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١  الوسيط فى القانون الدستورى

 مقدمــة
 

ثل القانون الدستورى فى الدولة قمة البناء القانونى فيها، إذ يجب أن تأتى           يم
ه متفقة معه ال تخالف نصوصه، وال تعارض أحكامه،                 ية ل ية التال واعد القانون الق
ياة   ا للح ارا حاآم ر إط ثابة يعتب ذه الم و به تورية، وه ر دس بحت غي وإال أص

ة        ية فى الدول سياسية والقانون د . ال توازن بين السلطة والحرية        ويه ة ال ى إقام ف إل
نظام        ستقر ال ور وي ستقيم األم توازن ت بهذا ال تمع، ف ى المج نع   . ف ه يم ك ألن ذل

 ينشدون مزيدا   - فى آل حين     -فالحكام  . الصراع بين طبقتى الحكام والمحكومين    
 . يسعون إلى مزيد من الحرية- على النقيض -من السلطة، والمحكومون 

ى أن أداء ال     ى عوامل           عل توقف عل ته فى المجتمع ي ون الدستورى لوظيف قان
دة أهمها االتجاه الديمقراطى فى الدولة، وآذلك فاعلية المؤسسات الدستورية            عدي

وازن سلطاتها   أن السلطة ال تحدها وال تقيدها إال سلطة أخرى        به  فمن المسلم   . وت
ول فصل فى وقبل ذلك وبعده وجود رأى عام  قوى وفعال يستطيع أن يكون له ق          

والدساتير فى أغلب نصوصها تأتى بأحكام عامة ال        . أمور الحكم ونهضة الوطن    
ستدعى األمر ترك مساحة واسعة لسلطات الدولة                 ا ي ذاتها، وإنم يق ب تصلح للتطب
ية قابلة للتطبيق وهو                      ال قانون ى أعم ة إل بادئ العام ذه الم رجم ه األخرى التى تت

ا حيث      أمر ظاهر فى صياغة النصوص الدستورية            نها تحيل إلى القانون    إ ذاته
هذه الحقيقة تجعلنا نقرر أن النصوص الواردة فى الوثيقة         . لكى ينظم التفصيالت   

. الدستورية ال يمكن أن تعطى انطباعا شموليا وآامال لنظام حكم فى دولة معينة              
ى  ف رية، وهى ف رية وللح ى بالح اتير تتغن تاتورية صنعت دس ة ديك ن أنظم م م ك

 .تطبق فى مناخ استبدادى ال يعرف لحقوق اإلنسان وحرياته حرمةواقع األمر 

ولقد أملت علينا الحقيقة السابقة، دراسة القانون الدستورى فى مصر ليس             
وإنما فى ظل الواقع الذى       فقط فى النصوص التى احتوتها الوثيقة الدستورية،        

 . تحيا فيه وتطبق فى ظله    



٢ الوسيط فى القانون الدستورى

 :منهاج الدراسة

دستورى فى مصر، التقديم لها بمقدمة عامة تمثل  تقتضى دراسة القانون ال  
مدخال لهذه الدراسة ُتعِرف الدستور، وُتبين مصادره، وُتحدد مكانته فى البناء   

 .قسم أولالقانونى فى الدولة، وذلك فى    

قسم    ثم بعد ذلك دراسة التطور التاريخى للنظام الدستورى المصرى، فى        
 . خرآ

 .قسم أخير ظل الدستور الحالى فى     وأخيرا دراسة النظام الدستورى فى  

 

 



٣  الوسيط فى القانون الدستورى

 القسم األول
 المدخل لدراسة الدستور

 

تور وسوف    ة الدس ة لدراس ر الزم ة تعتب ة عام سم مقدم ذا الق ى ه ناول ف نت
 :نقسمه إلى ثالثة أبواب على الوجه التالى

 .التعريف بالقانون الدستورى :الباب األول 

 .مصادر القانون الدستورى :الباب الثانى 

 .سمـو الدستـور :باب الثالثال 

 



٤ الوسيط فى القانون الدستورى



٥  الوسيط فى القانون الدستورى

  األولالباب
 القانون الدستورىب التعريف

 وتحديد طبيعة قواعده
 

 :األهداف
ذا      باب يهدف ه  إلى إحاطة الدارس علمًا بمعنى ومدلول القانون الدستورى           ال

وذلك حتى يسهل عليه التمييز بين قواعد ونصوص القانون الدستورى وبين غيره             
 .من القوانين األخرى

يان الطبيعة القانونية لقواعد القانون الدستورى والرد على                ى ب ا يهدف إل آم
 .المدارس العلمية التى أنكرت هذه الطبيعة

 .يهدف إلى بيان وظيفة القانون الدستورى فى المجتمعآذلك 

 

 :العناصر
 .المدلول اللغوى للقانون الدستورى -١

 .مفهوم المدلول اللغوى -١

 .وى تقييم المدلول اللغ-٢

 .المدلول الشكلى للقانون الدستورى -٢

 .مفهوم المدلول الشكلى -١

 .الشكلىتقييم المدلول  -٢

 .المدلول الموضوعى للقانون الدستورى -٣

 .مفهوم المدلول الموضوعى -١



 الوسيط فى القانون الدستورى٦

 .تقييم المدلول الموضوعى -٢

 . رأينا فى تعريف القانون الدستورى -٤

 .بيان مفهوم القاعدة القانونية وخصائصها -٥

 .ختلفة حول طبيعة القاعدة الدستوريةاستعراض اآلراء الم -٦

 . القانون الدستورى قانون السلطة -٧

 .القانون الدستورى تعبير عن الحرية -٨

 .القانون الدستورى يهدف إلى إقامة التوازن بين السلطة والحرية -٩

 

 :وينقسم هذا الباب إلى ثالثة فصول على الوجه التالى

 . مدلول القانون الدستورى:الفصل األول

 . القانون الدستورىالطبيعة القانونية لقواعد: لثانىالفصل ا

 . وظيفـة القانون الدستورى ودوره فى المجتمع:الفصل الثالث

 

 

 

 

 

 

 

 



٧  الوسيط فى القانون الدستورى

 الفصل األول

  )١(مدلول القانون الدستورى
 

 :ينقسم هذا الفصل إلى ثالثة مباحث نتناولها آما يلى

              . المدلول اللغوى:المبحث األول 

 . المدلول الشكلى:لثانى المبحث ا

 . المدلول الموضوعى:المبحث الثالث 

 المبحث األول

 المدلول اللغوى

 : مفهوم المدلول اللغوى-١

آلمة دستور ليست عربية األصل، وإنما ترجع إلى أصل فارسى، وهى تعنى           
وآلمة دستور تقابل   . )٢(األساس أو القاعدة، آما تفيد أيضا معنى اإلذن أو الترخيص         

سية آلمة       فى ا   البناء أو   وهى تعنى التأسيس أو التنظيم أو  Constitutionللغة الفرن
تكوين وهى مصدر لفعل          ا تتضمن فى اللغة الفرنسية         Constituterال م فإنه  ومن ث

سه نه وتأسي ية   تكوي نظام األساسى وآيف ى ال ذه . )٣(معن ربية دلت ه ة الع وفى اللغ
يها     دل عل ى ت ى الت ى ذات المعان ة عل ة    الكلم ى اللغ ية أم ف ة الفارس ى اللغ واء ف س

سية   ذا    . الفرن نظام األساسى وهو به إن المعنى اللغوى للدستور يعنى ال م ف ومن ث
سبة لكل جماعة إنسانية منظمة تخضع فى وجودها وفى تنظيمها                المعنى يتوافر بالن

 .لقواعد محددة

شرآة دستور وللجمعية الخيرية دستور            ذلك يكون لألسرة دستور ولل ثم وب
 .من باب أولى للدولة دستور

ون الدستورى الخاص بالدولة،                   ى القان تنا التى تقتصر عل وفى حدود دراس



٨ الوسيط فى القانون الدستورى

ول اللغوى يؤدى إلى توسيع مفهومه توسيعا غير مبرر       إن المدل فهو يشمل آل . ف
ة  وين الدول يس وتك تعلق بتأس ا ي تعلق  . م ى ت ل الموضوعات الت ذلك آ ون ب وتك
ي        ة وعناصرها وآيف دخل فى نطاق القانون             بوجود الدول ا ي نها وشكلها مم ة تكوي

 :)٤(الدستورى، وطبقا لهذا المعيار فإن دراسة القانون الدستورى تشمل ما يلى

أى القانون الدستورى السياسى أو   : تنظيم السلطات العليا أو الحاآمة     -١
 . الحكومى

le droit constitutionnel politique ou gouvernement . 

 .أى القانون الدستورى اإلدارى : تابعة أو التنفيذيةتنظيم السلطات ال -٢

le droit constitutionnel administratif . 

سلطات المختصة بحسم المنازعات وتطبيق القانون       -٣ أى القانون : تنظيم ال
 .الدستورى القضائى

le droit constitutionnel des juridictions . 

نها الدولة          -٤ تكون م وين الجماعة التى ت ى القانون الدستورى الخاص أ: تك
 . أى قانون الجنسية،باألمة

le droit constitutionnel de la nation . 

 : تقييم المدلول اللغوى-٢
ويتضح مما سبق أن المدلول اللغوى للقانون الدستورى يوسع فى مفهوم هذا 
القانون ليشمل فضال عن دراسة نظام الحكم فى الدولة دراسة النظام القضائى 

وال شك أن ذلك يرتب أمورًا ال تتفق مع االعتبارات العملية . دارى والجنسيةواإل
 . واألآاديمية التى استقرت على تدريس هذه المواد بكليات الحقوق

د استقرت على إدخال موضوعات التنظيمات اإلدارية              ية ق يد األآاديم فالتقال
ون اإلدارى ادة القان ى م ة ف ى الدول سية يختص ب. ف ادة الجن ون وم سها القان تدري

ى الخاص    ين اإلجرائية سواء أآانت             . الدول ضائية فتدرسها القوان ين الق ا القوان أم
ومن ثم فإن االعتماد على المعنى اللغوى يؤدى إلى هدم التفرقة           . مدنية أم جنائية  



٩  الوسيط فى القانون الدستورى

 .المستقرة بين القانون الدستورى وقوانين أخرى آثيرة على الوجه الذى بيناه

ا            ة م يس ثم ه ل ا أن وجب األخذ بالمعنى اللغوى للقانون الدستورى      آم فمن . ي
ين معنى غير ذلك الذى تحدده                        م مع ا العرف أو عل د يحدد له ة ق ثابت أن الكلم ال

ة    ان فيها المدلول اللغوى                     . اللغ رة آ ثاال لفت نا م ندر أن يعطى ل تاريخ ي ا أن ال آم
 .)٥(للقانون الدستورى هو المعمول به

وى ف   يار اللغ شل المع ب    وإزاء ف تورى ، ذه ون الدس ى القان د معن ى تحدي
 .البعض إلى تعريف القانون الدستورى باالعتماد على المعيار الشكلى 

 المبحث الثانى

 المدلـول الشكلـى

 : مفهوم المدلول الشكلى-١
واعد          وعة الق ه مجم شكلى بأن ول ال بقا للمدل تورى ط ون الدس رف القان يع

 الصادرة عن السلطة التأسيسية والتى والنصوص التى تتضمنها الوثيقة القانونية     
سمى    شكلى     . »دستورا «ت ول ال ساسا أ يهتم   - فى تعريف العمل القانونى        -فالمدل

يه هذا العمل، والجهة التى أصدرته واإلجراءات التى تتبع               ذى صدر ف شكل ال بال
 .وفى المقابل فإنه يهدر آل قيمة لموضوع هذا العمل ومادته. فى وضعه وتعديله

يقا  تور       وتطب و الدس يار ه ذا المع ا له تورى، وفق ون الدس ون القان ذلك يك ل
سمى             مية ت يقة رس تويه وث ذى تح ين، وال ت مع ى وق ين ف د مع ى بل بق ف المط

ك التى تتبع فى            . الدستور  ر تل ديلها إلجراءات تغاي شائها وفى تع وتخضع فى إن
 .وضع وتعديل القوانين العادية فى الدولة

 :تقدير المعيار الشكلى -٢
 :مزايا المعيار الشكلى -أ

يمتاز المعيار الشكلى عن غيره من المعايير فى تعريف القانون الدستورى،           
 :فى أنه



١٠ الوسيط فى القانون الدستورى

ى  ية أول ن ناح تحديد  :م ساطة والوضوح وال يار بالب ذا المع تاز ه و .  يم فه
يار منضبط فى تحديد معنى القانون الدستورى          فوجود النصوص الدستورية   . مع

يقة رسمية        ديلها إلجراءات تغاير تلك التى تتبع         تخضع فى إن      -فى وث شائها وتع
ة   ى الدول ة ف ين العادي ى القوان ى  -ف واعد وحصرها ف ذه الق د ه ى تحدي ؤدى إل  ي

يقة      ذه الوث ى خالف المعيار الموضوعى الذى يؤدى األخذ به            . نطاق ه ك عل وذل
 .إلى صعوبة تحديد القواعد الدستورية، وتمييزها عن غيرها

ية      هذا المعيار يرتب بالضرورة سمو القواعد الدستورية  فإن   :ومن ناحية ثان
رها من القواعد القانونية التى يحتويها النظام القانونى فى الدولة              ويترتب . على غي

ا  ى أحكامه تورية أو الخروج عل واعد الدس ة الق دم جواز مخالف ك ع ى ذل ا . عل آم
 .لقوانينيمثل هذا السمو مقدمة أساسية لتقرير نظام الرقابة على دستورية ا

ثة      ون الدستورى نوعا من               :ومن ناحية ثال ر للقان شكلى يوف يار ال إن المع  ف
ود حيث      ه ضرورة اتباع إجراءات قانونية أآثر تعقيدا           إالجم تطلب فى تعديل ه ي ن

واعد القانونية الصادرة عن المشرع العادى                 سبة للق بع بالن ك التى تت وهذا . من تل
سبى أمر يتسق ودور القانون      ود الن الدستورى فى المجتمع باعتباره يحتوى الجم

 .القواعد والنصوص الضابطة للنظام السياسى والقانونى فى الدولة

 : عيوب المعيار الشكلى-ب
ى          د معن ى تحدي شكلى ف يار ال ى المع ت إل ى وجه تقادات الت ن رد االن يمك

