النظاـ السياسي كفقان لدستكرم 

. 1971ك1956
: المطمب الثالث 

. تركيبة السمطة التشريعية 
: لب الرابع المط

. مظاىر تأثير كؿ مف السمطتيف عمى االخرل 
: المطمب الخامس

. لي لعالقة رئيس الدكلة بالسمطة التشريعية ـالجانب الع
 

 

 
المطمب االكؿ 

                                                
كالدستكر الحالي  1953اسي الدستكر السكرم لسنة مف الدساتير العربية ذات االتجاه الرئ (1)   

كالدستكر العراقي لسنة  1987كالمعدؿ سنة  1959كالدستكر التكنسي لسنة 1973لسنة 
 كالدستكر المكريتاني  1996كالدستكر الجزائرم لسنة  1970
. 1991لسنة 
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تكييؼ مشاركة رئيس الدكلة في تشريع القكانيف 
رئيس الدكلة في عممية نشأة القاعدة القانكنية ، مف خالؿ  يشارؾ 

تو في اقتراح مشركعات القكانيف كحقو في االعتراض عمييا مباشرتو ألختصاصا
كيتصؿ رئيس الدكلة بالسمطة التشريعية عف طريؽ .فضالن عف اصدارىا كنشرىا 

. القاء البيانات في البرلماف كدعكتو لألنعقاد في الدكرات العادية كغير العادية 
كمع اف معظـ الدساتير تنص عمى مساىمة الرئيس في العممية  

تشريعية اال اف الفقو الدستكرم متبايف في تكييؼ ىذه المساىمة كىذا ما اؿ
: سنحاكؿ بيانو كبايجاز 

 
: اقتراح القكانيف ( 1

ال يتمتع رئيس الدكلة في النظاـ السياسي االمريكي بحؽ اقتراح  
م أال اف التطبيؽ العمؿ. ينظـ ذلؾ  القكانيف بصكرة مباشرة ، ألف الدستكر لـ

اف  باشر ىذا االختصاص بصكرة غير مباشرة ، حيث يالحظجعؿ الرئيس م
الرئيس االمريكي يستطيع مباشرة ىذا الحؽ مف خالؿ انصاره في الككنجرس 
كيقدر اف يباشر ذلؾ بنفسو مف خالؿ تضميف الرسائؿ السنكية التي يكجييا 

. الى الككنجرس مشركعات القكانيف التي يرل انيا جديرة بالدراسة 
لمدستكر االمريكي ، اما بالنسبة لمدساتير ذات االتجاه ىذا بالنسبة 

. فأنيا نصت عمى حؽ رئيس الدكلة في اقتراح القكانيف بشكؿ صريحالرئاسي 
كيرل البعض مف الفقو أف اقرار ذلؾ يتنافى مع مبدأ الفصؿ بيف السمطات،     

تقرير حيث اف اقتراح القكانيف ىك الحؽ الذم يمكف السمطة التشريعية مف نظر ك
مشركع القانكف ، كىك يدخؿ ضمف العممية التشريعية ، بحيث ال يمكف اف تتـ 

(. 1)بدكنو مما يجعؿ االقتراح عنصران اساسيا في التشريع 

                                                
. 352،ص1971محمد كامؿ ليمة ، القانكف الدستكرم ، القاىرة ، دار الفكر العربي ، .د (1)
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اخر مف الفقو الى عكس ذلؾ ، اذ يرل أف ممارسة رأم في حيف يذىب  
سمطات السمطة التنفيذية حؽ اقتراح القكانيف ال يتعارض مع مبدأ الفصؿ بيف اؿ

ماداـ لمبرلماف كحده حؽ التقرير التشريعي ، ألف الحككمة باالقتراح ال تشترؾ 
. (1)في االمر الذم يخمؽ القانكف ، كانما تشترؾ في تحضيره القانكني

كنعتقد اف الرأم الثاني أجدر بالتأييد ألف اقتراح مشركعات القكانيف مف  
شريعية الى كجكد نقص تشريعي قبؿ السمطة التنفيذية بمثابة تنبيو لمسمطة الت

ة ضركرة معالجتو بحكـ قربيا مف مكقع في مجاؿ معيف ، ترل السمطة التنفيذم
الحدث ،كيبقى القكؿ الحاسـ لمسمطة التشريعية فيي صاحبة القرار الفاصؿ في 
تأييد ىذا االقتراح مف عدمو ، فضال عف حقيا في أدخاؿ ما ترل مف التعديالت 

. ف المقترحة كفقان لاللية التي رسميا القانكفعمى مشركعات القكاني
:  حؽ االعتراض(2

تنص معظـ الدساتير عمى اعطاءرئيس الدكلة حؽ االعتراض عمى  
مشركعات القكانيف التي تقرىا السمطة التشريعية ، كيستطيع رئيس الدكلة مف 

االختصاص ، تاخير اصدار مشركع القانكف كاعادتو لمسمطة خالؿ مباشرة ىذا 
مع . الكاردة عميو نيائيان بعد اف تدرس االعتراضات  ان تشريعية لتتخذ فيو قراراؿ

م كليس مطمؽ ، حيث تستطيع الرئيس اعتراض تكقيؼ االشارة الى اف اعتراض
. أغمبية مكصكفة كفقان لكؿ دستكر أف تجيض اعتراض الرئيس 

 ىذا كيذىب الفقو الدستكرم الى اف حؽ االعتراض حؽ تنفيذم ال يفقد 
كيانو ، ألف القانكف يحمؿ سمطة االجبار بمجرد تقريره مف  القانكف شيء مف

قبؿ السمطة التشريعية ، كانما يقكـ االعتراض عمى تنفيذ القانكف لعكامؿ اخرل 
االمر التشريعي كحده ، فأف اخذ صاحب يبدييا رئيس الدكلة لمبرلماف الذم يظؿ 

                                                
السيد صبرم ، مبادئ القانكف الدستكرم ، مكتبة عبد اهلل كىبة ، القاىرة ، الطبعة . د (2)

 .326، ص 1949الرابعة ، 
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ق كأضطر رئيس الدكلة الى أقر باكجو االعتراض أىمؿ القانكف اكعدلو ، كأال
. (1)تنفيذه بال اعتراض جديد 

يتفؽ الفقو عمى اف حؽ االصدار عمؿ منفصؿ عف القانكف : حؽ االصدار  (3
. (2)بينما تتبايف اراء الفقياء حكؿ طبيعة االصدار كاالثار المترتبة عمييا . ذاتو

شريعي فمف حيث طبيعة االصدار القانكنية يذىب البعض الى انو عمؿ ت
يمكح لي اف عمؿ االصدار في النظاـ البرلماني " كيقكؿ الفقيو الباندفي ذلؾ 

ىكاكبر مف اف يككف مؤيدان لرسمية القانكف ، فحسب ىذا النظاـ يخضع القانكف 
كلكف ىذا االخير باالصدار .لشركط مختمفة مستقمة عف ارادة رئيس الدكلة 

بادل الدستكرية كعمى ذلؾ فاالصدار قد عمؿ طبقان لمـيعترؼ رسميان بأف القانكف 
ىك عامؿ تشريعي ال يستغني عنو في عممية القانكف كمختمؼ عف حؽ 

بينما يذىب رأم اخر الى اف االصدار ىك عمؿ مف االعماؿ " . التصديؽ 
اف القانكف يتـ كيصبح نيائيان بمجرد اف قررتو " التنفيذية ، كيقكؿ الفقيو اسماف 

". لمجمساف السمطة التشريعية ، ام ا
أما االصدار فيك امر رئيس الجميكرية لرجاؿ السمطة العامة باليقظة 

 (3)كىذه الضركرة ىي نتيجة طبيعية لنظاـ فصؿ السمطات .كفعمى تنفيذ القاف
، ليس  شريعيان كال تنفيذيان كىناؾ رال اخر يذىب الى اف االصدار ليس عمالن ت

عي تتطمب حرية اظيار االرادة ، عمالن تشريعيان الف ممارسة االختصاص التشرم
اجبارم بالنسبة لمرئيس التنفيذم كمف جية اخرل فأف عمؿ بينما االصدار 

العمؿ التشريعي االصدار اليضيؼ شيئان جديدان عمى القانكف ، فيك ليس مف 

                                                
. 331السيد صبرم ، مصدر سابؽ ، ص . د (1)
كما 358انظر في تفاصيؿ ىذه االراء ، الدكتكر السيد صبرم ، المصدر السابؽ صفحة  (2)

 . كما بعدىا  362كامؿ ليمو ، المصدر السابؽ صفحة  الدكتكر محمد. بعدىا 

. 360، 359انظر الدكتكر السيد صبرم ، المصدر السابؽ صفحة (3)
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كضع الصيغة التنفيذية عمى االحكاـ القضائية في العمؿ باكثر مف اعتبار 
  .القضائي 

ار عمالن مف أعماؿ السمطة التنفيذية ، ألنو كاف كاف مف كليس االصد    
، فيك في الكاقع عمؿ سابؽ لتنفيذ الكجية الشكمية عمالن مف اعماؿ التنفيذ 

القانكف بالمعنى الصحيح ، كبعبارة اكضح ، اف االصدار ليس تنفيذان لمقانكف بؿ 
ف نكع خاص كالنتيجة مف ذلؾ اف االصدار ىك عمؿ ـ. ىك جعؿ القانكف نافذان 

نص عميو الدستكر ، فيك اعالف برسمية القانكف كصحة االجراءات الكاجبة في 
. (1)عممو فحسب 