 :)٦(القانون الدستورى إلى ما يلى

ؤدى :أوال شكلى ي يار ال ى أن المع ه إل ذهب الفق ون   ي يم القان دد مفاه ى تع  إل
. وذلك ألن وثيقة الدستور تختلف من دولة إلى أخرى        . الدستورى وينفى توحدها   

يث    ن ح ديلها أم م ى تع ى وضعها أم ف بع ف ى تت راءات الت ن حيث اإلج واء م س
ل إن هذا المفهوم قد يختلف من زمن إلى آخر فى         . الموضوعات التى تحتويها      ب

 .الدولة الواحدة



١١  الوسيط فى القانون الدستورى

يا  شكلى للقانون الدستورى يؤدى إلى إنكار وجود دستور فى            المع  :ثان يار ال
ى              ذا المعن ا دستور به يس له ة التى ل ا يتكون الدستور فيها من قواعد       . الدول وإنم

را                  ك آالوضع فى انجلت يد وذل ستمدة من العرف والتقال ية م ففى مثل هذه    . قانون
ون دستورى بالمعنى الشكلى              راف بوجود قان ستحيل االعت ة ي وهو أمر ال   . الحال

بوله حيث        ه من المسلم أن لكل دولة دستور، ومن ثم وجب البحث عن   إيمكن ق ن
 .معيار آخر لتعريف القانون الدستورى

ثا دود        :ثال تورى بح ون الدس ى القان دد معن ذى يح شكلى وال يار ال  إن المع
يقة الرسمية المكتوبة ال يعطى صورة دقيقة لموضوعات القانون الدستورى           . الوث

تورية  ألن ه واعد دس ضمنه ق ا تت ل م يس آ يقة ل ن  . ذه الوث ناك م ا أن ه آم
ل    يه العم ادى أو يجرى عل ون ع تويه قان ا يح تورية م واعد الدس النصوص والق

 .بمقتضى العرف

ى      -١ د تتضمن قواعد ونصوصا            : فمن ناحية أول يقة الدستورية ق إن الوث  ف
يعة دستورية             تها ليست من طب وص التى  آأن تتضمن بعض النص   . هى فى حقيق

ون الجنائى والقانون المالى             ون اإلدارى والقان ية أخرى آالقان وم قانون تتصل بعل
 .والقانون الدولى الخاص

يه دستور سنة     ا نص عل ك م وبة  ١٨٤٨ومن ذل اء عق ى إلغ سا عل ى فرن  ف
نة  شريع دستورى س ريكا صدر ت ى أم سياسية وف ى الجرائم ال دام ف  ١٩٢٠اإلع

يها   ار ف ور واالتج ريم الخم تور  . بتح ضمن دس ا ت صال  ١٩٢٣آم صر ف ى م  ف
ومن ذلك ما   . خصص لمجالس المديريات والمجالس البلدية وهو الفصل الخامس       

ادة      ادة              ١٦٨تضمنته الم ضا فى الم ذا الدستور وورد أي  من دستور  ١٥٥ من ه
ام األمر رقم         «ه من أن    ١٩٣٠سنة    ر أحك  الخاص بتصفية ١٩٢٢ لسنة ٢٨تعتب

با        سابق ع وى ال ا        أمالك الخدي ا وتضييق م أن له          س حلمى باش وق آ ه من الحق ل
 .»صبغة دستورية وال يجوز اقتراح تنقيحها

 من أنه يجوز   ١٧١ فى مصر من المادة      ١٩٥٦وما نص عليه دستور يناير      



١٢ الوسيط فى القانون الدستورى

سلحة ووظيفة وزير الدفاع                  وات الم ام للق د الع ين وظيفة القائ ومن ذلك  . الجمع ب
تور   يه دس ا نص عل ضا م بتمبر ١١أي ى م١٩٧١ س ادة  ف ن الم نه ٥٧صر م  م

ين بالتقادم                    ذيب المتهم ية فى جرائم تع دم سقوط الدعوى الجنائ والتى تقضى بع
ه، وآذلك نص المادة           ا استطالت مدت  من هذا الدستور والتى تقضى بأنه       ٧٠مهم

ى       « وال الت دا األح يما ع ضائية ف ة ق ن جه ر م ية إال بأم وى الجنائ ام الدع ال تق
 .»يحددها القانون

ذه ا  ثل ه ذى     فم م ال نظام الحك صل ب ا ال تت رر أحكام رها تق صوص وغي لن
 .يهدف القانون الدستورى إلى تنظيمه

 فإن الوثيقة الدستورية فى آافة الدول قد درجت على        : ومن ناحية ثانية-٢
تحديد األسس والتوجيهات التى يقوم عليها النظام السياسى واالقتصادى واالجتماعى       

األسس والتوجيهات قواعد قانونية محددة تتصل   دون أن تتضمن هذه . فى الدولة
ولعل ذلك يتضح أآثر فى دساتير الدول التى آان   . بصورة مباشرة بنظام الحكم 

فكانت هذه الدول  . ينهض نظامها السياسى على األفكار االشتراآية وتدخل الدولة  
ضمن دساتيرها نصوصا اجتماعية واقتصادية بجوار النصوص      تتحرص على أن ت 

ومن ذلك أيضا ما تضمنته جميع الدساتير المصرية    .  نظم سلطات الحكم  التى ت
 ١٦ومن ذلك أحكام الباب الثانى من دستور     . ١٩٥٢ يوليه ٢٣الصادرة بعد ثورة  

 سبتمبر ١١ وآذلك الباب الثانى من دستور    ٢٩ إلى ٤ المواد من ١٩٥٦يناير 
ت األساسية   المقوما« وآالهما جاء تحت عنوان  ٣٩ إلى ٧ المواد من ١٩٧١

 .» للمجتمع المصرى  

ثة -٣ ية ثال ن ناح شكلى    : وم ى ال تورية بالمعن يقة الدس ت الوث ه إذا آان  فإن
تورية ر دس ا غي واعد وأحكام ضمن ق صر . تت يقة تق ذه الوث ثابت أن ه ن ال ه م فإن

م       نظام الحك صل ب ى تت وعات الت ل الموض يط بك ى أن تح ذه   . عل ن ه ر م فكثي
ي        ن عادية وذلك بدعوى أن الوثيقة الدستورية       الموضوعات يجرى تنظيمها بقوان

واعد العامة الضابطة لنظام                  بادئ األساسية والق ر الم تم بتقري شكلى ته بالمعنى ال



١٣  الوسيط فى القانون الدستورى

م فى الدولة     نها تصدر دائما فى    إومن ذلك أحكام االنتخاب فى مصر حيث        . الحك
 .صورة قوانين عادية 

ة-٤ ية رابع ن ناح تورية ال: وم يقة الدس إن الوث تحددت ف ون ى ي ى القان  معن
الدستورى بحدودها تقصر أن تحيط بالقواعد الدستورية العرفية التى تنشأ بجوار         

 .النص الدستورى

ة     دم دق سى ع صرى والفرن ه الم ور الفق رتب جمه بق ي ا س ى م رتيبا عل وت
يار       ذ بمع ى األخ تجه إل تورى وي ون الدس ريف القان ى تع شكلى ف ول ال المدل

 . ما هو منطق هذا المعيار ؟ف. موضوعى فى تعريف هذا القانون

 المبحث الثالث

 المدلـول الموضوعـى

 : مفهوم المدلول الموضوعى-١
ان المعيار الشكلى يعتمد أساسا على ضوابط شكلية تتصل بالجهة التى             إذا آ
ذى صدر به واإلجراءات التى اتبعت فى إصداره وتتبع فى                   شكل ال ه وال قامت ب

العكس تماما يهتم فى تحديد العمل القانونى       فإن المعيار الموضوعى على     . تعديله
ره ه وجوه ى موضوعه ومادت راءات  . عل شكل أو اإلج تم بال ه ال يه م فإن ن ث وم

 .المتبعة فى إصداره

ون الدستورى شامال                   يار الموضوعى يكون القان ا للمع ه وفق ك فإن ى ذل وعل
هذه وذلك بصرف النظر عن أن      . لكل القواعد والمسائل ذات الطبيعة الدستورية      

 .)٧(القواعد مدونة فى وثيقة الدستور أو وردت فى قوانين عادية

 : تقدير المعيار الموضوعى-٢
يار الموضوعى فى تعريف القانون الدستورى يتفادى االنتقادات التى            والمع

فهو أعم وأشمل فى تعريف القانون الدستورى حيث        . وجهت إلى المعيار الشكلى   
ذا القا           إ ه ال يقتصر فى تعريف ه ون على القواعد والنصوص التى وردت فى  ن ن



١٤ الوسيط فى القانون الدستورى

يقة الدستورية    راف بوجود القانون الدستورى فى               . الوث ى االعت ؤدى إل ه ي ا أن آم
آما أنه يخلع عن القاعدة . آل دولة حتى ولو آان لها دستور عرفى غير مكتوب         

صفة الدستورية، حتى ولو تضمنتها الوثيقة الدستورية ما دامت أنها ليست من               ال
 .دستوريةطبيعة 

د          ى تحدي ن ف وعى تكم يار الموض ى المع ية ف شكلة الحقيق ى أن الم عل
تها          ر دستورية بطبيع دخل فى نطاق  القانون          . الموضوعات التى تعتب م ت ومن ث

تورى ور . الدس ان جمه د اتفق   اوإذا آ سا ق صر وفرن ى م ه ف رجيح  ا الفق ى ت  عل
يار الموضوعى فى تعريف القانون الدستورى         قد احتدم   ماينهفإن الخالف ب  . المع

 .بشدة حول تحديد المسائل الدستورية حسب المعيار الموضوعى

اه األول       د ذهب االتج ى التوسع فى تعريف القانون الدستورى      : فق وذهب . إل
ا يبين آيفية تنظيم السلطات                        ة آم م فى الدول ين نظام الحك ون يب ذا القان ى أن ه إل

 .)٨(رياتهموآذلك حقوق األفراد وح. العامة ويحدد اختصاصاتها

ون الدستورى بصورة غير                    ذا التعريف يوسع فى مفهوم القان وواضح أن ه
ه يدخل فى مضمونه موضوعات تختص بدراستها فروع القانون               بولة لدرجة أن مق

ون  . األخرى تدريس موضوعاتها قان ى يختص ب ضائية الت سلطة الق ثل ال ك م وذل
ية  راءات الجنائ ون اإلج رافعات وقان سلطة . الم ذلك ال صاصاتها وآ ة واخت اإلداري

ريف        ذا التع إن ه م ف ن ث ون اإلدارى، وم سها القان تص بتدري ى يخ نها والت وتكوي
ى دراسات   ستقرة ف ى أصبحت م ية الت سيمات األآاديم دم التق ى ه ؤدى إل سوف ي

   .القانون فى آليات الحقوق

ن     رع م ك الف ه ذل تورى، أن ون الدس ريف القان ى تع ر إل بعض اآلخ وذهب ال
و    روع القان ذى يبين نظام الحكم           ف ى، ال ام الداخل ) أى النظام السياسى الداخلى (ن الع

ة، وعلى وجه الخصوص يبين آيفية تكوين السلطة التشريعية واختصاصاتها            للدول
 .وعالقاتها بغيرها من السلطات



١٥  الوسيط فى القانون الدستورى

د من مسائل هذا القانون وفقا لهذا التعريف تلك القواعد التى تبين                 ذلك يع وب
ة      يعة الدول ا آانت دولة موحدة أو اتحادية        أى إذا (طب أى إذا  (وشكل الحكومة   )  م

  .)٩()ما آانت جمهورية أو ملكية

ذهب آخرون إلى تأييد المعيار الموضوعى بحسبانه المعيار المنطقى فى             وي
ستبعدون من  ه في ر من نطاق ضيقون أآث م ي ى أنه ون الدستورى عل تعريف القان

م            ة بحسبانه موضوعا يه  دراسات القانون العام بكل      موضوعاته موضوع الدول
ون الدستورى فقط            يس القان روعه ول ومن ثم يعرف القانون الدستورى لديهم      . ف

ه    واعد القانونية الخاصة بنظام الحكم         «بأن فى مجتمع  ) أى الحكومة (مجموعة الق
 ).سياسى معين فى وقت معين

رى أصحاب هذا االتجاه األخير ضرورة ضبط هذا المعيار الموضوعى             وي
ية باال بارات األآاديم ى      . عت ون عل ذا القان وعات ه ى موض ى ال تطغ ك حت وذل

 .)١٠(مجاالت القوانين األخرى

 :رأينا فى تعريف القانون الدستورى
ستبعد   داءة ن نا ب تورى فإن ون الدس تلفة للقان والت المخ تنا للمدل د دراس بع

ون الدستورى          ى القان تحديد معن ول اللغوى ل منا ومن ثم يبقى أما . صالحية المدل
ول الموضوعى             شكلى أو المدل ول ال ا األخذ بالمدل ان جمهور الفقه     . )١١(إم وإذا آ

يار الموضوعى         رجح المع سى ي فإننا نرى أن هذا المعيار غير      . المصرى والفرن
وليس أدل على . منضبط وال يمكن أن يعرف القانون الدستورى تعريفا صحيحا    

ر      ى تعتب ول الموضوعات الت صاره ح تالف أن ن اخ ك م تها  ذل تورية بطبيع دس
 .والتى تمثل موضوع القانون الدستورى

ه               ساءل مع جانب من الفق نا أن نت م ل  حول األثر القانونى الذى يترتب       )١٢(ث
سألة دستورية بطبيعتها فى                  ون عادى م نة وردت فى قان بار قاعدة معي ى اعت عل
ظل وجود دستور مكتوب؟ هل يترتب على ذلك حسبانها قاعدة دستورية تخضع       

ى ت تور   ف ا الدس دل به ى يع راءات الت ذات اإلج ديلها ل ذه  . ع ة ه ت مخالف وإذا تم
 .القاعدة فهل يؤدى ذلك إلى تحريك الدفع بعدم الدستورية ؟



١٦ الوسيط فى القانون الدستورى

 إلى المدلول الموضوعى فى      االستنادهذه التساؤالت تؤدى إلى عدم جدوى   
 ال  ا إلى المدلول الشكلى أمر  االستنادويبقى . ظل وجود دستور مكتوب وجامد

والقول بأن المدلول الشكلى يؤدى إلى تعدد مفاهيم القانون الدستورى    . ر منهمف
أمر مردود  . وينفى توحدها، وذلك ألن وثيقة الدستور تختلف من بلد إلى آخر    

القانون العام الداخلى وهو ما يستقر عليه   بأن القانون الدستورى فرع من فروع 
إنه يتأثر باالعتبارات البيئية فى       ومن ثم ف. الفقه فى مجموعه وال ينازع فيه أحد    

وآذلك يتأثر بالفلسفة السياسية واالقتصادية فى دولة معينة فى      . مجتمع معين
فالقانون الدستورى فى دولة ليبرالية غيره فى دولة اشتراآية سواء    . وقت معين

من حيث النصوص الذى يتضمنها والفلسفة السياسية التى تسوده والقيم التى            
ولعل هذا ما يفسر اختالف الموضوعات التى تتناولها     . يتهايحرص على حما 

 .الوثائق الدستورية من دستور إلى آخر   

سعى إلى                      ى ن ى حت ون الدول روع القان رعا من ف يس ف ون الدستورى ل فالقان
 .توحيد قواعده على مستوى الدول

تورى ر دور العرف الدس شكلى ينك ول ال أن المدل ول ب ا أن الق بحسبان . آم
ذا المد ى  ه واردة ف واعد ال تورية إال للنصوص والق صفة الدس رف بال ول ال يعت ل

يقة الدستورية بمعناها الشكلى      قول يتجاوز الحقائق القانونية الثابتة وهى أن       . الوث
واعد القانونية               د مصدرا للق ازال يع توب م شريع المك ى مع وجود الت العرف حت

واعد دستورية أم قواعد قانونية        التشريع المكتوب ال ينفى فوجود . سواء أآانت ق
وإنما انتشار التشريع سواء أآان دستورا أم قانونا أثر على          . بحال وجود العرف    

ون آل بلد باعتباره مصدرا رسميا                     شغلها  فى قان زلة التى ي ة العرف والمن مكان
 .)١٣(للقانون

شكلى للقانون الدستورى ال ينفى وجود دور                   ول ال إن األخذ بالمدل م ف ومن ث
 .ار الوثيقة الدستورية المكتوبةللعرف بجو

شكلى     ول ال توبة، والمدل ر المك رفية غي اتير الع شكلة الدس ك م د ذل ى بع يبق



١٧  الوسيط فى القانون الدستورى

ول        ذًا بالمدل تور أخ ود دس ر وج ول بتواف ن الق دول ال يمك ذه ال ى ه ه ف يث أن ح
ه    سلم ب ا ن و م شكلى وه تور      . ال و الدس اتير ه ذه الدس يدى له ثال التقل ل الم ولع

زى  وجد فى     . اإلنجلي سمى الدستور        فال ي يقة ت ريطانيا وث وإنما توجد مجموعة   .  ب
ة   ية المدون رفية والقانون واعد الع ن الق دلها أو  . م رلمان أن يع ستطيع الب ى ي والت

ين    ديل القوان ر وتع ى تغيي بعها ف ى يت راءات الت ذات األدوات واإلج رها ب يغي
 .العادية

زية أن تكون االستثناء الوحيد ف                ة اإلنجلي ه توشك الحال ى أن ى عالم اليوم   عل
يعها أصبحت ذات دستور مكتوب               ثة جم دول الحدي حتى الدول التى   . حيث إن ال

توبة       اتير مك درت دس د أص ى فق نظام البريطان يد ال ت تقل ل   . حاول م يظ ن ث وم
ى    اره الطبيع ى إط وما ف ة محك ذه الحال ى ه تثناء ف ون  . االس د القان ون تحدي ويك

ذا بالمعيار ال              ة أخ ذه الحال ثل ه  أما حيث   ا الزم اأمر. موضوعىالدستورى فى م
توب            ة دستور مك الم الحديث              -يكون فى الدول سائد فى آل دول الع ذا هو ال  وه

ريبا  و     -تق تورى ه ون الدس ى القان د معن ى تحدي شكلى ف ول ال ذ بالمدل إن األخ  ف
 .األولى واألجدى 

 



١٨ الوسيط فى القانون الدستورى

 الفصل الثانى

 الطبيعة القانونية لقواعد القانون الدستورى
 

ن الف   بعض م ر ال واعد       أنك بارها ق تورى اعت ون الدس واعد القان ى ق ه عل ق
ية بالمعنى الصحيح     وذلك راجع فى نظرهم إلى عدم وجود الهيئة المنظمة      . قانون

واعده        رام ق ل احت وآذلك عدم وجود جزاء بالمعنى الفنى المعروف فى        . التى تكف
 .فروع القانون األخرى يرتبط بقواعد القانون الدستورى، ويكفل احترامها

بل عرض الخالف الذى نشب حول هذا األمر، نذآر بما                 ولع نا ق ه يحسن ب ل
زة عن غيرها                      ى تصبح ممي ية من خصائص حت ر للقاعدة القانون يجب أن يتواف

 .من قواعد السلوك األخرى فى المجتمع

 :مفهوم القاعدة القانونية وخصائصها
ر هى الوحدة التى يتكون منها القانون فى م              ية تعتب جموعه وهى  القاعدة القانون

 .)١٤(ذاتها خطاب موجه إلى األشخاص فى صيغة عامة مجردة لها قوة اإللزام

ى  ية أول ن ناح ية م دة القانون خاص  : فالقاع ى األش وجها إل ا م د خطاب تع
واعد اجتماعية              م فهى ق ا ومن ث ين بأحكامه ى بتنظيم نشاط        . المخاطب ا تعن إذ أنه

 .فى مجتمع واحداألفراد والروابط التى تنشأ بينهم بحكم معيشتهم 

ذلك بالعمومية والتجريد          سم آ ية تت فهى ليست فى جوهرها    . والقاعدة القانون
يا           رًا أو نه ا هى خطاب عام يوجه للكافة ويطبق         . مجرد خطاب يتضمن أم وإنم

 . على الكافة إن هى توافرت شروطها التى يحددها المشرع

ه أول    ن وج ى م ريدها، تعن دة وتج ية القاع ذه القا: فعموم ندما  أن ه دة ع ع
ه فى صورة حالة عامة تعرف بالشروط واألوصاف،                  ا تقدم تفرض فرضا فإنم

ة محددة تحديدا ذاتيا     فهذا الفرض ال يرتبط بشخص محدد أو بزمان . وليست حال
ين     ان معين وجه هو الذى يمثل التجريد فى القاعدة القانونية          . أو بمك ذا ال على . وه



١٩  الوسيط فى القانون الدستورى

ذا التجريد ال يتنا             ه تجدر مالحظة أن ه فى مع آون أن القاعدة القانونية تطبق    أن
ى شخص واحد       مثل القواعد التى تنظم تعيين رئيس الجمهورية أو عزله أو  . عل

 .محاآمته أو تلك التى تحدد راتب شيخ األزهر

ية من وجه آخر بالحل الذى تقدمه القاعدة                 ية القاعدة القانون رتبط عموم . وت
ى أن هذا الحل يحمل حكما عاما يطبق عل          وال يقتصر تطبيقه   . ى آل الوقائع  وتعن

 .على واقعة دون أخرى

ية القاعدة القانونية       ى أن عموم . ال تعنى تطبيقها على آل أفراد المجتمع      . عل
يهم شروطها                   ى آل من توافرت ف ل يكفى أن تطبق عل ومن ثم فهناك قواعد     . ب

 .قانونية تخاطب طائفة أو فئة من الناس فى المجتمع

قانونية ملزمة وتقترن بجزاء يفرض احترامها فاإللزام       وأخيرا فإن القاعدة ال   
 .فى القاعدة القانونية يقتضى ضرورة احتوائها على أمر ونهى

واآلخر يطبع  ) المجتمع (فهى تفترض وجود طرفين أحدهما يأمر وينهى               
نفذ وهو     واألفراد . والمجتمع تمثله فى العصر الحديث الدولة  ). أفراد المجتمع (وي

إرادتهم لشعورهم بجدواها              يخضعون ألمر ون     ية فى الغالب ب هى القاعدة القانون
 .وفائدتها بحسبانها تنظم نشاطهم فى المجتمع وتحفظ لهم حرياتهم وحقوقهم

زامات معينة           م بالت ا تحمله ل فإنه ولكن ماذا لو لم يخضع بعض      . وفى المقاب
رتبط        زاء م ناك ج ون ه د وأن يك نا الب إرادتهم؟ ه دة ب ذه القاع راد له ذه األف به

ا  ضعوا لحكمه م يخ رها إن ل دة آ ذه القاع راد له ضوع األف ضمن خ دة ي القاع
 .طواعية ورضا

ة     ى مخالف ون عل ا للقان رتب وفق ذى يت ر ال و األث زاء ه إن الج ك ف ى ذل وعل
ية    إن الجزاء يعد رآنا أساسيا فى القاعدة القانونية             : )١٥(القاعدة القانون م ف . ومن ث

ية للجزاء         د القاعدة القانون باعها واحترامها من             ألن فق ى عدم ضمان ات ؤدى إل  ي
 .أفراد المجتمع



٢٠ الوسيط فى القانون الدستورى

رها من قواعد                     زها عن غي ذى يمي ية بالجزاء هو ال ران القاعدة القانون واقت
 .العادات والتقاليد وقواعد األخالقمثل . السلوك األخرى التى تنشأ فى المجتمع

د  فهل تتوافر هذه الخصائص لقواع  . تلك هى خصائص القاعدة القانونية  
حدى خصائص هذه    إ القانون الدستورى؟ أم أن هذه القواعد يعتريها النقص فى      

 . القاعدة؟

ة ع     ذهب الرأى األول إلى    :  هذا التساؤل، انقسم الفقه إلى رأيين      نفى اإلجاب
ون الدستورى              واعد القان ية عن ق صفة القانون ار ال وذلك على سند من القول     . انك

ى الجزاء ال           ر إل واعد تفتق ذه الق أن ه رام وطاعة المخاطبين     ب ا االحت ل له ذى يكف
ا ون     . به واعد القان ى أن ق ذهب إل ه وي ور الفق ثل جمه و يم ى فه رأى الثان ا ال أم

 :وذلك على التفصيل التالى. الدستورى قواعد قانونية 

 : إنكار الصفة القانونية على القواعد الدستورية-الرأى األول 

سير                م وتف شكلية فى فه القاعدة القانونية إلى إنكار     ذهب أنصار المدرسة ال
ون الدستورى          واعد القان ية لق صفة القانون فالقاعدة القانونية هى قاعدة صادرة      . ال

ة فى صورة أمر ونهى         رن بجزاء      . عن سلطة الدول ا يجب أن تقت م فإنه ومن ث
 .مادى يطبق على من يخالفها، ويكفل احترامها

ن إرادة الد    ر ع ون تعبي رأى أن القان ذا ال ر ه ةويعتب ذه  . ول رت ه د ظه وق
رة قديما لدى بعض فالسفة اليونان       ثم قال بها بعد ذلك الفيلسوف االنجليزى       . الفك

ز  وماس هوب يجل Hoppesت سوف ه ا الفيل ر به يه Hegel وتأث ره الفق  وناص
زى جون أوستن     ذا الصدد أن      ) ١٦(John Austinاالنجلي ه فى ه ة آرائ ومن جمل

ق م    ن أن يلح ذى يمك و األذى ال زاء ه اآم  الج ر الح ف أم دة «ن يخال القاع
ية  ، ويخلص من ذلك إلى أن القواعد التى تنظم سلطات الحكم فى الدولة    »القانون

ون الدستورى   « ر لها هذه الصفة القانونية؛ وذلك ألنه ال     » القان ال يمكن أن يتواف
 . يتصور أن يوقع الحاآم على نفسه جزاًء



٢١  الوسيط فى القانون الدستورى

ه العربى أيد هذا الرأى الدآتور عثما          ن خليل حيث ذهب إلى القول    وفى الفق
ية يجب أن يتشكك اإلنسان فى                   .. « ه من الناحية المنطق تقادنا أن يقة فى اع والحق

تورية أو  واعد الدس بار الق ية"اعت رًا  " الدول ى الوضعى نظ ية بالمعن واعد قانون ق
ر رآن الجزاء الذى تبينا أهميته فى القاعدة القانونية بالمعنى الصحيح      دم توف . لع

نق   يس بم بارات نظرية         ول شراح من اعت ور ال ه جمه رد ب ا ي شكك م ذا الت ذ من ه
ثورة آجزاء دستورى ووجود الحرب آجزاء دولى أو                  ول بوجود ال تعددة آالق م

ريق بين وجود الجزاء قانونا وبين ضرورة تطبيقه على آل المخالفين فعال             . بالتف
 .)١٧(»…ة وآالتقليل آذلك من أهمية الجزاء فى ذاته آرآن للقاعدة القانوني

يعة           باغ الطب ى إس ب إل رأى، وذه ذا ال سلم به م ي ه ل ور الفق ى أن جمه عل
 .وإن اختلفوا فى تعليل ذلك. القانونية على قواعد القانون الدستورى

 : االعتراف بالطبيعة القانونية للقواعد الدستورية-الرأى الثانى 

فيكفى . ونيةذهب البعض إلى أن الجزاء ليس عنصرا الزما لبناء القاعدة القان           
رام      بة االحت ا واج ة بأنه دى الكاف شعور ل دة ال ذه القاع ر له واعد . أن تتواف ثمة ق ف

رة ال تتضمن جزاًء، وال ينازع أحد فى اعتبارها قواعد قانونية               ية آثي وعلى . قانون
 .ذلك فإن قواعد القانون الدستورى تعتبر قواعد قانونية بهذا المعنى

دم ه ال يق رأى بأن ذا ال تقد ه را صحيحا وين بار تبري تورية العت دة الدس  القاع
ية    شترط وجود الجزاء فى القاعدة القانونية بل                . قاعدة قانون يعه ي ه جم إذ أن الفق

 .أنه ينزله منزال عظيما منها إذ يعد رآنا أساسيا من أرآانها

بار     ى اعت نازعة ف ة م يس ثم ه ل ى أن ذهب إل راجح ي رأى ال إن ال م ف ن ث وم
فهو رآن من أرآانها    . جود القاعدة القانونية بصفة عامة    الجزاء عنصرا الزما لو   

ك   ى ذل ك ف زاء   . ال ش ذا الج م ه ى فه تلفون ف م يخ ى أنه ا  . عل ع نطاق و أوس فه
 .وأرحب مجاال مما يذهب إليه أنصار الرأى األول