كنحف نؤيد الرأم السالؼ ذكره لمحجج التي اكردىا ، اضافة الى اف 
سمطة رئيس الدكلة في اصدار القانكف مقيدة بمدة محدده كفقان لمنصكص 

ئيا بمثابة القانكف سكاء باشر رئيس الدستكرية ، يصبح مشركع القانكف بانقضا
كقد ذىبت بعض الدساتير كالدستكر الفنزكيمي .الدكلة ميمة اصداره مف عدمو 

كالدستكر البرازيمي الى تحديد مدة زمنية يقكـ الرئيس خالليا باصدار القانكف 
كفي حالة انقضائيا دكف صدكر القانكف يباشر رئيس مجمس الشيكخ اك النكاب 

. لقانكف ميمة اصدار ا
مما تقدـ الى اف االصدار ىكعمؿ مف نكع خاص ، نص عميو كنخمص 

الدستكر فيك اعالف برسمية القانكف كصحة االجراءات الكاجبة في عممو فحسب 
. ق رئيس الدكلة اك السمطة التشريعية ذاتيا عند تمكأ االكؿ في ذلؾ ، قد يباشر

د ذىب بعض الفقو الى انو أما مف ناحية االثار التي تترتب عمى االصدار ، فؽ
يعطي القانكف القكة التنفيذية ، بينما ذىب جانب اخر مف الفقو الى اف االصدار 

                                                
 .361الدكتكر السيد صبرم ، المصدر السابؽ صفحة  (1)
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ال يعطي القانكف اية قكة تنفيذية ، ألف قكة التنفيذ في القانكف ، ام قكة االكراه 
. (1)عمى الطاعة ، مرتبطة بقكة االلزاـ ، أك االمر 

ف الجية التي اناط بيا الدستكر ميمة ذلؾ بعد اف يصدر القانكف ـ: النشر (4
كالنشر عممية مادية ممحقة باالصدار ال تدخؿ اطالقان في العمؿ .يجرم نشره 

التشريعي ، انيا عبارة عف كضع القانكف في دائرة التنفيذ كالغرض مف النشر 
  .(2)ىك اخطار الجميكر بالقانكف ليككف عمى عمـ بو قبؿ تطبيقو 

 
المطمب الثاني 

  م الفقو الدستكرم في تكييؼ النظاـ السياسي كفقان رأ
 1956/1971لدستكر 

اختمؼ الفقو الدستكرم المصرم في تكييؼ النظاـ السياسي كفقان  
رياس النزعة فيما يتعمؽ بتنظيـ السمطة ) فذىب رأم الى انو  1956لدستكر 

برلماني  الجميكرية عمى الكزارة ، كلكنو كاف التنفيذية ، كفي مدل ىيمنة رئيس
كفي حيف ذىب .(3) (النزعة في تنظيـ العالقة بيف السمطتيف التنفيذية كالتشريعية

اخر الى انو خميط مف النظاميف الرئاسي كالبرلماني ،كلكنو اكثر ترجيحان رأم 
، بينما قاؿ جانب اخر انو قد اخذ بالنظاـ الرئاسي (4)لمقكمات النظاـ الرئاسي 

                                                
كما بعدىا ، الدكتكر محمد كامؿ ليمو  361انظر في تفاصيؿ ذلؾ ، الدكتكر السيد صبرم  (1)

، 1974يحيى الجمؿ ، النظاـ الدستكرم في جميكرية مصر العربية ،  ، الدكتكر364صفحة 
  .171دار النيضة صفحة 

، الدكتكر محمد كامؿ 366انظر في ذلؾ الدكتكر السيد صبرم ، المصدر السابؽ صفحة (2)
. 576ليمة ، المصدر السابؽ ، صفحة 

 1958العربي ، القاىرة ،  الدكتكر سميماف الطماكم ، مبادئ القانكف الدستكرم ،دار الفكر (3)
. 147ص 

 .366،ص1964الدكتكر طعيمة الجرؼ ، القانكف الدستكرم ، القميرة ،  (1)
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ككصفو رام اخر بانو اخذ بجكىر .(1)ـ البرلماني مع تطعيمو ببعض مظاىر النظا
. (2)البرلمانيالنظاـ النظاـ الرئاسي كاضاؼ اليو بعض خصائص 

بينما قاؿ رام اخر انو اخذ بشيء مف النظاـ البرلماني كاخذ باحد مظاىر     
في ئاسي الذم يجمع بيف صفتي رئيس الدكلة كرئيس الحككمة النظاـ الر

كمف كثير غيره مف االحكاـ التي تضمنيا كؿ ذلؾ  شخص كاحد كخرج لنا مف
صكر التنظيـ  أنشاء نظاـ االتحاد القكمي بصكرة جديدة مف فالدستكر ، كـ

. (3)السياسي تختمؼ عف الصكر التقميدية المعركفة
اخذ بالنظاـ البرلماني ، كلكنو "  1956ثـ ىناؾ رأل يقكؿ أف دستكر 
النظاميف الرئاسي كالبرلماني ف كؿ مف نظاـ برلماني غير كامؿ ، فقد اقتبس ـ

كقد ذىب اتجاه اخر  (4)"ق اكثر مكافقو لظركؼ البالد ، فابتدع نمكذجان جديدا مارآ
اخذ بالنظاـ الرئاسي دكف النظاـ البرلماني ماداـ لـ يرتب عمى مظاىر " الى انو 

النظاـ قد اخذ ب 1956كفي اعتقادنا اف دستكر .(5)"ىذا النظاـ االخير اية نتائج 

                                                
، طبعة ثانية ، منشأة المعارؼ 1958الدكتكر مصطفى ابكزيد فيمي ، الدستكر المصرم ،  (2)

 . 150، ص 1958في االسكندرية ، 

القاىرة / نكف الدستكرم ، دار النيضة العربية الدكتكر رمزم الشاعر ، النظـ السياسية كالقا (3)
.  95،ص1976

 .525كالدكتكر محمد كامؿ ليمة ، القانكف الدستكرم ، المصدر السابؽ ، ص 

صفحة 1971القاىرة / دار النيضة العربية /الدكتكر ثركت بدكل ، القانكف الدستكرم  (4)
331 .

، دار 1965ىكرية العربية المتحدة ، الدكتكر محمكد حممي ، النظاـ الدستكرم في الجؾ (5)
، كقرب ذلؾ الدكتكر عبد الفتاح ساير داير ، القانكف الدستكرم، 112الفكر العربي ، صفحة 

 .كما بعدىا  650، دار الكتاب العربي ، صفحة  1959الطبعة االكلى ، 

  1975القاىرة ، / الدكتكر فؤاد العطار ، القانكف الدستكرم ، النيضة العربية  (1)
 .517ص
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اف الرئيس كتألقو يبدك، حيث اف ىيمنة (1)" المتشدد أك المغمؽ " الرئاسي 
فرئيس الجميكرية ىك القابض عمى السمطة . بكضكح مف خالؿ مكاد الدستكر 

كلـ يكتفي " . 146"كبعيف الكزراء كيعفييـ دكف أم قيد " 119مادة " التنفيذية 
مطمؽ عمى كؿ المؤسسات الدستكر بذلؾ بؿ منح الرئيس كفة الرجحاف اؿ

شؤكف السمطة  الدستكرية ، كذلؾ مف خالؿ اباحة تدخؿ رئيس الجميكرية في
تو االتشريعية ، كذلؾ مف خالؿ حقو في دعكة مجمس االمة لألنعقاد كفض دكر

كاقتراحو لمقكانيف كاالعتراض عمييا ، فضال عف حقو في حؿ مجمس االمة ، كلـ 
مف الحد مف ىذه السمطات المعطاة لرئيس يمكف الدستكر السمطة التشريعية 

. التي تأخذ بيا االنظمة الرئاسية " الرقابة كالتكازف " الجميكرية كفقان لنظرية 
كالتي تقرر المسؤكلية الفردية الحد الكزراء " 113"أما ما يقاؿ عف المادة 

" 130"ال تصمد اماـ النصكص الدستكرية االخرل ، كخاصة المادة قد انيا تفنع
لتي تقرر اف رئيس الجميكرية ىك صاحب السمطة التنفيذية ، كىك الذم يضع كا

السياسة العامة بمشاركة الكزراء كيشرؼ عمى تنفيذىا ، مما يعني اف تقرير 
المسؤكلية السياسية الحد الكزراء يشكؿ انتقادا لرئيس الجميكرية كاثارة 

. (2) ؿ سياسيان ؤكمسؤليتو بصكرة غير مباشرة ، في حيف اف الرئيس غير مس
                                                

ىذا ما يطمقو االستاذ اندرية ىكريك عمى النظـ الرئاسية في الدكؿ النامية ، انظر القانكف  (2)
الدستكرم كالمؤسسات السياسية ، الجزءالثاني ، ترجمة االىميو لمنشر كالتكزيع ، بيركت ، 

 . 164، ص  1974

كيذىب . 341صفحة ، 1970انظر الدكتكرطعيمة الجرؼ ، مكجز القانكف الدستكرم ،  (3)
كقد يحتمؿ المكقؼ كجيا اخر بأف يككف رئيس " الدكتكر محمد كامؿ ليمة الى القكؿ 

الجميكرية عمى عمـ بتصرفات الكزير كلكنو لـ يتخذ حياليا قراران معينان كفي الحالتيف يمكف 
القكؿ بأف قرار مجمس االمة يمس بطريقة غير مباشرة رئيس الجميكرية كييز مبدأ عدـ 

. 591انظر القانكف الدستكرم ، المصدر السابؽ صفحة " . ؤكليتو مف الناحية السياسية مس
كيتفرع عمى سحب الثقة مف احد الكزراء اما " في حيف ذىب الدكتكر فؤاد العطار الى القكؿ 

اف يتمسؾ رئيس الجميكرية بيذا الكزير ، كفي ىذه الحالة يؤدم ىذا الكضع الى تراجع 
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اخذ بيا النظاـ كيالحظ اف الجدؿ الذم اثير حكؿ الصكرة التي 
، كالذم تأرجح 1971ليشمؿ دستكر ، انسحب ايضان 1956الدستكرم لسنة 

كالذم في اعتقادنا انو قد اقترب مف . (1)مظاىر النظاـ الرئاسي كالبرلماني بيف
العممي ، حيث بات رئيس في جانبو النظرم كتجاكزه في جانبو النظاـ الرئاسي 

 1978تمكز  23الدكلة ىكمحكر النظاـ السياسي ، خاصة بعد أف قرر في 
كبات ىذا " سمي بالحزب الكطني الديمقراطي " تأليؼ حزبان سياسيا برئاستو 

حزب مصر العربي " الحزب يممؾ االغمبية البرلمانية ، بعد أف انسحب اعضاء 
حزب " الحزب الجديد ، مما أدل الى حؿ مف حزبيـ لينظمكا الى " االشتراكي 

. " مصر العربي االشتراكي 
المطمب الثالث 

تركيب السمطة التشريعية 

                                                                                                                   

ما اف يقبؿ رئيس الجميكرية قرار المجمس كيككف مؤدم ذلؾ سحب الثقة المجمس اك حمو كا
بطريؽ غير مباشرة مف رئيس الجميكرية ، كىذا ماال يممكة المجمس ، كبذلؾ يككف النص 

الدكتكر فؤاد العطار ، القانكف " المقرر لمسؤكلية الكزراء الفردية في ىذا المجاؿ قد كلد ميتان 
. 516، صفحة  الدستكرم ، المصدر السابؽ

كيالحظ في ىذا الصدد اف الرئيس الراحؿ انكر السادات ، قد اعتبر النظاـ السياسي كفقان  (1)
، حيث قاؿ في المؤتمر المشترؾ لمجنة المركزية كالييئة " رئاسيان "  1971لدستكر سنة 

البد ىناؾ لحظات مف التاريخ "  1973مارس سنة  26البرلمانية لالتحاد االشتراكي بتاريخ 
حد حينما كيبقى كضع كا. اف يتقدـ كيحمؿ قدره كيفعؿ ما يريده ، نحف نعيش ىذه المحظات 

اذا ما كافقتـ حضراتكـ عمى ىذا ، اف نشكؿ لجنة لكضع ضكابط  اتكلى انا رئاسة الكزارة
المعاممة الدستكرية اماـ مجمس الشعب مف كاقع دستكرنا المكجكد الف نظامنا رئاسي يسمح 

انظر في ذلؾ رأل المجنة الخماسية ، الدكتكر فؤاد . ر كضمف نطاؽ الدستكر بو الدستك
. كما بعدىا  561العطار المصدر السابؽ صفحة 
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بمبدأ المجمس  1971،  1956ادراف سنة اف المصرياف الصأخذ الدستكر    
، بينما  (1)مجمس االمة 1956المجمس يسمى كفقان لدستكر  الكاحد ككاف ىذا

. مجمس الشعب 1971اطمؽ عميو كفقان لدستكر 
عضكان فضال عف الحؽ الدستكرم ، الذم خكلتو  440يتألؼ مجمس الشعب مف 

يجكز ) كالتي تنص عمى انو لرئيس الجميكرية  1971مف دستكر  87المادة 
لرئيس الجميكرية اف يعيف في مجمس الشعب عددان مف االعضاء ال يزيد عمى 

. عضكان ( 450)، كبذلؾ يصبح عدد اعضاء مجمس الشعب ( عشرة 

                                                
ىذا مع مالحظةاف التعديالت الدستكرية التي صدرت بعد االستفتاء الشعبي في  (1) 

لثان عضكان ينتخب ث" 132" تتضمف اقامة مجمس الشكرل ، كالذم يشكؿ مف  22/5/1980
اعضاء المجمس باالقتراع المباشر السرم العاـ عمى اف يككف نصفيـ عمى االقؿ مف العماؿ 

. كيعيف رئيس الجميكرية الثمث الباقي . كالفالحيف 
اما مدة عضكية مجمس الشكرل فيي ست سنكات ، كيتجدد انتخاب كاختيار نصؼ     

مان اعادة انتخاب اك تعييف مف االعضاء المنتخبيف كالمعينيف كؿ ثالث سنكات كيجكز دائ
. كال يجكز الجمع بيف عضكية مجمس الشكرل كمجمس الشعب . انتيت مدة عضكيتو 

كرئيس مجمس الكزراءكنكابة كغيرىـ مف اعضاء الحككمة غير مسؤكليف اماـ مجمس 
اما اختصاصات مجمس الشكرل فيي اختصاصات استشارية غير ممزمة حيث . الشكرل 

تمكز 23بدراسة كاقتراح ما يراه كفيال بالحفاظ عمى مبادئ  ثكرتي  يختص مجمس الشكرل
كدعـ الكحدة الكطنية كالسالـ االجتماعي ، كحماية تحالؼ  1971مايس سنة  15،  1952

لممجتمع العميا كالحقكؽ كالحريات العميا قكل الشعب العاممة كالمكاسب االشتراكية كالمقكمات 
. االشتراكي الديمقراطي كتكسيع مجاالتو  كالكاجبات العامة كتعميؽ النظاـ

كيؤخذ رام مجمس الشكرل في االقتراحات بتعديؿ مادة اك اكثر مف مكاد الدستكر     
كمشركعات القكانيف كمشركع الخطة العامة لمتنمية االجتماعية كاالقتصادية كمعاىدات الصمح 

. التي تتعمؽ بحقكؽ السيادة  كجميع المعاىدات التي يترتب عمييا تعديؿ في اراضي الدكلة اك
كتعديالتو في مجمكعة قكانيف  1980لسنة  120انظر نص قانكف مجمس الشكرل رقـ 

كلكائح السمطة التشريعية في بعض الدكلة العربية مف منشكرات المعيد الدكلي لقانكف حقكؽ 
.  كما بعدىا 676ص  2005جامعة دم بكؿ ، سنة / االنساف ، كمية الحقكؽ 
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كيتـ اختيار اعضاء مجمس الشعب عف طريؽ االقتراع السرم العاـ ، 
كحددت مدة .(1)اف يككف نصؼ اعضاء المجمس مف العماؿ كالفالحيف كيجب 

اجازت المجمس بخمسة اعكاـ ميالدية اعتبارا مف تاريخ اكؿ اجتماع لو ، كقد 
االستثنائية  فترة مجمس االمة في الظركؼ مد 1956مف دستكر  71المادة 

حيث نصت عمى انو في الحاالت التي يتعذر فييا اجراء االنتخاب في الميعاد 
المقرر لظركؼ استثنائية تمد بقانكف مدة مجمس االمة الى حيف انتخاب 

.  (2)المجمس الجديد 

                                                
تعديؿ  ، الصادر بخصكص 1976لسنة  109ددت المادة الثانية مف القانكف رقـ لقدح (1)

في شأنمجمس الشعب ،حددت المقصكدبالفالح  1972لسنة  38بعض احكاـ القانكف رقـ 
: كالعامؿ بما يمي 

في تطبيؽ احكاـ ىذا القانكف يقصد بالفالح مف تككف الزراعة عممو الكحيد كمصدر 
قيمان في الريؼ كيشترط اال يحكز ىك كزكجتو كاكالده القصر ممكان اك رزقو الرئيسي ، كيككف ـ

ايجاران اكثر مف عشرة افدنو ، كيعتبر عامال مف يعمؿ عمال يدكيان أك ذىنيان في الزراعة أك 
الصناعو اك الخدمات كيعتمد بصفة رئيسية عمى دخمة الناتج مف ىذا العمؿ ، كال يككف 

في السجؿ التجارم أك مف حممة المؤىالت العميا ،كيستثنى   ان منضما لنقابات مينية أكمقيد
مف ذلؾ اعضاء النقابات المينية مف غير حممة المؤىالت العميا ككذلؾ مف بدأ حياتو عامال 

كحصؿ عمى مؤىؿ عاؿ ، كفي الحالتيف يجب ألعتبار الشخص عامال اف يبقى مقيدان في 
 15ات الى عماؿ اك فالحيف ، اذا كاف ذلؾ بعد تقابتو العمالية كال يعتد بتغيير الصفة مف فئ

كيعتد في تحديد صفة المرشح مف العماؿ اك الفالحيف بالصفة التي ثبتت . 1971مايك سنة 
. أك بالصفة التي رشح عمى اساسيا لعضكية مجمس الشعب  1971مايك  15لو في 

. 9/9/1976في  37انظر الجريدة الرسمية العدد 
ينظـ  عمى ما يقابؿ ىذه المادة ، كانما ترؾ ذلؾ لمقانكف الذم 1971كلـ ينص دستكر  (1)

في شأف  1972لسنة  38مجمس الشعب ، حيث نصت المادة الرابعة مف القانكف رقـ 
مدة مجمس الشعب خمس سنكات ميالدية مف تاريخ اكؿ اجتماع لو " مجمس الشعب عمى اف 