 Matérielle إلى أن الجزاء آما قد يكون جزاًء ماديا          Duguitفقد ذهب العميد    



٢٢ الوسيط فى القانون الدستورى

نويا      فيرى العميد Réaction Sociale أى رد فعل اجتماعى   يكون أيضا جزاًء مع
Duguit  سها ى نف زاًء عل ع ج ا أن توق ن له ة ال يمك واعد  .  أن الدول إن ق م ف ن ث وم

ولكن هذا ال ينفى    . القانون الدستورى ال ترتب جزاًء ماديا يقوم على اإلآراه المادى         
ية دة القانون فات القاع نها ص تها. ع ى مخالف رتب عل ا يت ك ألنه ل وذل  رد فع

  .)١٨(اجتماعى

ه الحديث وإن آان يتفق على اعتبار القواعد الدستورية، قواعد               ى أن الفق عل
ية بالمعنى الصحيح      ول بتوافر الجزاء فى صورة رد             . قانون ه ال يكتفى بالق إال أن

 .Duguitالفعل االجتماعى آما يقرر ذلك العميد 

زاء   ى ج وره إل تعدد ص ديث ت ه الح وم الفق ى مفه زاء ف ضائية فالج ات ق
ة  ية وجزاءات إداري دد صورة الجزاء . وجزاءات سياس ية تح دة قانون فكل قاع

تها ومضمونها وطبيعة العالقات التى تحكمها         ومن هذا المنطق فإن    . حسب طبيع
 :القانون الدستورى يتضمن جزاءات نذآر منها

سلطة     :أوال ين ال ة ب ضبط العالق ون ل ذا القان نظمها ه ى ي زاءات الت  الج
شري يذيةالت سلطة التنف ين ال وزراء . عية وب ساءلة ال ستطيع م شريعية ت سلطة الت فال

تقالة      ى االس بارهم عل سئوليتهم وإج ر م تجوابهم وتقري سلطة   . واس ك ال ا تمل آم
 .التنفيذية حل البرلمان

يا  ر من المبادئ الدستورية، التى يحميها القانون الجنائى               :ثان وجد آثي ا ت  آم
لتى تحمى الحقوق والحريات العامة وغير ذلك       بجزاءات جنائية مثل النصوص ا     

 .)١٩(من تقرير نصوص قانونية تحاآم الحكام عند االعتداء على الدستور

ثا ين    :ثال تورية القوان ى دس رقابة عل يم ال دور    .  تنظ دم ص ضمن ع ى ت لك
ذه الرقابة السياسية آتنظيم المجلس الدستورى فى       ة للدستور وه شريعات مخالف ت

سا  ضا    . فرن ة ق ا هو الحال فى     أو رقاب ريكا ومصر أئية آم وهى عظيمة األثر . م
رام النصوص الدستورية            ية واحت ر عدم         . فى ضمان فعال يس أخطر من تقري فل

 .نفاذ العمل المخالف للدستور جزاء 



٢٣  الوسيط فى القانون الدستورى

 الفصل الثالث

 وظيفة القانون الدستورى
 

ذهب       تورى، ف ون الدس دف القان يفة وه د وظ ى تحدي اء ف نت آراء الفقه تباي
بعض إل    و ينظمها ويحدد                 ال سلطة فى المجتمع فه ر عن ال ون تعبي ذا القان ى أن ه

صاصاتها صها واخت رية  . خصائ ن الح ر ع تور يعب رون أن الدس نما رأى آخ . بي
وثمة رأى أخير يحدد وظيفة القانون الدستورى وهدفه األسمى فى إقامة التوازن            

 :بين السلطة والحرية وذلك على التفصيل التالى

 :لقانون الدستورى قانون السلطة ا-الرأى األول 
واعد القانون الدستورى هى التى                 أن ق ول ب ى الق رأى إل ذا ال ذهب أنصار ه

ة وتحدد آيفية ممارستها وانتقالها من شخص إلى آخر                سلطة فى الدول . تؤسس ال
وم بهذا الدور أى تأسيس السلطة وتنظيمها أيا آان النظام                ون الدستورى يق والقان

 .)٢٠( إليه وسواء أآان نظاما ديمقراطيا أم غير ديمقراطىالسياسى الذى ينتمى

 :وال شك أن هذا المفهوم عن القانون الدستورى منتقد من وجهين

ه  د ذات ى ح سلطة هدف ف ة ال أن ممارس ى يوحى ب ية أول ن ناح ل . فم ويجع
ام    صالح الحك ى م صبا عل يد من تمام الوح ذا   . االه شعوب وه صالح ال دار م وإه

صطدم ببديه سيي رهمة أن ال ين وخي ية المحكوم يق رفاه ارس لتحق ى . لطة تم فه
 . للحكام بل هى فى حقيقتها وسيلةاليست امتياز

ية  ية ثان ن ناح ا     : وم ط إنم لطة فق ون س تورى قان ون الدس بار القان إن اعت ف
ى ذيوعه              ون وأدت إل ذا القان واعد ه رزت ق تطورات التاريخية التى أف ناقض ال ي

شاره يا أن  . وانت ثابت تاريخ ن ال شعوب   فم اح ال بطت بكف اتير ارت شأة الدس ن
ام والملوك عن                     زول الحك ه ن ا اقتضى مع وقها وحرياتها مم ى حق وحصولها عل

 .)٢١(آثير من سلطاتهم لصالح الشعوب



٢٤ الوسيط فى القانون الدستورى

 : القانون الدستورى تعبير عن الحرية-الرأى الثانى 
تاذ   ذهب األس و    Mirking Guetzevitchي تورى ه ون الدس ى أن القان  إل
ن وصناعة ون ف ريةقان يم la technique de la liberte. )٢٢( الح ته تنظ  فغاي

الحرية ووضع اإلطار الفعلى الذى من خالله يسترد الشعب حقوقه وحرياته من              
 .فقواعد هذا القانون تعنى تقييد سلطات الحكام لصالح الحرية. الملوك والحكام

د وظيفة القانون الدستورى بالفترة ا                 اه فى تحدي ذا االتج ر ه د تأث لتى تلت  وق
الحرب العالمية األولى وانتصار الحلفاء وظهور الدساتير الديمقراطية التى تعلى          

 .من قيمة الحرية الفردية وآذلك تحرر آثير من الشعوب

د وظيفة وهدف القانون الدستورى بالحرية اتجاه             رغم من أن تحدي ى ال وعل
ه يؤدى إلى تعظيم قيمة الحرية فى المجتمع         ود إذ أن ه يغفل جانبا هاما إال أن. محم

ون الدستورى          ى تنظيم السلطة وتنظيم          . من جوانب أهداف القان ه يعمل عل إذ أن
ى االعتقاد بأن الحرية مطلقة           ؤدى إل اه ي ذا االتج ا أن ه الحرية فى آن واحد، آم

ا حدود  ا . وليست له ى ذاته ة ف ذلك آانت هى غاي ك أن . وهى إن أصبحت آ ذل
قانون الدستورى ينحصر فى مدى تحقيق      ويصبح هدف ال  . الحرية يجب أن تنظم    

سلطة والحرية        ين ال توافق ب ذين المتناقضين هو هدف القانون        . ال ين ه يق ب فالتوف
 .الدستورى وغايته وبقدر توفيقه فى هذا الصدد بقدر ما يكون قد بلغ غايته

ثالث      رأى ال ى إقامة التوازن بين السلطة             -ال ون الدستورى يهدف إل  القان
 :والحرية

تفق ا   ون الدستورى يهدف إلى إقامة                ي ى أن القان ه الدستورى الحديث عل لفق
تمع     ى المج رية ف سلطة والح ين ال وازن ب ى    . ت ور ف ستقيم األم توازن ت بهذا ال ف

ا لعمل المؤسسات السياسية فى            ون الدستورى إطارا حاآم ة، ويصبح القان الدول
 .)٢٣(المجتمع بما يحقق التعايش السلمى بين السلطة والحرية

 ظهور الدولة وتدخلها فى تنظيم نشاط األفراد عن طريق األمر والنهى       فمنذ
فالتوسع فى تقرير أحدهما يأتى بالضرورة    . ظهر التناقض بين السلطة والحرية   
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 بالغة   -ومن هنا تصبح وظيفة القانون الدستورى فى الدولة     . خرعلى حساب اآل  
 .ة التى تكفل ذلك   فى رفع هذا التناقض وتنظيم الوسائل القانوني  -األهمية 

ى     ية أول ن ناح ؤدى م توازن ي ذا ال نع    : وه ه يم تمع ألن تقرار المج ى اس إل
فالحكام فى آل حين ينشدون مزيدا من : الصراع بين طبقتى الحكام والمحكومين  

سلطة  ى مزيد من الحرية            . ال سعون إل ى النقيض ي وعدم وجود  . والمحكومون عل
ى ع                ؤدى إل رغبات ي ذه ال ين ه يق ب يلة للتوف تقرار المجتمع    وس من ناحية   . دم اس

ون الدستورى للحرية أمر الزم حتى ال تتحول ممارسة              : أخرى    إن تنظيم القان ف
 .الحرية إلى فوضى

ثابت عمال أن التوازن بين السلطة والحرية فى إطار النظام         ه من ال ى أن عل
دة   صورة واح تحقق ب سياسى ال ي روف،    . ال ر بالظ دة تتأث ية معق ى عمل ا ه وإنم

زم  ان  وبال ى تحقيق هدفه وغايته              . ان والمك ون الدستورى يعمل عل حيث أن القان
سبية للحرية          يم ن ى التنظيم           «. فى إطار مفاه نعكس عل ة ت سبية الحريات العام فن

ل داخل الدولة الواحدة وفقا                     ى أخرى ب ة إل دوره من دول ذى يختلف ب القانونى ال
ا        يانا فى بعض الظروف إذ          . للظروف التى تمر به بدو أح ا تهدد أمن الدولة    أو ي

 .)٢٤(»الداخلى أو الخارجى أنه من الضرورى تقوية السلطة لحماية الحرية

 
 



٢٦ الوسيط فى القانون الدستورى

 ملخص الباب األول

 

باب تعريف القانون الدستورى سواء من الناحية اللغوية أو من      ذا ال ناول ه ت
شكلية أو من الناحية الموضوعية، مع بيان ما وجه إلى آل تعريف من                 الناحية ال

تقادات  ا تميز به من ميزات      ان وبينا آيف ولماذا ساد المعيار الموضوعى فى .  وم
 .تعريف القانون الدستورى

تورية       واعد الدس يعة الق ى طب صله الثان ى ف ضا ف باب أي ذا ال ناول ه وت
 .باعتبارها قواعد قانونية مكتملة األرآان مثلها مثل آل قواعد القانون األخرى

يفة القان      نا وظ ثالث بي صل ال ى الف ى    وف ورها ف دى تط تورى وم ون الدس
ة      ى ضرورة إقام يفة ف ذه الوظ تقرت ه يف اس ثة وآ ة والحدي تمعات القديم المج

 .توازن بين السلطة والحرية فى المجتمع



٢٧  الوسيط فى القانون الدستورى

 أسئلة على الباب األول

 

يع      :١س ى توس ؤدى إل يف ي دد آ تورى وح ون الدس وى للقان ول اللغ ين المدل  ب
 .تعريف القانون الدستورى

 ييمك للمعيار الشكلى فى تعريف القانون الدستورى؟ ما هو تق:٢س

 . بين صواب أو خطأ العبارات اآلتية مع التعليل:٣س

ضييق  -١ ى الت ؤدى إل ون الدستورى ي ريف القان ى تع ول اللغوى ف المدل
 .من نطاق قواعده

ون          -٢ ريف القان ى تع شكلى ف ول ال صرى المدل ه الم ب الفق ى أغل يتبن
 .الدستورى

تورى -٣ ون الدس شمل القان واعد  ي ل الق وعى آ ول الموض ًا للمدل  وفق
يعة الدستورية وذلك بصرف النظر عن آونها قد      سائل ذات الطب والم

 .وردت فى مدونة الدستور أم ال

  ما هو رأيك فى الطبيعة القانونية لقواعد القانون الدستورى؟:٤س

ون الدستورى إقامة توازن بين السلطة والحرية؛ حدد آيف              :٥س ستهدف القان  ي
 . ذلكيكون



٢٨ الوسيط فى القانون الدستورى

 الهوامش 

  
 المفصل فى القانون الدستورى، الجزء –الحميد متولى  عبد: فى الفقه المصرى: راجع فى ذلك     ) ١(

ا بعدها،  سعد عصفور، المبادئ األساسية فى        ١٢، ص   ١٩٥٢األول    -القانون الدستورى   وم
ة       ٢٤، ص ١٩٨٠ تورية العام بادئ الدس يل، الم ثمان خل دها، ع ا بع ا ١٦، ص ١٩٥٦ وم  وم

سياسى، الكتاب الثانى             ة واألسس العامة للتنظيم ال ، ١٩٦٦بعدها، طعيمه الجرف، نظرية الدول
صر        ٥٤ص  ى م تورية ف ة الدس ور األنظم تورى وتط ون الدس دوى، القان روت ب   ، ١٩٧١، ث
يلة، القانون الدستورى،             وم  ٧ص   ، رمزى طه الشاعر، ١٧، ص  ١٩٧١ا بعدها، محمد آامل ل

 وما بعدها،  عبدالحميد حشيش، الوجيز فى        ١٥، ص   ١٩٧٢النظرية العامة للقانون الدستورى،        
ربية، ص  ون الدستورى، دار النهضة الع ون  ٩القان ى، دراسة فى القان دها،  بكر القبان ا بع  وم

 ناصف، القانون عبد اهللا وما بعدها،  سعاد الشرقاوى، ٢٣ة العربية ، ص الدستورى، دار النهض
سياسى المصرى، تحرير االقتصاد ودستور        نظام ال  وما ٢٢، ص ١٩٩٤، ١٩٧١الدستورى وال
ون الدستورى،  و المجد ، دراسات فى القان ا بعدها،  ٢١، ص ١٩٩١بعدها، أحمد آمال أب  وم

، ١٩٩٥ى مع مقدمة فى دراسة المبادئ الدستورية العامة         يحيى الجمل، النظام الدستورى المصر    
  .١ وما بعدها، ماجد راغب الحلو، القانون الدستورى، ص ١٢ص 

 :              ومن الفقه الفرنسى 

Esmein : Elements du droit Constitutionnel Français et compare ١٩٢١, pp. ١ 
et suiv., La Ferriéra (J) : Manuél de droit constitutionnel pp. ٢٦٨ et suiv. 
Prelot (M.) : institutions politiques et droit constitutionnel ١٩٦٣ pp. ٢٧ et droit 
constitutionnel, ١٩٧٩ T.I. pp. ١١٦ et suiv. Hauriou (A.) :, Jean Gicquel, 
patrice Gelard : droit constitutionnel et institutions politique, ١٩٧٥ pp. ٩ et 
suiv., Burdeau (G) : par Francois Hamon, Michel Troper : Manuél droit 
constitutionnel ١٩٨٨. P. ٥٨ et suiv. Turpin (Dominique) : droit constitutionnel 
١٩٩٢ P.U.F, pp. ٧١ et suiv .   