لميعاد المقرر لضركرة ممحة ، تمد كفي الحاالت التي يتعذر معيا اجراء االنتخاب في ا. 
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التي يجب اف تتكفر في المرشح لعضكية مجمس الشعب فقد  اما الشركط    
القكانيف الصادره في شأف المجمس في تكاريخ  مف حددتيا المادة الخامسة لكؿ

. 1956، كالمادةتيف الثالثة كالرابعة لمقانكف الصادر في سنة  1972، 1963
. كسنكضحيا أدناه مع االشارة الى التغييرات التي لحقتيا 

. مصرم الجنسية ، مف اب مصرم اف يككف المرشح  -1
اب ، كاال يككف قد طرأ عميو سبب اف يككف اسمو مقيدان في احد جداكؿ االنتخ -2

. يستكجب الغاء قيده طبقان لمقانكف الخاص بذلؾ 
. مف العمر ثالثيف عامان ميالديان عمى االقؿ يكـ االنتخاب  اف يككف بالغان -3
. اف يجيد القراءة كالكتابة  -4
اف يككف قد ادل الخدمة العسكرية االلزامية اك اعفي مف ادائيا طبقان لمقانكف  -5

 .
اال يككف قد اسقطت عضكيتو بقرار مف مجمس الشعب بسبب فقد الثقة  -6

مف  96كاالعتبار أك بسبب االخالؿ بكاجبات العضكية بالتطبيؽ الحكاـ المادة 
: الدستكر كمع ذلؾ يجكز لو الترشيح في ام مف الحالتيف التاليتيف 

. اسقاط العضكية انقضاء الفصؿ التشريعي الذم صدر خاللو قرار  -أ
صدكر قرار مف مجمس الشعب بالغاء االثر المانع مف الترشيح المرتب عمى -ب

اسقاط العضكية كيصدر قرار المجمس في ىذه الحالة بمكافقة اغمبية اعضائو 
عمى اقتراح مقدـ مف ثالثيف عضكان كذلؾ بعد انقضاء دكر االنعقاد الذم صدر 

. (1)خاللو قرار اسقاط العضكية 

                                                                                                                   

" بقانكف ، بناء عمى اقتراح رئيس الجميكرية ،مدة المجمس الى حيف انتخاب المجمس الجديد
 . 1990لسنة  201كقد الغيت الفقرة االخيرة بالقرار رقـ . 

المنشكر في الجريدة الرسمية "  1977لسنة  14أضيؼ ىذا الشرط بمكجب القانكف رقـ  (1)
. 1983لسنة  114بالقانكف رقـ  6تـ استبدؿ البند .  14/4/1977تابع في  15 في العدد

كمما يجدرذكره انو كانت ىناؾ شركط اخرل يجب تكافرىا في المرشح بمكجب القانكنيف 
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مجمس  ل صحة ترشيح مف اسقطت عضكيتو مفكقد ثار جدؿ حكؿ مد
الشعب ، في نفس دائرتو كلذات الفصؿ التشريعي ، ككاف سبب ذلؾ اسقاط 

كعـز ىذا العضك عمى ، (1)عضكية السيد كماؿ الديف حسيف مف مجمس الشعب 
ترشيح نفسو في الدائرة التي شغرت بعد اسقاط عضكيتو كلذات الفصؿ 

قياـ سببيف  لعميا ىذا المكضكع بالتفريؽ بيفالتشريعي ، كقد حسمت المحكمة ا
في حالة فقد عضك المجمس الثقة  السقاط العضكية ، فال يجكز الترشيح

بسبب فقد اجبات العضكية ، كيجكز الترشيح كاالعتبار اك االخالؿ بك
. شركطالعضكية أك فقد صفة العامؿ اك الفالح 

: (2)كندرج ادناه قرار المحكمة العميا 
 1977مف مايس  15يكـ الثالثاء  عمنية المنعقدة فيبالجمسة اؿ

: أصدرت القرار االتي 

                                                                                                                   

 1972لسنة  38، كقد الغيت بمكجب القاكف رقـ  1963،  1956الصادرييف في 
: م كىذه الشركط ق.. كالتعديالت التي أدخمت عميو 

 533اال تككف امالؾ المرشح كامكالو قد كضعت عمييا الحراسة كفقان الحكاـ القانكف رقـ  –أ 
.   1958لسنة  162اك القانكف رقـ  1954لسنة 

. االيككف ممف حددت ممكيتيـ الزراعية كفقان الحكاـ قانكف االصالح الزراعي  -ب
. ؼ جنيو بمغ عشرة آالقكانيف فيما يزيد عمىـااليككف ممف طبقت بشأنيـ اؿ -جػ
اف يككف عضكا عامال في االتحاد االشتراكي العربي كمضت عمى عضكيتو ىذه مدة سنة -د

 .عمى االقؿ 

انكر " ككاف سبب اسقاط عضكية السيد كماؿ الديف حسيف ارسالو برقية الى الرئيس الراحؿ  (2)
 السادات كيتيموفي تجديد كالية الرئيس يطعف فييا بصحة استفتاء الشعب " السادات 
. بالتزكير 

انظر حسف فكياني  17/3/1977في  11ىذا القرار منشكر في الجريدة الرسمسية العدد  (1)
 .المكسكعة التشريعية المجمد العشركف 
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القضائية المقدـ مف  8لسنة  3المحكمة برقـ في طمب التفسير المقيد بجدكؿ 
. السيد المستشار كزير العدؿ 
مف الدستكر لبياف ما اذا كاف نصيا يحكؿ  (1)94بطمب تفسير المادة 

مف (2)96العضكية عنو طبقان لنص المادة دكف اف يرشح العضك الذم اسقطت 
الدستكر نفسة لعضكية مجمس الشعب في المكاف الذم خال بسقكط عضكيتو 
في ذات الفصؿ التشريعي الذم تـ اسقاط عضكيتو فيو اـ انو ال يحكؿ دكف 

. ذلؾ
قررت المحكمة 

اف اسقاط العضكية عف عضك مجمس الشعب لفقد الثقة كاالعتبار اك " 
مف الدستكر يترتب عميو حرمانو  96جبات العضكية تطبيقان لممادة لالخالؿ بكا
ح لعضكية المجمس خالؿ الفصؿ التشريعي الذم سقطت عضكيتو فيو مف الترشي

أما اسقاط العضكية المبنى عمى فقد شركط العضكية أك فقد صفة العامؿ أك . 
رل كلك دكف ترشيحة مرة اخالفالح التي انتخب العضك عمى اساسيا فال تحكؿ 

". في الفصؿ التشريعي ذاتو متى تكافرت فيو ىذه الصفة أك تمؾ الشركط 
كفي اعتقادنا أف رأل المحكمة العميا قد جانب الصكاب فييا ذىب اليو 

" ككاف االكلى مما تقدـ اقرار ترشيح مف اسقطت عضكيتو ليكاجو قرار ناخبيو 
خاصة كاف الدستكر " ق فاذا كاف قرار اسقاط عضكيتو صائبان فسكؼ يخذلو ناخبك

تذىب الى حالة كفاة العضك أك  94كنرل اف المادة . لـ يعالج ىذه الحالة 
كالتي عالجت مكضكع االسقاط فمـ  96أما المادة . استقالتو دكف االسقاط 

                                                
اذا خال مكاف احد االعضاء قبؿ انتياء مدتو انتخب اك عيف خمؼ لو خالؿ " كالتي نصيا  (2)

 ."بخمك المكاف ستيف يكما مف تاريخ ابالغ المجمس 

ال يجكز اسقاط احد اعضاء المجمس اال اذا فقد الثقة كاالعتبار اك فقد احد " كالتي نصيا  (3)
. شركط العضكية العامؿ اك الفالح التي انتخب عمى اساسيا اك اخؿ بكاجبات عضكيتو 

. "كيجب اف يصدر قرار العضكية مف المجمس باغمبية ثمثي اعضائو 
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تفصح عف جكاز الترشيح لمف اسقطت عضكيتو خالؿ ذات الفصؿ التشريعي 
ا السالؼ الذكر قد حممت النص كبذلؾ تككف المحكمة في قراره.. مف عدمو 

. اكثر مما يحتمؿ 
 

المطمب الرابع 
العالقة بيف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية 

بعض الضكابط التي تنظـ العالئؽ بيف  1971،  1956دستكرا سنة  حدد 
:- السمطتيف التشريعية كالتنفيذية ، كالتي تتمخص بما يمي 

: ة التنفيذية عمى السمطة التشريعية المظاىر التي تؤثر بمكجبيا السمط: اكال
لتشريعية مف خالؿ تقكـ السمطة التنفيذية بالتأثير عمى سير أعماؿ السمطة ا

: ات التالية التي كفميا ليا الدستكر ممارستيا لالختصاص
اف يقترح مشركعات  1956لرئيس الدكلة كفقان لدستكر : حؽ اقتراح القكانيف  -1

البرلماف بغية اقرارىا ، كقد يعد ىذا خركجان عمى القكانيف ، كيتقدـ بيا الى 
المنيج الذم يسمكو النظاـ الرئاسي التقميدم ، حيث اف رئيس الدكلة ال يتدخؿ 

. في العممية التشريعية 
أما . ىك امعاف في الرئاسية  1956بيد أننا سبؽ كاف ذكرنا اف دستكر          