ك       ) ٢( سابق ، حيث اشار إلى معجم اللغة الفارسية                  : راجع فى ذل دوى ، المرجع ال روت ب ث
   .Steigassاإلنجليزى 

 . ٧٤٦ .p .٢.T ١٩٩٠ Volumes éd ٥ Grand Larousse, en         : راجع فى ذلك ) ٣(

(٤) prelot : precis, op. Cit p. ٢٨ et suiv  .                                                          
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،  ثروت بدوى، المرجع ١٣٠ ساير داير، المرجع السابق، ص عبد الفتاح: وانظر أيضا
سابق، ص     شاعر، النظرية العامة، المرجع السابق، ص            ١٤ال  عبد الحميد. ، د٣٣،  رمزى ال

سابق، ص    رجع ال صل، الم ى، المف شرقاوى،   ٢٣متول عاد ال بد اهللا،  س رجع  ع  ناصف، الم
  .٢٥ابق، ص الس

يد   ) ٥( بد الحم ى، المفصل، المرجع السابق، ص     ع الفتاح ساير داير، المرجع  ،  عبد٢٦ متول
 .١٨،  ثروت بدوى، المرجع السابق، ص ١٣٣السابق، ص 

بد                 ) ٦( ه المصرى، ع شكلى فى الفق يار ال د المع  الحميد متولى، المرجع السابق،     راجع فى نق
تاح ، ٢٧ص  بد الف رج  ع ر، الم اير داي سابق، ص  س رجع   ١٣٧ع ال دوى، الم روت ب ،  ث

سابق، ص     سابق، ص            ٢١ال شاعر، المرجع ال بد    ٤٢،  رمزى ال د حسنين ع العال،  ، محم
سابق، ص  رجع ال سياسية،   ١٤الم نظم ال تورى وال ون الدس يل، القان سن خل ، ١٩٨٧،  مح

  .١٥الحميد حشيش، المرجع السابق ، ص  ،  عبد١١ص 

راجح فى الفق         ) ٧( رأى ال ذهب ال  عبد الحميد: ه إلى تأييد المعيار الموضوعى، انظر فى ذلك ي
سابق، ص  رجع ال صل، الم ى، المف دها، ٢٧متول ا بع تاح وم بد الف رجع ع ر، الم اير داي  س

سابق، ص  سابق، ص   ١٦١ال رجع ال يل، الم ثمان خل رجع  ١٧، ع شاعر، الم زى ال ،  رم
سابق، ص  سابق، ص   ٥٣ال رجع ال دوى، الم روت ب سنين  ٢٨ ، ث د ح بد، محم ال،  ع الع

 .٣٤،  بكر القبانى، المرجع السابق، ص ٢١المرجع السابق، ص 

Burdeau (G.) : op. Cit. P. ٥٨  . 

Hauriou (A) : et autres : op. Cit. O. ٩   . 

ت،   ) ٨( يد رأف النظام :  ، عثمان خليل   ٣ ، ص    ١٩٣٧القانون الدستورى،   : وايت ابراهيم     وح
، ١٩٤٩مبادئ القانون الدستورى، : يد صبرى ، الس٥٣، ص ١٩٤٢الدستورى المصرى   

 .١ص 

Prélot (M) : op. Cit. P. ٢٨  . 

 .٢٨، ثروت بدوى، المرجع السابق، ص ٣٢الحميد متولى، المرجع السابق، ص  عبد) ٩(

Laferriere : op. cit. p. ٢٦٨  . 

تاح   ) ١٠( بد الف سابق، ص           ع ر، المرجع ال اير داي امة، ،  رمزى الشاعر، النظرية الع      ١٦١ س
سابق، ص  رجع ال تورى،  ٥٣الم ون الدس ى القان ز ف رف، الموج يمه الج  ، ١٩٦٠، طع

 .٢٢العال، المرجع السابق ، ص ،  محمد حسنين عبد٤٠ص

Burdeau (G.) : op. cit. pp. ٥٦ et suiv  . 
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سعاد : فى التكامل بين المعيار الموضوعى والمعيار الشكلى فى تعريف الدستور، انظر          ) ١١(

  .٣٢ ناصف ، المرجع السابق ، ص عبد اهللا الشرقاوى،

 .٢٦، أحمد آمال أبو المجد، المرجع السابق، ص ١٩يحيى الجمل، المرجع السابق، ص ) ١٢(

وم   )  ١٣( دخل للعل زء األول، الم ى، الج ون المدن رح القان ى ش ى ف رقس، الواف ليمان م س
 .٤٠ ، ص ١٩٧٨القانونية، 

ك ) ١٤( ى ذل رقس ، الوا: راجع ف ليمان م زء األول ،  س ى ، الج ون المدن ى شرح القان ى ف ف
ية ،  وم القانون دخل للعل ى ١٢ ، ص ١٩٨٧الم ه ، دروس ف يل جمع د خل ان محم  ، نعم

  .٣٦ ، ص ١٩٨٠المدخل للعلوم القانونية ، 

  .١٧سليمان مرقس ، المرجع السابق ، ص ) ١٥(

(١٦) Austin John : Lectures on jurisprudence or the philosophy of  positive 
law . ١٩٦٨ . T., p. ١٨٣  .                                                             

 ، على أنه يفضل تسميته      ٨ ، ص    ١٩٥٦عثمان خليل ، المبادئ الدستورية العامة سنة         ) ١٧(
ول             تجوز حيث يق ى سبيل ال ون الدستورى عل شككنا فى القواعد     …«القان رغم من ت  وبال

تورية و الد ية(س ظ     ) الدول تعمال لف ضل اس صحيح نف ى ال ى الفن ونا بالمعن ونها قان ى آ وف
ون ( ى سبيل التجوز مراعاة لما لذلك من فوائد علمية ودراسية ولما يضيفه                ) قان شأنها عل ب

هذا اللفظ من قيمة واعتبار ، واعترافا بما حققته هذه القواعد وتلك من نتائج عملية خطيرة             
ه   ا حقق سجيال لم ا وفقهاوت نها      ؤ رجاله ادت م صة أف ودات مخل يلة ومجه ار جل ن آث ا م ه

ادة        شعوب أعظم إف سانية وال سابق، ص       » اإلن يد هذا الرأى أنظر         ٩، المرجع ال :  وفى تأي
  .   ١١ ، ص ١٩٨١منذر الشاوى ، القانون الدستورى ، 

(١٨) Duguit : Traité du droit constitutionnel ٣ éd. Paris ١٩٢٧. T.I. pp. ٧٠٩ et 
suiv  .                                                                                             

د ) ١٩( و المج ال أب د آم سابق، ص : أحم رجع ال سابق،  ٢٠الم رجع ال ى، الم ر القبان  ، بك
 .١٠١ص 

(٢٠) Vedel (G) : cours de droit constitutionnel et des institutions  politiques 
les cours de droit ١٩٦١ , p. ٨  .                                               

 prélot (M) et Boulauis (J) : institutions politiques et droit constitutio- 

nnel ١٩٧٨ p. ٣١ et suiv  . 

شرقاوى ،      ) ٢١( بد اهللا  سعاد ال  حشيش ، عبد الحميد  ،٦٦ ناصف ، المرجع السابق ، ص    ع
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  .٢٣المرجع السابق ، ص 

  Mirkine – Guetzevitch: راجع عرض رأى العميد) ٢٢(

Hauriou (André) , Jean Gicqual, et patrice Gélard : 

Droit constitutionnel et institutions politiques, ١٩٧٥, p. ٣٢  . 

 (٢٣) Houriou (Maurice) : precis de droit constitutionnel, ١٩٢٥ p. ٢ et suiv  .  

Haurion (André) et autres : droit constitut. et instit. Poli. op. cit.p.٣٣. 

سبية الحريات العامة وانعكاساتها على التنظيم القانونى ،        ) ٢٤( شرقاوى ، ن  ، ١٩٧٩سعاد ال
 . وما بعدها ٢٩دار النهضة العربية ، ص 



٣٣  الوسيط فى القانون الدستورى

 الباب الثانى
 مصادر القانون الدستورى

 

 :األهداف

ذا الباب إلى تعريف الدارس بمصادر القاعدة الدستورية المتنوعة،             يهدف ه
 .آما يبين أساليب وضع الدساتير المتعارف عليها قديمًا وحديثًا

ا يهدف إلى إحاطة الدارس بمضمون المصادر الرسمية للقانون الدستورى        آم
 .وآذلك المعرفة بأساليب وضع الدساتير) ف العر-التشريع (

 .معرفة المصادر التفسيرية والمساعدة لخلق القاعدة الدستوريةوآذلك 

 

 :العناصر

 :تحديد المصادر الرسمية للقانون الدستورى -١

 . التشريع - أ

 . العرف - ب

 :المصادر التفسيرية للقانون الدستورى -٢

 .الفقه - أ

 .القضاء - ب

 :المصادر الرسمية للقانون الدستورى -٣

شريع  - أ توبة( الت تورية المك واعد الدس يوبها ) الق زاياها وع من حيث م
راطية أو       رقا ديمق ت ط واء آان تورية س يقة الدس ع الوث رق وض وط

 .وآيفية وضع الدساتير فى مصر. طرقا غير ديمقراطية



 انون الدستورىالوسيط فى الق٣٤

 :العرف الدستورى - ب

 .مفهومه -

 .أرآانه -

 .قيمته القانونية -

 :الفقه -٤

 .مفهومه -

 .ة الدستوريةمنهج الفقه فى تفسير القاعد -

 .وسائل الفقه فى التفسير -

 :القضاء -٥

 .مفهوم دور القضاء -

 .حدود الدور القضائى فى تفسير وفهم القاعدة الدستورية -

 

 :تمهيــد
 أن نبين المدلوالت  - بداءة   -يجدر بنا   . فى تحديد مصادر القانون الدستورى    

ة مصدر        تلفة لكلم ذه الكلمة تتعدد معانيها بت      sourceالمخ ك أن ه عدد الجوانب  ذل
 .)١(والنواحى التى ينظر إليها الباحث

ى ية أول ن ناح ه  :فم صد ب وعى، ويق ادى أو الموض صدر الم وجد الم  ي
مجموع الظروف والعوامل البيئية سواء أآانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية           

 .وأدت إلى تحديد مضمون القاعدة القانونية

ية ية ثان ن ناح ى و:وم صدر التاريخ وجد الم ذى  ي ل ال ه األص صد ب يق
 أو  ا معين ااستوحته القاعدة القانونية واستمدت منه حكمها آأن يكون مصدرها دين         

 .ا معينيا قانونانظام



٣٥  الوسيط فى القانون الدستورى

ثة  ية ثال ن ناح يلة    :وم ية أو وس دة القانون شئ للقاع صدر المن ى الم د تعن  ق
 .إخراجها إلى الناس وهو ما يسمى المصدر الرسمى أو الشكلى للقاعدة القانونية

 .ويقصد به تفسير غموض القاعدة القانونية. يرا قد يكون المصدر تفسيرياوأخ

ة المصدر على الوجه المتقدم تتوافر لكل          تقدمة لكلم وال شك أن المعانى الم
 .قاعدة قانونية سواء أآانت مكتوبة أو غير مكتوبة

ذه المعانى لكلمة المصدر، يجدر بنا أن نتساءل عن المقصود                 دد ه ام تع وأم
 . القانون الدستورىبمصادر

صادر         يان الم تم بب نا نه تورى، فإن ون الدس صادر القان د م ار تحدي ى إط ف
دة        نه القاع ستمد م ذى ت صدر ال د الم ى تحدي تورى، بمعن ون الدس مية للقان الرس

زء   ا ج ذى يجعله زمة وال وتها المل تورية ق ية الدس ون الوضعى  االقانون ن القان  م
ام األول التشريع والعرف       وآذلك المصادر التفسيرية لهذا القانون . وهى فى المق

ه والقضاء        ا الفق ى به فهذه المصادر التفسيرية هى التى تساعد على تطبيق        . ونعن
دة  ذه القاع نهما          . ه ى األول م ناول ف صلين نت ى ف باب إل ذا ال سم ه م نق ن ث وم

 .وفى الثانى نبحث المصادر التفسيرية. المصادر الرسمية للقاعدة الدستورية
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 ولالفصل األ

 المصادر الرسمية للقانون الدستورى
 

شريع والعرف               ثل المصادر الرسمية للقاعدة الدستورية، فى الت ورغم . تتم
ون هو المصدر األول واألقدم، فإن التشريع أصبح مع                  أن العرف آمصدر للقان
شر            ثامن ع رن ال ن الق ر م ثلث األخي نذ ال اتير، وم دوين الدس رآة ت شار ح انت

 .)٢(دة الدستوريةالمصدر األساسى للقاع

على الرغم من انتشار الدساتير المكتوبة فى آل دول العالم تقريبا باستثناء          ف
زال له دور بالغ األهمية إلى     إال أن العرف الدستورى ما. الدستور اإلنجليزى 

ومع تسليمنا أن هذا الدور قد يختلف من . جوار التشريع الدستورى المكتوب 
إال أن القدر .  دستورى إلى نظام دستورى آخر دولة إلى دولة أخرى ومن نظام 

المتفق عليه أن العرف الدستورى مازال يلعب دورًا مهمًا فى البناء القانونى         
الدستورى فى الدول الحديثة حتى تلك التى ينهض نظامها الدستورى على وثيقة       

 .دستورية مكتوبة 

نهما ال         ى األول م ناول ف ين نت ى مبحث صل إل ذا الف سم ه وف نق واعد وس ق
توبة      شريع «الدستورية المك يه عن العرف ودوره فى            » الت تحدث ف وفى الثانى ن