التي تنص ك 109المادة  ؾ ايضانمف خالؿ نص، فقد أجاز ذؿ 1971دستكر 
لرئيس الجميكرية كلكؿ عضك مف اعضاء مجمس الشعب حؽ اقتراح " عمى أنو 
.  " القكانيف

لرئيس الجميكرية اف يعترض عمى مشركعات : االعتراض عمى القكانيف -2
اال أف ىذا االعتراض تكقيفي ، حيث بمقدكر . القكانيف التي يقرىا البرلماف 
ق العقبة ، مف خالؿ اعادتيـ أقرار مشركع القانكف اعضاء البرلماف تخطي ىذ

ثانية كلكف بمكافقة ثمثييـ كانذاؾ يصبح رئيس الدكلة ممزما باصدار مشركع 
كذلؾ  1956مف دستكر  134،  133كىذا ما نصت عميو المادتاف . القانكف 
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اذا اعتراض رئيس الجميكرية عمى مشركع قانكف رده الى مجمس " بقكليا 
فاذا لـ يرد مشركع . ل ثالثيف يكمان مف تاريخ ابالغ المجمس اياه االمة في مد

اذا رد مشركع القانكف في " ك"قانكنان كاصدر  القانكف في ىذا الميعاد اعتبر
الميعاد المتقدـ الى المجمس كاقره ثانية بمكافقة ثمثي اعضائو اعتبر قانكنان 

 ف ـ 113، كيقابؿ ىاتيف المادتيف المادة " 134مادة " كاصدر 
 .1971دستكر 

يقكـ رئيس الجميكرية بعد تسممو لمشركع القانكف : اصدار القكانيف كنشرىا -3
مف البرلماف باصداره في حالة عدـ اعتراضو عميو ، أما في حالة اعتراضو عميو 

كحصكؿ االقرار الثاني مف قبؿ البرلماف كباالغمبية المطمكبة دستكريان فيككف 
كمف ثـ ينشر القانكف بالجريدة الرسمية ليصبح نافذان ، . الرئيس ممزمان باصداره 

في مقدار المدة التي يصبح بعدىا القانكف  1971ك1956كقد اختمؼ دستكرا 
. نافذان 
تنشر القكانيف في الجريدة " 1956مف دستكر  187حيث نصت المادة      

تاريخ مف  الرسمية خالؿ اسبكعيف مف يكـ اصدارىا كيعمؿ بيا بعد عشرة اياـ
. كيجكز مد ىذا الميعاد اك تقصيره بنص خاص في القانكف .نشرىا 

تنشر القكانيف " عمى اف  1971مف دستكر  188بينما نصت المادة 
في الجريدة الرسمية خالؿ اسبكعيف مف يكـ اصدارىا كيعمؿ بيا بعد شير مف 

". اليكـ التالي لتاريخ نشرىا اال اذا حددت لذلؾ ميعادا اخر 
:  يجب اف نفرؽ بيف حالتيف في دعكة المجمس لالنعقاد: المجمس لالنعقاد دعكة -4

دعكة المجمس لدكر االنعقاد العادم ، كقد اناط الدستكر برئيس :  االكلى
كاكجب عمى المجمس .  الجميكرية ميمة دعكة المجمس لالنعقاد كفض دكرتو 

ع الدستكر فض االستمرار في عقد دكرتو لمدة سبعة اشير عمى االقؿ ، كقد مف
الدكرة قبؿ اعتماد الميزانية ، مع مالحظة اف عدـ دعكة المجمس لالنعقاد غير 
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كالجدير  .(1)ممزمة لو ، حيث لو في حالة عدـ دعكتو ، اف يمتئـ بحكـ الدستكر 
قد منع البرلماف مف االنعقاد في غير دكر االنعقاد ،  1956بالذكر اف دستكر 

اعو باطال بحكـ القانكف ككذلؾ القرارات التي كذلؾ دكف دعكة ، كاعتبر اجتـ
. الحالة  ، ليذه 1971تعرض دستكر م بينما لـ. (2)صدرت منو 

رئيس الجميكرية في حالة يقكـ : دعكة المجمس الجتماع غير عادم :  لثانيةا
الضركرة ، أك بناء عمى طمب مكقع مف أغمبية اعضاء مجمس الشعب بدعكة 

. (3)،كيعمف الرئيس فض ذلؾ االجتماع المجمس الجتماع غير عادم 
يقكـ رئيس الجميكرية بافتتاح دكر االنعقاد : افتتاح المجمس كالقاء البيانات  -5

العادم لممجمس كبالقاء بيانات تتضمف السياسة العامة لمحككمةكالمشركعات 
التي ترل القياـ بيا ، كلو اف يمقى بيانات اخرل عف السائؿ العامة التي يرل 

. (4)ابالغ المجمس بيا  ضركرة
أف  1956مف دستكر  111لرئيس الجميكرية كفقان لممادة : حؿ البرلماف  -6

اال أنيا كضعت قيدان عمى حرية الرئيس في ممارسة ىذا . يقكـ بحؿ البرلماف 
الحؽ في حالة رغبتو في حؿ المجمس الجديد ، اذ انيا منعتو مف حؿ المجمس 

 1971أما دستكر . لى حؿ المجمس السابؽ الجديد لنفس السبب الذم ادل ا
فقد تطمب اجراءات اكثر صعكبة في حالة حؿ المجمس حيث انو لـ يبح لرئيس 

عند الضركرة كبعد استفتاء الشعب كيصدر " باستخداـ ىذا الحؽ اال الجميكرية 
رئيس الجميكرية قرارا بكقؼ جمسات المجمس كاجراء االستفتاء خالؿ ثالثيف 

اقرت االغمبية المطمقة لعددممف اعطكا اصكاتيـ الحؿ ، أصدر رئيس يكمان ، فاذا 
اف يشتمؿ القرار عمى دعكة الناخبيف ألجراء انتخابات  الجميكرية قرارا بو كيجب

                                                
.  1971مندستكر  101،كالمادة  1956مندستكر 72،74انظرالمكاد  (1)
. مف الدستكر المذككر  75مادة  (2)
 . 1971مف دستكر  152، كالمادة  1956مف دستكر  76مادة  (3)

 . 1971مف دستكر  132، ك  1956مف دستكر  73مادة  (1)
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جديدة لمجمس الشعب في ميعاد ال يجاكز ستيف يكمان مف تاريخ اعالف نتيجة 
" ماـ االنتخاب الية التاالستفتاء كيجتمع المجمس الجديد خالؿ االياـ العشرة الت

". 136مادة 
بالمستفتيف عمى ذلؾ مناط كفي اعتقادنا اف امر الحؿ كفقان ليذا النص 

ق كفي الجميكرية في طمبو ، كاما اف يخذلكحيث انيـ اما اف يناصركا رئيس 
، كنعتقد انو يتكجب  سيككف رئيس الجميكرية في مكقؼ حرجالحالة الثانية 

.  فقد ثقة الشعب بو عميو االستقالة ، النو 
كمف الجدير بالذكر اف ىذه المادة طبقت عمميان في الخامس كالعشريف 

، حينما قرر رئيس الجميكرية تعطيؿ جمسات  1979سنة مف شير ابريؿ 
عمى حؿ  كقد ككفؽ. بيف الستفتائيـ عمى ذلؾ مجمس الشعب ، كدعكة الناخ

. المجمس 
لرئيس الجميكرية اف يعيف عددان مف  1971اضافة الى ما تقدـ ، اجاز دستكر -7

".  87مادة " االعضاءفي مجمس الشعب ال يزيد عمى عشرة 
 

. المظاىر التي تؤثر بمكجبيا السمطة التشريعية عمى السمطة التنفيذية : ثانيان 
تضع الدساتير جممة ضكابط بغية اف تحد السمطة التشريعية مف انحراؼ 

كاالستجكاب الى  حؽ تكجيو االسئمة السمطة التنفيذية ، كمف ىذه الضكابط
الحككمة كطرح مكضكعات عامة لممناقشة كمف ثـ تقرير مسؤكلية الحككمة 

. كسحب الثقة منيا 
كيتمتع اعضاء البرلماف كفقان :تكجيو االسئمة كاالستجكاب الى اعضاءالحككمة -1

 عمى مكاقؼ الحككمة مف المسائؿ الميمة كسياستياليذا الضابط بالكقكؼ بجال
السئمة اك االستجكاب الى رئيس الحككمة اخمية كالخارجية مف خالؿ تكجييـ ؿالد

قد أخذ بكحدة السمطة التنفيذية  1956كلما كاف دستكر . اك الى  كزير معيف 
، كلـ يقر المسألة السياسية لرئيس الدكلة فأنو اباح ألعضاء البرلماف حؽ 
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كاحاط حؽ االستجكاب بشيء  .االستجكاب الى الكزراء فقط  اكتكجيع االسئمة 
بعة مف االىمية ، حيث طمب اف تجرم المناقشة في االستجكاب بعد مضي س

كذلؾ في غير حالة االستعجاؿ كمكافقة الكزير  اياـ عمى االقؿ مف يكـ تقديمو
(1) .

اخذ بشائنة السمطة التنفيذية فقد اقر ىذا الحؽ ،كالذم  1971اما دستكر     
(. 2)ر شمكلو لرئيس الكزراءكالكزراءعمى السكاءألعضاءالبرلماف ، كاؽ

يجكز لعدد مف اعضاء البرلماف طرح : طرح مكضكعات عامة لممناقشة  -2
كقد حدد .مة بشأنو ع عاـ لممناقشة كذلؾ بغية استيضاح سياسة الحكككمكض

بعشريف  1971ق دستكر العدد بعشرة اعضاء، بينما حدد ذلؾ 1956دستكر 
. (3)عضكان عمى االقؿ 

 ط مف اىـ الضكابط التي تحدباكيعد ىذا الض: ؤكلية الحككمة اماـ البرلماف مس -3
طغياف الحككمة ،حيث يستطيع البرلماف اف يسحب الثقة منيا مما يؤدم  مف

. الى استقالتيا 

                                                
.  1956مف دستكر  90المادة  (1)
لكؿ عضك مف اعضاء مجمس الشعب  " 124حيث تنص المادة . 125،  124،المادتاف  (2)

اف يكجو الى رئيس مجمس الكزراء أك احد نكابو أك احد الكزراء اكنكابيـ اسئمة في ام 
مكضكع يدخؿ في اختصاصاتيـ كعمى رئيس مجمس الكزراء اكنكابو اك الكزراء اكمف ينيبكنو 

تحكيمة في كيجكز لمعضك سحب السؤاؿ في ام كقت كال يجكز . االجابة عف اسئمة االعضاء
لكؿ عضك مف اعضاء " عمى انو  125بينما تنص المادة " نفس الجمسة الى استجكاب 

مجمس الشعب حؽ تكجيو استجكابات الى رئيس مجمس الكزراء اكنكابو اك الكزراءاكنكابيـ 
م المناقشة في االستجكاب بعد لمحاسبتيـ في الشؤكف التي تدخؿ في اختصاصاتيـ كتجر

ؿ مف تقديمة اال في حاالت، االستعجاؿ التي يراىا المجمس كبمكافقة عمى االؽ سبعة اياـ
 .الحككمة

 . 1971مف دستكر  129، كالمادة  1956مف دستكر  91المادة  (1)



 
81 

، نجد اف الغمكض قد شابيا فقد قرر  1956كعند التمعف في نصكص دستكر 
. (1)ف مسؤكلية الحككمة الدستكر مسؤكلية الكزراء الفردية دك

مع العمـ أف رئيس الدكلة كفقان ليذا الدستكر ىك الصاحب الفعمي لمسمطة 
التنفيذية ، اذ لـ يجز الدستكر مسؤكليتو السياسية كاالعتراؼ بمسؤكلية 

كلذلؾ نجد اف . الحككمة يعني مسؤكلية رئيس الدكلة كىذا ما لـ يجزه الدستكر 
. (2)لعدـ كاقعيتو 1956لمسار لدستكر الفقو العربي قد انتقد ىذا ا

بثنائية السمطة التنفيذية ، فقد اقر  قكنظرا الخذ 1971أما في دستكر 
الفردية لكزير بذاتو ، كمسؤكلية الحككمة المسؤكلية بنكعييا ، ام المسؤكلية 

سحب الثقة مف احد " حؽ المجمس في (  128) حيث قررت المادة . بكامميا 
كيترتب عمى ذلؾ استقالة " زراء اك الكزراء ، أك نكابيـنكاب رئيس مجمس الك
. مف سحبت الثقة منو 

مف الدستكرالمذككرحؽ المجمس في  127بينما قررت المادة 
تقريرمسؤكلية الحككمة ، اال أنيا قد كضعت ضمانات كفيمة بعدـ اساءة 

استعماؿ ىذا الحؽ ناىيؾ عف صعكبة استخدامو حيث نصت عمى انو لمجمس 
اف يقرر بناء عمى طمب عشر أعضائو مسؤكلية رئيس مجمس الكزراء  الشعب

. ( كيصدر القرار باغمبية اعضاء المجمس 
كال يجكز اف يصدر ىذا القرار اال بعد استجكاب مكجو الى الحككمة كبعد ثالثة 

. اياـ عمى االقؿ مف تقديـ الطمب 
ئيس كفي حالة تقرير المسؤكلية يعد المجمس تقريران يرفعة الى ر

ل اليو مف رال في ىذا الشأف متضمنان عناصر المكضكع كما انتو الجميكرية
. كاسبابو 

                                                
. مف الدستكرالمذككر  113المادة  (2)
. كما بعدىا  5ما سبؽ ذكره في ىذا البحث صفحة  انظر (3)
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كلرئيس الجميكرية اف يرد التقرير الى المجمس خالؿ عشرة اياـ فاذا عاد     
المجمس الى اقراراه مف جديد ، جاز لرئيس الجميكرية اف يعرض مكضكع النزاع 

. الشعبي بيف المجمس كالحككمة عمى االستفتاء 
كيجب اف يجرم االستفتاء خالؿ ثالثيف يكما مف تاريخ االقرار االخير 
لممجمس ككقؼ جمسات المجمس في ىذه الحالة فاذا جاءت نتيجة االستفتاء 

ؿ رئيس الجميكرية استقالة كاال قب. مؤيدة لمحككمة اعتبر المجمس منحالن 
.  الكزراة

أك ذىابيا في بقاء الحككمة  بيفكذا يصبح الشعب ىك الفيصؿ الحاسـ كه   
. ق رئيس الدكلة اليوحالة تكج

:  اتياـ كمحاكمة رئيس الجميكرية  -4
تذىب الدساتير التي تعتنؽ النظاـ النيابي كعمى مختمؼ صكرىا الى تقرير     

كىك ما لـ تأخذ بو الدكلة االـ . المسئكلية الجنائية لرئيس الدكلة دكف السياسة 
حيث انيا ال تقر مسئكلية الممؾ سكاء " بريطانيا " لماني لمنظاـ النيابي البر

" . اف الممؾ ال يخطئ " السياسية اك الجنائية كفقان لمقكلة 
،  1956كانسجامان مع التكجو الديمقراطي لمدساتير الحديثة ، اقر دستكران     

اتياـ كمحاكمة رئيس الدكلة في المسائؿ التي تشكؿ جريمة جنائية ،  1971
  :-كاعطى لمبرلماف الباع االطكؿ التياـ كمحاكمة رئيس الدكلة كذلؾ كما يمي 

تكجب مسألتو في حالة يعتبر الرئيس مقترفان لجناية تس: اتياـ الرئيس  -أ
كحصر القانكف رقـ . اتيامو بالخيانة العظمى اك عدـ الكالء لمنظاـ الجميكرم 

:   1، االعماؿ التي تجيز مسألة رئيس الجميكرية بما يمي 1956لسنة  247
. العمؿ عمى تغيير النظاـ الجميكرم الى نظاـ ممكي  -1

                                                
 ، 1956لسنة  247س الجميكرية كالكزراء رقـ المادة السادسة مف قانكف محاكمة رئي (1)

 ( .   1956يكنيو  14تابع في  47منشكر في الكقائع المصرية العدد ) 
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امو دكف اتباع القكاعد كقؼ الدستكر الدكلة كمو اك بعضو اك تعديؿ احؾ -2
. كاالجراءات التي قررىا الدستكر 

كيقكـ بميمة اتياـ رئيس الدكلة كالبرلماف ، كذلؾ باف يتقدـ ثمث مف     
اعضائو عمى االقؿ باقتراح االتياـ ، كبعد اف يتـ االقتراح يقكـ البرلماف بتشكيؿ 

طريقة مف البرلماف ، كيختاركف ب مف خمسة اعضاءلجنة لمتحقيؽ تتألؼ 
دراسة مكضكع االقتراح ) كتتكلى ىذه المجنة . االقتراع السرم كفي جمسة عمنية 

.   كالتحقيؽ فيو ، كتقكـ باعداد تقرير يتضمف نتيجة ما تكصمت اليو
. كترفقو الى رئيس مجمس االمة خالؿ شير مف تكميفيا بميمتيا 

المجمس عد ذلؾ يقكـ رئيس كب.س اف يقرر تقصير ىذه المدة كيجكز لممجؿ
بتحديد جمسة لمبرلماف بغية مناقشة التقرير الذم اعادتو المجنة خالؿ خمسة 

كفي حالة صدكر قرار االتياـ مف . عشر يكما مف تاريخ رفع التقرير اليو 
كيترتب عمى اقرار اتياـ (1)المجمس يجب اف يككف باغمبية ثمثي اعضائو 

كيتكلى رئيس .كر القرار الرئيس مف قبؿ البرلماف ايقافو عف العمؿ بمجرد صد
.  1956مجمس االمة مباشرة اختصاصات رئيس الدكلة مؤقتا كفقان لدستكر 

بينما يتكلى نائب رئيس الجميكرية مياـ رئيس الدكلة مؤقتا كفقان لدستكر 
1971(2) .