 .النظام الدستورى الحديث

 المبحث األول

 القواعد الدستورية المكتوبة

 »التشريـع«

 قيام السلطة المختصة فى الدولة بوضع قواعد        – بوجه عام    -يعنى التشريع   
 .)٣(جراءات المقررة لذلكملزمة لتنظيم العالقات فى المجتمع طبقا لإل
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يقة    ى الوث ثل ف ه يتم واعد الدستورية ، فإن شريع آمصدر للق وبخصوص الت
يقة المسماة بالدستور والتى                    واعد المدرجة فى الوث والتى تضم مجموعة من الق

ة         سية للدول سلطة التأسي  والتى يتبع فى  Pouvoir Constitutantتصدر عن ال
ك اإلجراءات واألشكال التى         إصدارها إجراءات وأشكال خاصة ت         ختلف عن تل

 .تصدر بها القوانين العادية

 :مزايا التشريع وعيوبه
ز بالوضوح  ة يتمي صفة عام ية ب دة القانون شريع بحسبانه مصدرا للقاع والت

تحديد األمر الذى يمنع الخالف حول وجود القاعدة القانونية و            حجيم الخالف  توال
 .حول تفسيرها

وب يكون له دور تعليمى حيث يساعد المواطنين على         آما أن الدستور المكت   
ام   واجهة الحك ى م رياتهم ف وقهم وح رفة حق ى  . مع ساهم ف توب ي تور المك فالدس

ى  ثهم عل وقهم وحرياتهم وح ويدهم ممارسة حق ين وتع سياسية للمواطن ربية ال الت
 .المشارآة السياسية

ود النسبى الذى   وأخيرا فإن تدوين الدساتير يكفل لها مزيدا من الثبات والجم         
 .)٤(يؤدى إلى احترام الحكام لهذه الدساتير

تور   رى أن الدس بعض ي زات إال أن ال ذه الممي اتير ه تدوين الدس ان ل وإذا آ
سياسى والدستورى فى الدولة                    تطور ال سايرة ال ى م درة عل ل ق توب يكون أق المك

رفية      واعد الع ثر مرونة فمما ال شك فيه أن القواعد الدستورية العرفية أآ        . عن الق
واعد المكتوبة تتسم فى أغلب األحيان                ذه الق يما وأن ه توبة ال س واعد المك من الق

 .بنوع معين من الجمود

ية    تورية ضرورة حتم واعد الدس شريع آمصدر للق يقة أصبح الت ى الحق وف
تدعو إليها تطورات الحياة الواقعية فى الدولة الحديثة وإن آان النظام اإلنجليزى             

ازال يحتفظ بد     ريدا فى                   م يدا وف تثناًء وح ة تصبح اس ذه الحال إن ه ستور عرفى ف
رره ظروف تاريخية واجتماعية ترتد بأصلها فى جانب آبير                العصر الحديث تب
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سه زى نف شعب االنجلي يعة ال ى طب نها إل ى أى دول. م رارها ف  من ةوال يمكن تك
دول  ك من أن جميع الدول التى أخذت عن النظام السيا          . ال ى ذل يس أدل عل سى ول

 .اإلنجليزى آلياته عمدت أن يكون لها دستور مكتوب

صدر األول         بحت الم توبة أص تورية المك يقة الدس ت الوث ه إذا آان ى أن عل
توبة فإن ذلك ال                اتير المك بالد ذات الدس ون الدستورى فى ال سى للقان ينفى والرئي

 .وجود دور مهم للعرف إلى جانب هذه الوثيقة ولنا عود لدراسة هذا الموضوع

 :وجود التشريع آمصدر للقانون الدستورى
ون       صادر القان ن م صدر م شريع آم ى أن الت ه إل ن الفق ب م ذهب جان وي

يقة الدستورية إعالنات الحقوق       les declarationsالدستورى يضم إلى جانب الوث

de droits  دمات الدساتير  ال تتضمن فى العادة )٥(وإذا آانت مقدمات الدساتير .  ومق
ية      ا أساسية بحسبانها تحتوى على أفكار فلسفية وتوجيهات     نصوصا قانون أو أحكام

سير وفهم النصوص                 ر فى تف ساعد إلى حد آبي سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ت
 .الدستورية فإنه من المنطقى أن تلحق بالوثيقة الدستورية وتأخذ حكمها

ات الحقوق، وهى من مواثيق تصدر عن منظمات دولي              سبة إلعالن ا بالن ة أو  أم
صادية     دد األسس االقت نة، وتح داث معي ب أح ة عق ى الدول سياسية ف سلطة ال ن ال م

تور االجتماعى  بعض بالدس سميه ال ا ي و م تمع وه ية للمج ك . )٦(واالجتماع ن ذل وم
نة    صادر س واطن ال سان والم وق اإلن الن حق ى  ١٧٨٩إع الن العالم ذلك اإلع ، وآ

ى       تحدة ف م الم ن األم در ع ذى ص سان ال وق اإلن سمبر ١٠لحق ى . ١٩٤٨ دي وعل
صادر عن المؤتمر   ى ال ثاق العمل الوطن يل مي ذا القب ى نجد من ه المستوى المحل

شعبية فى          يو    ٣٠الوطنى للقوى ال واعتبار هذه الوثائق مصدرا رسميا     . ١٩٦٢ يون
ون الدستورى يلحق بالوثيقة الدستورية أمر         محل نظر وذلك ألن هذه المواثيق    اللقان

صد   ونها م ن آ رج ع تورية    ال تخ يقة الدس ضمنتها الوث ى ت صوص الت ا للن را مادي
ددناه  بق وأن ح ذى س ى ال ية   . بالمعن وامل البيئ وعة الظروف والع ه مجم صد ب ويق

. سياسية آانت أو اقتصادية أو اجتماعية وتؤدى إلى تحديد مضمون القاعدة القانونية
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تورية   دة الدس شئ للقاع ا عن المصدر الرسمى المن ر يختلف تمام ك أم ذى وذل وال
 .يعنى بالهيئة التى تصدر هذه القاعدة واإلجراءات التى تتخذ فى إصدارها

 فى مصر  ١٩٦٤وليس أدل على ذلك مما ورد فى ديباجة دستور مارس     
 يونيه ٣٠وآان أول دستور يصدر فى ظل ميثاق العمل الوطنى الصادر فى    

قوى الشعبية،     من أن هذا الدستور يعد تأآيدا للميثاق الذى أقره مؤتمر ال  ١٩٦٢
والذى تم استخالصه من قلب معارك النضال، ومن صميم ممارسة التغيير     
الواسع والعميق ألوضاع المجتمع المصرى، ليكون دليال فكريا يقود خطى   

 . المستقبل

ريف         ى تع وعى ف يار الموض يده للمع ار تأي ى إط ه ف ور الفق ذهب جمه وي
أن التشريع آمصدر ل             ول ب ى الق ون الدستورى إل لقانون الدستورى يضم إلى    القان

تها        تورية بطبيع وعات دس نظم موض ة ت ين عادي تورية قوان يقة الدس وار الوث ج
   lois organique . )٧(وتسمى القوانين األساسية

نتناول فى     :  سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين     ق ما سبوترتيبا على  
نون الدستورى فى        الوثيقة الدستورية المكتوبة آمصدر أساسى للقا                    : المطلب األول   

نناقش فكرة القوانين األساسية              : وفى المطلب الثانى         . الدول ذات الدساتير المكتوبة           
 : وذلك على الوجه التالى           . آمصدر تشريعى لهذا القانون          

 المطلب األول

 الوثيقة الدستورية

دول    ى ال تورية ف واعد الدس صدر األساسى للق تورية الم يقة الدس ر الوث تعتب
وجد به ى ي توبالت تور مك اه  . ا دس صار االتج ن أن ى م سلم حت ر م و أم وه

 .الموضوعى فى تعريف القانون الدستورى

سية فى الدولة              سلطة التأسي يقة الدستورية، تصدر عن ال ويفرق الفقه   . والوث
 وبين السلطة pouvoir constituant originaireبين السلطة التأسيسية األصلية 
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شأة    سية المن سية األصلية   pouvoir constituant institueالتأسي سلطة التأسي  فال
ة جديدة لم يسبق أن آان لديها دستور مكتوب                وم بوضع دستور لدول أو دولة  . تق

نظام الدستورى القديم                        ى ال ورة أجهزت عل اب ث ا دستور وسقط فى أعق ان له آ
 .وتريد وضع دستور جديد يتالءم مع األوضاع الجديدة

وم بو             سلطة تق ذه ال إن ه م ف سلطات العامة فى          ومن ث ضع دستور يؤسس ال
دا    يما جدي نظمها تنظ ة وي صوص       . الدول ى ن ستند إل ذا ال ت ا ه ى عمله ى ف وه

 .دستورية موجودة سلفا تحدد سلطاتها وإجراءات عملها

ا السلطة التأسيسية المنشأة فهى سلطة تستمد وجودها وشرعية عملها من             أم
ا   ية عمله صاصها وآيف دد اخت ائم يح تور ق ستوى. دس ل  ي وم بعم ك أن تق ى ذل  ف
ام الدستور القائم            تعديل أحك د أو ب ومن ثم فإنه يجب عليها أن تلتزم       . دستور جدي

  .)٨(فى عملها القواعد واألشكال التى حددها الدستور المطبق فعال

شأ بطريقة واحدة                تقدم ال تن وجه الم ى ال يقة الدستورية عل فثمة طرق  . والوث
راطية ف          راطية وأخرى ديمق ر ديمق ذه الوثيقة     غي شأة ه وتحديد الطريقة التى   . ى ن

دى   م وم ام الحك يعة نظ ا بطب رتبط أساس ا ي تورية، إنم يقة الدس ا الوث شأ به تن
ومن ثم فإن جمهور الفقه يقسم طرق وضع الدساتير إلى طرق غير            . ديمقراطيته

  .)٩(ديمقراطية وطرق ديمقراطية

ثل الطرق غير الديمقراطية فى المنحة والعقد، أم          ا الطرق الديمقراطية   وتتم
 .)١٠(فتتمثل فى الجمعية التأسيسية المنتخبة واالستفتاء الشعبى الدستورى

ر عن            ا تعب اتير، إنم ذه الطرق فى وضع الدس إن آل من ه يقة ف وفى الحق
 .مرحلة تاريخية معينة 

ى         « نحة إل رحلة الم ن م سير م اتير ي ع الدس اليب وض ام ألس تطور الع فال
د ومن هذه األ       ثم ينتهى المطاف   . خيرة إلى أسلوب الجمعية التأسيسية    مرحلة العق

سية أو   ية التأسي لوب الجمع رونا بأس تورى مق تفتاء الدس لوب االس ذ بأس ى األخ إل
 .)١١(»بغير هذا األسلوب
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ذه           ض ه بحت بع تهاه وأص غ من تطور بل ذا ال ى أن ه ذا ال يعن ى أن ه عل
ان سائدا فى فترات سابقة            يا، آ راثا تاريخ صر الحديث نجد أن    ففى الع . الصور ت

اليب غير الديمقراطية على الوجه الذى                  د صدرت بمقتضى األس اتير ق ناك دس ه
 .سوف نبينه حين ندرس آل طريقة على حدة

راطية فى وضع الدساتير ليست                    ه يجدر مالحظة أن الطرق الديمق ى أن عل
دة أو أشكاال       والب جام ية  محددة بتوافر إحداها يؤدى إلى القول تلقائيا بديمقراط        ق

م أو بديمقراطية الدستور       فتطبيق أى من هذه الطرق يجب أن يتم فى         . نظام الحك
ذه أو تلك أن تنتج آثارها بطريقة ديمقراطية                  ر له ية توف ظروف موضوعية واقع

 .سليمة

ك ى ذل ذاتها   : وعل ضمن ب تور ال ت دار الدس ريقة إص راطية ط إن ديمق ف
تور   ذا الدس راطية ه درت ع    . ديمق رة ص اتير آثي ثمة دس تفتاء  ف ريق االس ن ط

يدة آل البعد عن الديمقراطية وليس أدل على ذلك من أن أغلب               شعبى وهى بع ال
ثالث   الم ال اتير دول الع تورى   -دس نظام الدس تقالل وبال د باالس ثة العه د - حدي  ق

بعد عن     ل ال يدة آ اتير بع ونها دس ن آ رغم م ى ال ذا الطريق عل صدرت عن ه
 .الديمقراطية

رجع إ         ك ي سير ذل تبداد الحديث ال يسند حكمه على ُعمد     ولعل تف ى أن االس ل
بول أو من المعقول أن يبرر االستبداد              يس من المق تاريخ فل ر ال زعة من مقاب منت

ه فى زمننا الحالى بأفكار جاهلية ساذجة ال تنط          ى على فكر العامة فى هذه      وحكم
دس المباشر، أو  ية آنظريات الحق اإللهى المق ثل النظريات الدين ام م ى األي عل

شرًا خلقوا ليحكموا                       نهم ب شر وتجعل م ين الب رق ب تلك التى تف سفية آ نظريات فل
ين يكونوا محكوم سودوا وآخرين ل كال . وي ى أش ستند إل ثا ي تبداد حدي ل إن االس ب

 استخدامها ويفرغها من ىءوأنظمة المفروض فيها أن تكون ديمقراطية ولكنه يس     
 .)١٢(مضمونها

ة            ى ثالث ذا المطلب إل سم ه روع    وسوف نق نتناول فى أولها الطرق غير     :  ف
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اتير        راطية فى وضع الدس يها يعرض للطرق الديمقراطية فى وضع       . الديمق وثان
 .الدساتير ثم فى الفرع الثالث نبين طرق وضع الدساتير فى مصر

 الفرع األول

 الطرق غير الديمقراطية فى وضع الدساتير

 .تتمثل هذه الطرق فى طريقتى المنحة والعقد

 :  l’octoroi  صدور الدستور عن طريق المنحة-أوال 
نحة فى وضع الدساتير باألنظمة الملكية القديمة وساعدت          بط أسلوب الم ارت

يد      نظام الملكى المق ى ال ق إل نظام الملكى المطل تقال من ال ذه الطريقة فى االن . ه
ة يمثل الملك فيها محور السيادة وصاحب                 يات مطلق ة آانت ملك يات القديم فالملك

يد أو شرط     ال  م ما يلبث أن يتغير الحال ويقرر هذا  . سلطة التى يمارسها دون ق ث
نح شعبه دستورا ينظم ممارسة هذه السلطات ويمنح بمقتضاه بعض                ك أن يم المل

شعبه وق والحريات ل م. الحق ن  ومن ث تور م نحة أن الدس نطق أسلوب الم إن م ف
ك وصدر بمقتضى إرادته ولذلك فإن الدساتير تحرص              دائما أن تنص    صنع المل

 .)١٣(فى ديباجتها على ما يفيد ذلك

ذا من حيث الشكل، أما من حيث الموضوع ومن حيث الظروف            ى أن ه عل
ى إصدار الدستور فى شكل منحة من الملك فتدل على أن                      ية التى أدت إل الواقع
م       ضى إرادته ضها بمقت ا أو بع واء آله لطاتها س ن س نازل ع ادة ال تت وك ع المل

 .لهم أن يثبتوا ذلك فى مقدمة هذه الدساتيرالحرة آما يحلو 

ديد الوطأة إلى استجابة الملوك إلى             يجة ضغط شعبى ش ك نت ا يكون ذل وإنم
نظم شئون الحكم            شعب وإصدار دستور ي ويقدر قوة هذا الضغط بقدر   . صوت ال

ا يكون تنازل      بل إن الملك يرى فى إصدار مثل . الملوك عن سلطاتهم لصالح الشعب م
 . صيانة لملكه من الثورة عليه وتغييره بالقوةهذا الدستور

د أصدر      ك وق ى أن المل ذهب إل ذى ي رأى ال ستقيم ال ه ال ي ك؛ فإن ى ذل وعل
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 .)١٤(الدستور فى شكل منحة يستطيع أن يسحبه أو يعدله

ين       ردود من وجه ذاك م يانه    -األول : ف د سبق ب   وهو أن الدستور فى   - وق
ر ض ى إث صدر إال عل ة ال ي ذه الحال ثل ه عبىم نة . غط ش تور س ك دس ثال ذل وم

حيث أنه لم يصدر إال بعد ثورة حقيقية واضطرابات مستمرة   .  فى مصر    ١٩٢٣
 .قام من خاللها الشعب بالمطالبة بحقوقه

وجه الثانى      ا ال أن مانح الش             : أم سليم جدال ب ى مع الت ه حت ء يستطيع أن   ىفإن
إن ذلك يبقى صحيحا لو أن األم                 تما شاء ف ه وق سترده أو يعدل ة لم تقبل الدستور    ي

ه      م تطبق أحكام ى محاولة                  . ول يه أو حت رجوع ف دم ال ك بع زم المل ة يل بول األم فق
 .)١٥(تعديله دون موافقة األمة

 :أمثلة للدساتير التى صدرت فى شكل منحة

تاريخ الدستورى المقارن أمثلة آثيرة للدساتير التى صدرت عن               نا ال يذآر ل
نحة ان ل. طريق الم ريقة آ ذه الط ارز ألن ه ا دور ب نا -ه بق أن بي ا س ى - آم  ف

ية المطلقة إلى ملكية مقيدة        ومن ذلك الدستور الفرنسى الصادر سنة      . تحول الملك
 .)١٦( فى أعقاب هزيمة نابليون وعودة الملكية إلى فرنسا١٨١٤

ا سنة            ك دستور بافاري ثال ذل  والدستور اليابانى الصادر فى سنة       ١٨١٨وم
ثة  . ١٨٨٩ اتير الحدي ن الدس تور   وم نحة الدس كل م ى ش ى صدرت ف سبيا والت ن

 ١٩٣١ والدستور اليوغسالفى الصادر فى سنة       ١٩٣١األثيوبى الصادر فى سنة     
 .)١٧( فى مصر١٩٢٣ودستور 

 :le pacte    صدور الدستور عن طريق العقد-ثانيا 
صر    نحة يقت ن طريق الم تور ع ى إصدار الدس شعب ف ين أن دور ال ى ح ف

ية          ق الظروف الواقع ى خل ئ إصدار الدستور عن هذا الطريق على            عل التى تهي
ذى سبق أن بيناه         نحو ال عن طريق الملك فى     ويبقى بعد ذلك إصدار الدستور    . ال

نحة بعيدًا عن إشراك الشعب أو من ينوب عنه فى موضوع هذا الدستور         شكل م
د آأسلوب لوضع الدساتير يتعدى دور الشعب هذا                      ه فى ظل طريقة العق نجد أن
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ك أو الحاآم السلطة التأسيسية        -اإلطار    شارك المل ومن ثم تلتقى إرادة الحاآم     . لي
 .وإرادة الشعب فى اتجاه وضع دستور للبالد

رب       تور أق شأة الدس لوب لن د آأس ريقة العق ى ط نطلق تبق ذا الم ن ه وم
راطية من طريقة المنحة     حيث إن الشعب فى ظل طريقة العقد يستطيع أن   . للديمق

تور،   واد الدس ناقش م رفض   ي اق أن ي ى االتف رفا أصيال ف سبانه ط ستطيع بح وي
صفة      اق ب ام االتف ول دون إتم ر أو يح بعض اآلخ ضمنه ال واده أو ي ض م بع

 . )١٨(عامة

د يوضع الدستور بين الملك أو الحاآم وبين ممثلين للشعب          وفى طريقة العق
 .يكون موآال عن الشعب فى مسألة إبرام عقد الدستور» جمعية أو مجلس«

ه ى أن لوب عل د آأس رة لطريقة العق زات الظاه م الممي تور   رغ إلصدار الدس
ياس إلى طريقة المنحة       فما زال الملك   . ديمقراطيا ناقصا  إال أنها تعتبر تطورا   . بالق

ق       لها ح ى أص ى ف سية وه سلطة التأسي ة ال ى ممارس شعب ف شارك ال اآم ي أو الح
ه وعن طريق نوابه               شعب يمارسها بمقتضى إرادت يكون وجود  ومن ثم   . أصيل لل

 .الملك أو الحاآم طرفا فى إصدار الدستور تعديا على حق الشعب فى السيادة 

 :أمثلة الدساتير التى صدرت عن طريق العقد
 وجاء فى ١٨٣٠من أمثلة الدساتير التعاقدية الدستور الفرنسى الذى صدر سنة 

رلمان           ثورة على الملك شارل العاشر عن طريق الب اب ال مير وعند تولى األ  . أعق
لويس فيليب دوق أورليان العرش اشترط عليه البرلمان الموافقة على هذا الدستور،            

يه  ق عل نة     . )١٩(فواف صادر س يونان ال تور ال ضا دس ك أي ن ذل تور ١٨١٤وم  ودس
 .)٢٠( بعد انفصالها عن ترآيا١٨٧٩ ودستور بلغاريا فى سنة ١٩٦٤رومانيا سنة 

ثلة الدساتير العربية التى صدرت عن طر        الدستور العراقى  يق العقد،ومن أم
بناء على  ... نحن ملك العراق    ... «:  حيث جاء فى ديباجته ما يلى       ١٩٢٥فى سنة     

نا األساسى وأمرنا بوضعه موضع                    رره المجلس التأسيسى صادقنا على قانون ا ق م
يذ     والذى جاء فى    ١٩٦٢ نوفمبر   ١٢وآذلك الدستور الكويتى الصادر فى      » ...التنف
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ا يلى    ديباجته  ة الكويت    .. نحن  ... « م ر دول رره المجلس      .. أمي ا ق ناء على م وب
ذا الدستور وأصدرناه         .. التأسيسى    ومن األمثلة للدستور الصادر    . »صدقنا على ه

نة       صادر س سودانى ال تور ال ه الدس ر الفق ورية يذآ ة جمه ى دول ة ف ريقة تعاقدي بط
ين                    ١٩٧٣ سودانى وب ين مجلس الشعب ال تعاقد ب  رئيس  حيث وضع عن طريق ال

ذا من نص المادة                من الدستور التى تنص على      ٢١٧الجمهورية ويتضح طابعه ه
يس .. « وافقة رئ شعب وم ه فى مجلس ال اريخ إجازت دائم من ت ويعمل بالدستور ال

 فى فقرتها الثالثة من هذا الدستور تنص على أن ٢١٨آما أن المادة » ..الجمهورية 
راح التعديل نافذا إذا أجازه م        « ووافق . جلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه    يصبح اقت

 . )٢١(ومن هنا يبدو جليا الطابع التعاقدى لهذا   الدستور. »عليه رئيس الجمهورية

ا سبق   ينخلص من جم      أن الطرق غير الديمقراطية فى وضع الدساتير       : ع م
نحة      ثلت الم يث م ى، ح اه الديمقراط ى االتج ودا ف ورا محم ثل تط ت تم وإن آان

لوب لوضع الد صفة   آأس ق ب م المطل ة أو الحك ية المطلق ن الملك ورا م اتير تط س
يدة        ية المق ى الملك ة إل ان الحاآم أو الملك يحكم بال دستور أو قيد         . عام بعد أن آ ف

 .أصبح حكمه بعد صدور الدستور فى شكل منحة مقيدا به. من أى نوع

لوب    ن أس راطية م ر ديمق ورا أآث د تط لوب العق ثل أس اه يم ى ذات االتج وف
حيث أن الشعب فى هذه الطريقة يتجاوز دور المتلقى لنصوص الدستور           . ةالمنح

ك أو الحاآم فى                    ذى يطاول دوره المل ى دور المشارك الحقيقى وال نوحة، إل المم
 .إصدار الدستور

ع  شكل والمضمون م ى ال تفقان ف ك ال ت ذه الطريقة وتل ى أن ه ه يبق ى أن عل
ى   بدأ الديمقراط يه   -الم ر ف ى يحتك يث أن األول ده دون    ح سيادة وح اآم ال ا الح

شعب  سيادة        . ال شعب فى ال شارك الحاآم ال ية ي وهو أمر يناقض المبدأ . وفى الثان
 .الديمقراطى الذى تكون فيه السيادة للشعب، وللشعب وحده

بق  ا س ى م رتيبا عل ى   : وت اتير حت شأة الدس اليب ن تطور أس زاما أن ت ان ل آ
شعب   ن إرادة ال ى م راطية تعل اليب ديمق ه  أصبحت أس ين يدي سيادة ب ضع ال ، وت
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وابه     ريق ن ن ط ها ع بة  «ليمارس سية منتخ ية تأسي سه » جمع تفتاء «أو بنف االس
 .»الدستورى

 الفرع الثانى

 الطرق الديمقراطية فى وضع الدساتير

ة، فهى التى تقوم بتأسيس                 سلطات فى الدول ى ال سية أعل سلطة التأسي ثل ال تم
د،  تور جدي ند وضع دس ك ع سلطات األخرى، وذل ادة ال وم بإع ل تق ى األق أو عل

 .تنظيمها عند تعديل الدستور أو بتغييره

رد الشعب بممارسة هذه السلطة وحده               نطق الديمقراطى أن ينف ويقتضى الم
شارآة من أحد       ر صاحب السيادة،            . دون م بدأ الديمقراطى يعتب ا للم شعب وفق فال

ى السلطات فى الدولة، ومن أجل ذلك آان جهاد        ك أعل و يمل م فه  الشعوب ومن ث
راد  سية ووضع دستور يحكمها بطريقة ديمقراطية،            لالنف سلطة التأسي  بممارسة ال

 .يلتزم قواعده الحكام والمحكومين على السواء

شعب       ى ال سية إل سلطة التأسي ة ال رد ممارس ى ت راطية والت رق الديمق والط
وحده تتمثل فى وضع الدستور عن طريق جمعية تأسيسية منتخبة أو عن طريق              

 .تاء الشعبىاالستف

 : وضع الوثيقة الدستورية بواسطة جمعية نيابية منتخبة-أوال 

Assemblée Constituante . 
شعب هو صاحب السيادة، فإن المبدأ الديمقراطى الخالص يقضى      ان ال إذا آ

سه            سيادة بنف ذه ال شعب ه أن يمارس ال ى أن االعتبارات العملية تحول دون   . ب عل
راطية المباشرة        يق الديمق سه           تطب سلطة بنف شعب ال يها ال ومن ثم   . التى يمارس ف

يلة ديمقراطية إلسناد السلطة إلى أشخاص                  تخاب آوس ى نظام االن ان اللجوء إل آ
 .يمارسونها نيابة عن الشعب ولحسابه

ومن هذا المنطق ظهر أسلوب الجمعية التأسيسية النيابية التى يختار الشعب    
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تخاب ويعهد إليها بمه           مة وضع الدستور ويعتبر وآأنه     أعضاءها عن طريق االن
شعب      ذا بمجرد صدوره وال يتوقف على موافقة الحقة           . صادر عن ال ر ناف ويعتب

 .من الشعب

يالد هذه الطريقة فى وضع الدساتير إلى الواليات األمريكية فعلى     وينسب م
را تقاللها عن انجلت ر اس ية . أث تخاب جمع واليات بان ذه ال ة من ه قامت آل والي

ى ت  سية لك تور تأسي ة وضع الدس ية  . ضطلع بمهم ذه الجمع ى ه ق عل ان يطل وآ
ذاك    م صدر الدستور الفيدرالى بذات الطريقة فى سنة             Conventionآن  ١٧٨٧ ث

 .أى عن طريق جمعية نيابية اجتمعت فى فيالدلفيا 

تحدة األمريكية انتقل هذا األسلوب إلى فرنسا حيث صدر         واليات الم ومن ال
ثورة الفرن      ذه الطريقة، وآان ذلك فى سنة   الدستور األول لل وبعد . ١٧٩١سية به

 .١٨٧٥ ودستور ١٨٤٨ذلك صدر به دستور 

ا    ريقة حيث أخذت به ذه الط يق ه شر تطب ى انت ية األول وعقب الحرب العالم
يمار األلمانى سنة                   نها دستور ف رة نذآر م  ودستور النمسا    ١٩١٩دساتير دول آثي

 .١٩٥١ الليبى الصادر فى سنة ، الدستور١٩٣١ ودستور أسبانيا سنة ١٩٢٠سنة 

 :تقدير أسلوب الجمعية التأسيسية النيابية

رها من الطرق التى                     راطية من غي ر ديمق ذه الطريقة أآث من الواضح أن ه
داد الطرق غير الديمقراطية            ولعل أهم المميزات التى    . سبق وأن صنفناها فى ع