 

: محاكمة الرئيس : -ب
نظـ قانكف محاكمة رئيس الجميكرية كالكزراء المشار اليو اجراءات 

ة عميا تتألؼ مف اثني عشر رئيس ، حيث نص عمى تشكيؿ محكـمحاكمة اؿ
عضكا ، ستة منيـ مف اعضاءالبرلماف ، يتـ اختيارىـ بطريؽ القرعة ، كالسستة 

                                                
 1956مف دستكر  130مف قانكف محاكمة رئيس الجميكرية كالمادة  13-10المكاد مف  (1)

.  1971مف دستكر  85، ك
. مف الدستكرييف المذككريف  85ك130المادتيف  (2)
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االخركف مف مستشارم محكمة النقض كمحاكـ االستئناؼ ، كيتـ اختيارىـ 
بطريؽ القرعة ايضان مف بيف مستشارم محكمة النقض كاقدـ ثالثيف مستشاران 

. مف محاكـ االستئناؼ 
كيختار ايضان كبنفس الطريقة عدد مماثؿ العضاء المحكمة مف      

. (1)اعضاءالبرلماف كالمستشاريف كذلؾ بصفة احتياطية 
 لؼ مف ثالثة اعضاء مف البرلماف تأسمطة االتياـ اماـ المحكمة ، فتاما      

كيجكزاف يعاكنيـ . ينتخبيـ المجمس باالقتراع السرم كباغمبية عدد اعضائو 
. ندبو النائب العاـ بناء عمى طمب المجمس محاـ عاـ م

كاذا صدر الحكـ بادانة الرئيس فيتكجب اف يككف صادرا باغمبية ثمثي 
اعضاء المحكمة ، كيككف ىذا الحكـ نيائيان كغير قابؿ لمطعف فيو بأم طرؽ مف 

. "مف قانكف محاكمة رئيس الجميكرية  18المادة . " طرؽ الطعف 
 

المطمب الخامس 
م لعالقة رئيس الدكلة بالسمطة التشريعية كتقديرنا لذلؾ الجاانب العمؿ

 

يقؼ رئيس الدكلة في النظاـ السياسي المصرم عمى قمة اليـر 
بيف  ، كاف يجمع 1956ية كفقان لدستكر الجميكر لمدكلة فرئيسالسمطكم 

الكحيد المسمكح لو  ستو لمتنظيـ السياسية فضالن عف رئارئاسة الدكلة كالحككـ
 ؿ ثـ استبد( االتحاد القكمي ) ليو بالعمؿ في البالد ، كالذم كاف يطمؽ ع

( . باالتحاد االشتراكي ) 
اف يككف " فاذا عممنا اف مف بيف شركط الترشيح لعضكية مجمس االمة 

عضكان في االتحاد االشتراكي كمضت عمى عضكيتو ىذه مدة سنة عمى المرشح 

                                                
 .مادة االكلى مف قانكف محاكمة رئيس الجميكرية المشار اليو اؿ (3)
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كمما يؤكد ىيمنة . لرئيس الدكلة لنا مدل تبعية االعضاء  ، لكضح(1)االقؿ 
السمطة التنفيذية عمى السمطة التشريعية ما حدث عند اجراء اكؿ انتخابات 

، حيث يذكر الرئيس السادات انو تـ اغالؽ  1956تشريعية بعد اقرار دستكر 
اط مجمكع الدكائر االنتخابية البالغة ثمثمائة كخمسكف لمضب ستيف دائرة مف
. (2)ترككا الجيش كخرجكا الى الحياة السياسية كالمدنيةاالحرار الذيف 

أما مدل تأثير رئيس الجميكرية عمى السمطة التشريعية كفقان لدستكر 
 فيمكننا استشفاؼ ذلؾ مف خالؿ االجراءات التي اتخذىا الرئيس السابؽ 1971

كبات ىذا الحزب " الحزب الكطني الديمقراطي" فقد اسس حزبان سمى " السادات 
 كبيرة في مجمس الشعب بعد اف ىركؿ اغمبية النكاب المنتميفصاحب االغمبية اؿ

ئيس السادات بنبأ تأسيس الر عندما سمعكا" مصر العربي االشتراكيحزب " الى 
كىك ال زاؿ "السيد ممدكح سالـ " السابؽ  ، لحزبو الجديد كخذلكا رئيس حزبيـ

. مما أدل الى حؿ حزبو  ،(3)رئيس مجمس الكزراء حينذاؾ 
كبعد ىذا التحكؿ مف قبؿ نكاب حزب االغمبية الى حزب الرئيس الجديد 

صارت ىيمنة رئيس كبذلؾ يممؾ االغمبية اصبح ىذا الحزب االخير ىك الذم 
. (4)الدكلة كاضحة عمى السمطة التشريعية مف خالؿ قيادتو لالغمبية البرلمانية 

                                                
. الفقرة الخامسة مف المادة الخامسة مف قانكف مجمس االمة  (1)
 . 163الرئيس السادات ، البحث عف الذات ، المصدر السابؽ ، صفحة  (2)

الكضع  كالحقيقة اف تحكؿ اغمبية حزب مصر الى حزب الرئيس الجديد يببيف بجالء حقيقة (1)
السياسي في الدكؿ النامية ، فمماذا ىذا التحكؿ الى حزب الرئيسمف جانب اغمبية نكاب حزب 

؟ مع العمـ انيا تممؾ االغمبية الكبيرة في البرلماف كىكما يمكنيا اف تحكـ كفقان لمعرؼ ..مصر 
المجمس اال اننا نعتقد اف سبب قفزىذه االغمبية الى الحزب الجديد ىكخثية حؿ . البرلماني 

م الى فكزحزب الرئيس باالغمبية البرلمانية كحرمانيـ لدعكة الى انتخابات جديدة مما يؤدكا
. مف مقاعدىـ النيابية ، كىذا ما يكضح مدل نفكذ رئيس الدكلة في الدكؿ النامية 

ىذا كقد طالب الدكتكر محمد عصفكر الى ضركرة اجراء تصحيح دستكرم لكضع مجمس  (2)
الى حؿ  اعتبار دستكرم ىاـ يدعك في الحاح ىناؾ" تكازف حيث كتب يقكؿ اؿ الشعب العادة
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صدداف تجربة الحياة الحزبية في مصر كمف الجدير بالمالحظة في ىذا اؿ
كاجراء  (1)تبدك تجربة كاىية ، حيث لكحظ عند السماح بتشكيؿ االحزاب 

                                                                                                                   

مجمس الشعب القائـ بتشكيمة الحالي كتبعيتو الكاممة لمسمطة التنفيذية ، تكصال الى اعادة 
فعمى الرغـ مف حرص الدستكر عمى ىذا . التكازف الدستكرم الذم اختؿ اختالالن خطيران 

، فاف ىذا التكازف قد انيار تمامان "التميز لمسمطة التنفيذية  رغـ تسميمة بقدر مف" التكازف 
كصارت السيطرة الكاممة لمحككمة نتيجة عكامؿ كتصرفات عطمت اكشمت فعالية مجمس 

. الشعب كمؤسسة دستكرية 
مف الخامسة فميس يخفى اف السماح بقدر مف الحرية في تككيف االحزاب تـ بالمخالفة لممادة 

.. لت النشاط السياسي حكران عمى االتحاد االشتراكي الدستكر ، التي جع
كقد تاكدت ىذه المخالفة باتخاذ االجراءات الجراء تعديؿ دستكرم ينصب عمى ىذه 

المادة ،كىكما يعني اف تشكيؿ االحزاب قبؿ ىذا التعديؿ كاف مخالفان لمدستكر كقد ادل 
بطريقة تحكمية كرسمية ، كاف في غيبة النص الدستكرم الى اف يتـ تككيف االحزاب  التصرؼ

كامكالو كال سيما  يرث حزب السمطة االتحاد االشتراكي في كؿ خصائصة كقسماتو بؿ كعقاره 
. ؼ القكميةتجاكزان الصحالتي اسميت  صحفو

غير اف ما ىك أىـ مف ذلؾ تقمد السيد رئيس الدكلة رئاسة حزب االغمبية الساحقة 
لقضاءالتاـ عمى استقالؿ السمطة التشريعية في مجمس الشعب ، كلقد أدل ذلؾ الى ا

كمؤسسة دستكرية ، اذ ال يتصكر اف تتجمع خيكط السمطتيف التنفيذية كالتشريعية في يد 
كاف يظؿ ىناؾ تكازف دستكرم في حيف اف التبعية المطمقة .. كاحد ىي يد رئيس الجميكرية 

قد صفت مجمس  –لدكلة كىي في نفس الكقت رئاسة ا –لنكاب مجمس الشعب لرئاسة الحزب 
". الشعب كسمطة دستكرية مستقمة أك يجب اف تككف مستقمة 

انظر مقاؿ الدكتكر محمد عصفكر ،دعكة الى حؿ مجمس الشعب ، المنشكر في جريدة 
 .20/5/1980في  ةالشعب الصادر

حت كقد بدت ىذه االحزاب بصكرة منابر ثالث ضمف اطار االتحاد االشتراكي العربي ، ثـ أصب  (1)
كالذم حؿ بعد " السيد ممدكح سالـ " برئاسة " حزب مصر العربي االشتراكي " مستقمة ، كىي 
، " الحزب الكطني الديمقراطي الى اسسو الرئيس السادات " الى  تو البرلمانيةانضماـ اغمبي

برئاسة السيد خالد " حزب التجمع الكحدكم " ك"حزب االحرار برئاسة السيد مصطفى مراد "ك
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كالذم كاف برئاسة السيد ممدكح "االنتخابات البرلمانية سيطرت حزب الحككمة 
يحصؿ الحزباف االخراف  عمى مجمس الشعب كلـ"سالـ رئيس الكزراءحينذاؾ 
لعمؿ اال عمى ستة مقاعد فقط ، ىي اربعة مقاعد المسمكح ليما بممارسة ا

كىذا ما يجعؿ دكر " . التقدس الكحدكم " لحزب االحرار ،كمقعداف لمحزب 
المعارضة معدكما ،حيث اف حزب الحككمة يممؾ االغمبية التي تمكنو مف عمؿ 

الرئيس " ىذه التجربة ، كىي نزكؿ  شي يبتغيو ثـ عالمة اخرل تؤكد كىف ام
كايحاءه " الحزب الكطني الديمقراطي " شارع السياسي كتأليؼ الى اؿ" السادات 

، كمف ثـ ايحائو بعد ذلؾ " حزب العمؿ " لتأليؼ " السيد ابراىيـ شكرل " الى 
حزب "باالنتقاؿ الى صفكؼ " الحزب الكطني الديمقراطي " الى عدد مف نكاب 

كفعال انتقؿ .. زبيف ككعده ليـ بأنو سكؼ ال يفرؽ بيف نكاب الح" الجديد العمؿ 
يبدأف ىؤالء ". حزب العمؿ "الى " الرئيس " ما يقارب عشريف عضكا مف حزب 

قبؿ  25/4/1979فكجئكا عندما قرر رئيس الجميكرية حؿ مجمس الشعب في 
انتياء الفصؿ التشريعي ، مما جعميـ يطالبكف الرئيس بتنفيذ ما سبؽ كاف كعد 

، كمعنى ذلؾ مطالبتو بدعـ انتخابيـ بو بعدـ التفريؽ بيف اعضاء الحزبيف 
كىذا ما ادل بالرئيس السادات الى تأكيد مكقفو ، .. لمفصؿ التشريعي الجديد 

السيد منصكر حسف ، مدير مكتب رئيس " كيتضح ذلؾ مف خالؿ ما صرح بو 
اف "حيث قاؿ "الجميكرية لشؤكف الحزب الكطني كالمتحدث الرسمي لمحزب 

بة في مساعدة حزب المعارضة ليأخذ مكانو ليتيح الرئيس السادات كاف لو رغ
ككعد النكاب الذيف ينضمكف لحزب العمؿ اف تككف . الفرصة أماـ الرام االخر 

لذيف بقكا في زمالئيـ ا المساكاة مع معامالتيـ في االنتخابات القادمة عمى قدـ
                                                                                                                   

ثمابيح تشكيؿ االحزاب شريطة اف ينظـ الييا عشرة مف اعضاء مجمس " . لديف محي ا
. الشعب 

 56، المنشكر بمجمة المحاماة المصدر السابؽ صفحة  1979لسنة  36انظر القانكف     
. كما بعدىا 
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الكعد مكضع التنفيذ  سيككف مكمف ناحية ىذا الكعد الخمؽ.. الحزب الكطني 
تنطبؽ عمى ىؤالء النكاب نفس المقاييس التي تطبؽ عمى نكاب الحزب  بشرط اف

كيتـ كؿ ىذا بالتنسيؽ مع .الكطني مف ناحية السمعةكالخمؽ كالسمكؾ كالشعبية 
  .(1)"حزب العمؿ 

كنعتقد أف ىذا السمكؾ معيب ، اذ كاف مف االجدار اف يظؿ النكاب ضمف 
مكا يطالبكف بحماية رئيس الدكلة ما دا" الحزب الكطني كزعامة رئيسة " 

طمب رعاية رئيس الحزب الحاكـ ، كال ندرم اية معارضة تمؾ التي ت. كرعايتو 
.. راد ليا اف تعارض سياستو كم

يضفي ضالؿ مف الشككؾ حكؿ مدل نجاح الحياة  اف ىذا االجراء
حزب العمؿ " كنعتقد اف اقداـ رئيس الجميكرية عمى دعـ .. الحزبية في مصر 

                                                
.  1979مايك  3انظرذلؾ في جريدة االخبار القاىرية الصادره في  (1)

بأمر مف "الحزب الكطني الديمقراطي"بالفعؿ قد ترؾكمف المفيد اف نذكرىنا، أنو 
دكائر معينة لـ يقدـ فييا مرشحان ، كذلؾ بغية انتخاب مرشحيف " رئيس الجميكرية " زعيمو 

. كىذه الدكائر ىي " .حزب االحرار " أك " حزب العمؿ " مف 
. تركت لرئيس حزب االحرار السيد مصطفى كامؿ مراد : دائرة مصر القديمة ( 1
. تركت لمرشح حزب االحرار السيد محمد عمي الشافي : دائرة بند دمنيكر  (2
. تركت لرئيس حزب العمؿ السيد ابراىيـ شكرم : دائرة شربيف ( 3
. تركت لمرشح حزب العمؿ السيد محمد ابك كافية : دائرة الدلنجات ( 4
. عبد العزيز الدامي :  =     =        =      =   = دائرة الدامي ( 5
. محمد قرقكرة : =  =   =   =     = دائرة مركز دمنيكر ( 6
. عبد الجميؿ الزيتي : =   =   =   =    = دائرة مركز دمنيكر (7
. محمكد داكد : =   =    =    =      دائرة كفر الدكارر ( 8
. محمد حسف درة : =      =    =   =      =  دائر دمياط ( 9

.   6/5/1979اـ كاالخبار القاىرتيف الصادرتيف في انظر ذلؾ في صحيفتي االىر
 

 



 
89 

سببو االيحاء باف ىناؾ حزب لممعارضة في النظاـ السياسي في مصر ، كبغية " 
نظاـ التعددية كما يؤكد ذلؾ صكرية . ليبرالية الكقكؼ تحت مظمة الديمقراطية اؿ

الحزبية في مصر عمى الرغـ مف مضي اكثر مف ربع قرف عمى اعادة العمؿ فيو 
 .

م دكؿ العالـ الثالث ، كيالحظ اف الديمقراطية الميبرالية قمما تنجح ؼ
حيث نرل باستمرار سيطرة حزب الحككمة عمى االغمبية في المجمس النيابي ، 

كلذلؾ نرل اف النظـ السياسية .اف لـ يكف حائزا عمى كافة المقاعد البرلمانية 
تأخذ بنظاـ الحزب الكاحد كىي السمة السائدة اكثر  في دكؿ العالـ الثالث التي

ف النظـ التي تحاكؿ اف تجد ليا محط قدـ تحت مظمة انسجامان مع كاقعيا ـ
.. الديمقراطية الميبرالية حتى كلك مف ناحية الشكؿ فقط 
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الخاتمة 
لعالقة بيف رئيس الدكلة كالسمطة التشريعية في مصر كفقان بعد دراستنا ؿ

ككذلؾ كفقان لما ىك ظاىر في المشيد  1971كسنة  1956لدستكرم سنة 
حة المصرية ، اتضح لنا بجالء رجحاف كفة رئيس الدكلة في السياسي عمى السا

ميزاف السمطات كال نغالي أف قمنا ىيمنة رئيس الدكلة عمى السمطتيف التشريعية 
كالتنفيذية ، فالسمطة التشريعية ممثمة بمجمس الشعب في الكقت الحاضر ال 

م منحيا تقكل اف تككف ندا لرئيس الدكلة كذلؾ نظرا لالختصاصات الكاسعة الت
) لمرئيس ، فضال عف زعامة الرئيس لمحزب لمحزب الحاكـ  1971دستكر سنة 

فممرئيس اف يتخذ ما يشاء مف االجراءات ، ( بعد ظيكر نظاـ االحزاب في مصر 
اذا قاـ خطر ييدد الكحدة الكطنية اك سالمة الكطف اك يعكؽ مؤسسات الدكلة 

تخذه مف اجراءات خالؿ أل ما عف اداء دكرىا الدستكرم ، ثـ يجرم استفتاء عؿ
(. مف الدستكر 74ـ)ستيف يكمان 

لدكر مجمس الشعب ، اذ في حالة مكافقة الشعب  تعطيالن  اف ذلؾ يعد
. عمى ما اتخذه رئيس الدكلة مف قرارات فال جداؿ في مشركعيتيا كنفاذىا 

كلمرئيس ايضان اف يصدر قرارات ليا قكة القانكف اذا حدث في غيبة 
( 147ـ)ما يكجب االسراع في اتخاذ تدابير ال تحتمؿ التأخير مجمس الشعب 

ككذلؾ لمرئيس اف يستفتي الشعب في المسائؿ اليامة التي تتصؿ بمصالح البالد 
كمعنى ذلؾ اف لمرئيس اف يتخطى مجمس الشعب كيذىب مباشرة ( 152ـ)

. لمشعب القرار القكانيف التي يحتاجيا 
ف االعضاء ال يزيد عمى د ـكلمرئيس اف يعيف في مجمس الشعب عد

ككذلؾ يعيف رئيس الجميكرية ثمث اعضاء مجمس ( مف الدستكر 87ـ)عشرة 
(. مف الدستكر 196ـ)الشكرل 

كلمرئيس عند الضركرة كفي االحكاؿ االستثنائية كبناء عمى تفكيض مف 
( 108ـ)مجمس الشعب باغمبية ثمثي اعضائو اف يصدر قرارات ليا قكة القانكف 
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مف  109،112المكاد ) راح القكانيف كاصدارىا كاالعتراض عمييا كلو حؽ اقت
أف االختصاصات المتعددة التي أعطيت لرئيس الدكلة في مصر ( . الدستكر 

النظاـ السياسي فييا يتجو نحك تقكية نفكذ رئيس الدكلة كتيميش تجعؿ 
المؤسسات الدستكرية االخرل كباالخص السمطة التشريعية ، كمف ثـ مف 

 1956بة بمكاف كصؼ النظاـ السياسي في مصر كفقان لدستكرم سنة الصعك
نظاـ ىيمنة رئاسية شأنو في ذلؾ شأف ىك بأنو نظاـ رئاسي كانما  1971ك

. النظـ السياسية االخرل في اغمب دكؿ العالـ الثالث 
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