ن     يدة ع بة بع ية منتخ ية نياب ا جمع ى أنه ريقة ه ذه الط رتبط به ز ت ر بمراآ  التأث
ية فى الدولة والتى تحاول أن تكون لها اختصاصات أآثر من خالل        سلطة الفعل ال

 .نصوص الدستور

 :على أن هذه الطريقة يوجه إليها النقد من ناحيتين

ى  ا على أعمال                   :األول ية وتطاوله ذه الجمع تبداد ه ثل فى الخشية من اس  تتم
سلطات األخرى فى الدولة       لطة تجد نفسها وقد جمعت بين      بدعوى أن هذه الس   . ال
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ديها خيوط آل السلطات فى الدولة         ويدلل الفقه على صحة ذلك بمثال تاريخى       . ي
نة      سا س ى فرن بت ف ى انتخ سية الت ية التأسي ى الجمع ثل ف صر ١٧٩٢يتم ى ع  ف

 .)٢٢( لم تشهده فرنسا من قبلإرهابىالثورة وقامت بحكم 

ية   صاصات الجمع د اخت أن تحدي ردود ب نقد م ذا ال سية وقت وه ية التأسي النياب
ا فى وضع الدستور يؤدى إلى                    نة لكى تنتهى من عمله دة معي د م تخابها، وتحدي ان
دود          ى الح يها ف ل إل ذى أوآ ل ال از العم ا، وإنج دود عمله ية ح ذه الجمع زام ه الت

ا    تاريخ على امتداده يعطى لنا مثال لجمعية تأسيسية منتخبة         . المحددة له ان ال وإذا آ
فإن هذا  . ١٧٩٢لطتها مثل الجمعية التأسيسية الفرنسية فى سنة        أساءت استعمال س   

ثلة آثيرة ال تخضع لحصر عن جمعيات نيابية تأسيسية             نا أم سه يعطى ل تاريخ نف ال
أخرى وضعت دساتير ديمقراطية حفظت حق الشعوب وحالت بصورة أآيدة ضد             

 .استبداد الحكام والملوك

ية    ا الثان يل        : أم تخاب آوس و أن نظام االن ة لتكوين هذه الجمعية، ال يضمن      فه
يار ة اخت ذه المهم وم به ن أن تق ى يمك ضل العناصر الت ن .  أف ل الف ن أه ر م فكثي

سها عن دخول المعارك االنتخابية وإذا               نأى بنف تلفة ت رة فى المجاالت المخ والخب
ستطيع مسايرة أساليب الدعاية االنتخابية التى تمكنهم                  ا ال ت ذلك فإنه ا جازفت ب م

 .فى هذه االنتخاباتمن الفوز 

نقد صحيح إلى حد آبير، إال أنه يمكن التغلب عليه بالعمل على ضم       ذا ال وه
ى جانب   شارية إل ان است وين لج بة، وتك ية المنتخ ى الجمع رة إل عناصر ذات خب
ساعدها فى إنجاز مهمتها على أنه يبقى ضرورة التشدد                 ية المنتخبة لت ذه الجمع ه

 .خب فى اللجنة ضمانا الستقاللها وحيدتهافى العمل على غلبة العنصر المنت

شعب سوف يؤدى إلى                      ام ال ية أم ية النياب ذه الجمع سئولية ه ر م ا أن تقري آم
 .تالفى مثل هذه االنتقادات

ذه الطريقة فى إصدار الدساتير،                    م يكتف به تطور الديمقراطى ل ى أن ال عل
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ى ضرورة العمل على إشراك الشعب بصورة مباشرة فى         داه إل ا تع إصدار وإنم
 .الدستور وهو ما يتحقق عمال فى أسلوب االستفتاء الشعبى الدستورى

 : وضع الوثيقة الدستورية بواسطة االستفتاء الدستورى-ثانيا 
تورى   تفتاء الدس ى االس سى(ف شروع   ) التأسي ين م ى المواطن رح عل يط

ق فإن واف . الدستور المقترح وذلك إلبداء الرأى بشأنه سواء بالموافقة أم بالرفض         
ون                ذا واآتسب صفة القان شعب أصبح دستورا ناف يه ال ا إذا حدث العكس      . عل أم

 .)٢٣(ورفض الشعب المشروع فإنه يعتبر آأن لم يكن

ربع  ى ال اتير ف شاء الدس يلة إلن سى آوس تفتاء التأسي رة االس د ظهرت فك ولق
ثامن عشر وآانت البداية فى بعض الواليات األمريكية عام                  رن ال ر من الق األخي

يه  ،١٧٧٦ تعارف عل لوب الم و األس تها ه ن وق سى م تفتاء التأسي ات االس  وب
وانتقل هذا األسلوب إلى فرنسا عقيب      . آضرورة حتمية مرتبطة بالسيادة الشعبية    

و   شعبى ه تفتاء ال ى االس سى عرض عل تور فرن ان أول دس سية وآ ثورة الفرن ال
ى    در ف ذى ص تور ال يه ٢٤الدس ية المنت . ١٧٩٣ يون عته الجمع ذى وض بة وال خ

ذاك     سار آن زب الي ن ح و م شيل وه رول دى سي ة هي ى  . )٢٤(برئاس وعرض عل
تفتاء الشعبى ووافق عليه الشعب بأغلبية آبيرة فى            ويعد  ١٧٩٣ أغسطس   ٩االس

د     تورى وق تفتاء الدس صورة االس صدر ب سا ي ى فرن تور ف تور أول دس ذا الدس ه
ون    بة آوت سية المنتخ نة التأسي ضو اللج ن ع ووCouthinأعل نا مدع ة  أن ن وآاف

 لتحرير مشروع عقد اجتماعى وأقول مشروع ألننى        اإلمبراطوريةاألحزاب فى    
ك سوى مجرد أمنية حتى تحصل نصوص المشروع على            نا ال نمل يدا أن تقد ج أع

 .)٢٥(تصديق الشعب

صدد إنشاء الجمهورية الرابعة                    ضا وهى ب سا أي ونفس األمر حدث فى فرن
حيث آان األول بخصوص    : تفتاءات، إذ تمت بشأن هذا الدستور ثالثة اس       ١٩٤٦

 ٥، والثانى أجرى فى     ١٩٤٥ أآتوبر   ٢١تحديد صفة الجمعية المنتخبة وذلك فى       
و    ر أجرى فى                  ١٩٤٦ماي لبية، واألخي  ١٣ حول الدستور إال أن نتيجته آانت س
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ر   ذى أصبح دستور    ١٩٤٦أآتوب ى وال ى المشروع الثان شعب عل  حيث وافق ال
رابعة    ورية ال ا طريقة االستفتاء الدستورى هى أسلوب إنشاء       وآانت أيض   . الجمه

ورية الخامسة، وهو الدستور الحالى لفرنسا وصدر فى                 أآتوبر ٤دستور الجمه
اح الديمقراطية بعد الحربين العالميتين                . ١٩٥٨ شار ري ه مع انت يقة األمر أن وحق

ى والثانية فإن االستفتاء الدستورى قد أخذ مساحة آبيرة فى التطبيق العم             لى األول
تقدمة والبالد المتخلفة على السواء                 بالد الم ك ال الم، وشمل ذل . فى أغلب دول الع

اتير التى أعطت مساحة آبيرة لالستفتاء الشعبى بصفة عامة                 م الدس ان من أه وآ
يمار  تور ف ا عرف بدس ام Weimerهو م تور ١٩١٩ ع يونان ودس ، ودستور ال

بانيا سنة ١٩٢٠ أس سا ل تور النم تور ا١٩٢٠، ودس سنة ، ودس رلندا ل  ١٩٣٧ي
ى   تور اإليطال سنة والدس سنة   ١٩٤٧ل بلغارى ل تور ال تور ١٩٧١، والدس  ١٦، ودس

 فى مصر والدستور اإليرانى الصادر سنة        ١٩٧١ سبتمبر    ١١، ودستور    ١٩٥٦يناير   
 . وآذلك أغلب الدساتير العربية التى صدرت بعد االستقالل١٩٧٩

ه  ى أن د صدرت -عل اتير ق ذه الدس ل ه تفتاء  وإن آانت آ عن طريق االس
ا يوحى بأن الشعب آانت له الكلمة العليا والقرار الفاصل فى إصدار                 شعبى مم ال

اتير  ذه الدس ثل ه يقة -م ذه الحق ر ه ؤآد غي ى ي ع العمل ريقة .  إال أن الواق فط
شعبى   تفتاء ال لوب -االس تور  آأس دار الدس ى   - إلص يال عل ذاتها دل ست ب  لي

ا تكون          ذا الدستور، إنم راطية ه ا يحوطها من ظروف موضوعية          ديمق ذلك بم  آ
صوصه  ريقة وضع ن نها ط ا  . أخرى وم نها م تعدد فم تلف وت ريقة تخ ذه الط وه

وم الدي ن المفه ريبا م ون ق وم ميك ذا المفه يدا عن ه ون بع ا يك نها م . قراطى، وم
د يكون من وضع جمعية تأسيسية منتخبة، آما قد يكون من                  فمشروع الدستور ق

 .وضع لجنة حكومية

 : الدستور عن طريق جمعية تأسيسية وضع-١

ون     بة، وتك سية منتخ ية تأسي تور جمع وم بوضع الدس ة يق ذه الحال ى ه   وف
ى    شروع عل ذا الم م يعرض ه تور، ث شروع للدس ى وضع م تها قاصرة عل مهم
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يه رأيا         بدى ف شعب لكى ي فإذا وافق الشعب على هذا المشروع أصبح دستورا        . ال
ه      شعب تع      . واجب العمل ب ا يكون له من        وإذا رفض ال دار آل م داره وإه ين إه

أن لم يكن            ذا المشروع آ يمة ويصبح ه  -وأسلوب الجمعية التأسيسية المنتخبة     . ق
يلة لوضع مشروع دستور يطرح على الشعب فى االستفتاء الشعبى              يعتبر  -آوس

تخب           شعب ين رة، فال به المباش راطية ش ين الديمق ى وب نظام النياب ين ال زجًا ب م
ية ا     ة وضع مشروع الدستور           أعضاء الجمع ك لمهم سية، وذل على أنها ال   . لتأسي

رار ملكا                       ذا الق ا يكون ه ردها وإنم سبة للدستور بمف رار بالن تخذ الق ستطيع أن ت ت
 .للشعب فى االستفتاء

رى جانب      ين أسلوب الجمعية التأسيسية المنتخبة               وي تالزم ب من الفقه أن وجود ال
ين االستفتاء الشعبى يؤدى إلى دمج الدي             . مقراطية النيابية بالديمقراطية شبه المباشرة    وب

 .)٢٦(مما يجعل طريقة وضع الدستور أآثر ديمقراطية

سا طريقة الجمعية التأسيسية المقترنة باستفتاء الشعب آأسلوب            وعرفت فرن
تور   سبة لدس رة بالن اتير أول م شاء الدس ال  - ١٧٩٣إلن بق عم م يط ه ل و أن  - ول

ور  تور الجمه شاء دس صدد إن ذلك ب ام وآ صادر ع سية ال رابعة الفرن  ١٩٤٦ية ال
فبعد الحرب العالمية الثانية أرادت الحكومة الفرنسية المؤقتة معرفة رأى الشعب           
ذا    رت ه تورى وأج ه الدس ى نظام شعبى ف تفتاء ال ريق االس ن ط سى ع الفرن

ى   تفتاء ف ام  ٢١االس ر ع ى      ١٩٤٥ أآتوب ة عل ين اإلجاب ن الناخب يه م بت ف  طل
ؤالين ل ت: األول: س ية ه يوم جمع تخابها ال تم ان ى ي ية الت ون الجمع ريد أن تك

سية ؟     سؤال الثانى   .. تأسي فهل : إذا أجاب الناخبون بنعم على السؤال األول        : وال
ة منظمة طبقا لمشروع القانون المرفق إلى                سلطات العام ى أن تكون ال توافق عل

 .؟) ٢٧(حين تطبيق الدستور الجديد

رفة سؤالين هو مع ان الهدف من ال ريد أن وآ سى ي شعب الفرن ان ال ا إذا آ  م
ائم على دستور              نظام الدستورى الق د بواسطة        ١٨٧٥يلغى ال ، وإقامة دستور جدي

بة؟   سية المنتخ ية التأسي ورية     . الجمع تور الجمه ى دس ى عل ى أن يبق ق عل أم يواف
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ثة عام    ذا     ١٨٧٥الثال نظم فى ه نواب الم ية المنتخبة هى مجلس ال ، وتكون الجمع
 .الدستور

ت نتيجة االستفتاء أن وافق الشعب الفرنسى بأغلبية آبيرة على السؤال           وآان 
ية      «األول  يوم جمع تخابها ال تم ان ى ي ية الت ون الجمع ى أن تك رغب ف ل ت ه
سية ة . »تأسي ى الدول ة ف سلطات العام سيير ال ى ت ذى يعن ى ال سؤال الثان ى ال وعل

 -لمدة سبعة أشهر    وآانت هذه الجمعية منتخبة     . وفقا للمشروع المرفق باالستفتاء   
يها     أن تنجز مشروع الدستور الجديد الذى سوف يعرض على الشعب فى              -وعل

تفتاء  ية المنتخبة فعال مشروعها فى حدود ستة أشهر وآان        . االس وأعدت الجمع
هذا الدستور يقيم حكومة الجمعية ذات مجلس نيابى واحد، ووافقت عليه الجمعية            

 . صوتا٢٤٩ صوتا مقابل ٣٠٩بأغلبية 

تاريخ    عبى ب تفتاء ش ى اس شعب ف ى ال شروع عل رح الم و ٥وط  ١٩٤٦ ماي
ين فى االستفتاء             بل الناخب وبناء عليه تم انتخاب جمعية     . ورفض المشروع من ق

ية فى الثانى من يونيو            سية ثان ، فقامت بإعداد مشروع دستور طرح      ١٩٤٦تأسي
ى  شعبى ف تفتاء ال شعب لالس ى ال ر ١٣عل شع١٩٤٦ أآتوب يه ال ق عل ب  وواف

 .وأصبح بذلك دستور الجمهورية الرابعة الفرنسية

ذه    تور به در دس صرى أن ص تاريخ الم ى ال دث ف م يح س ل ى العك وعل
 .الطريقة

 : وضع الدستور عن طريق لجنة حكومية-٢
شعب عن طريق انتخاب أعضاء يمثلونه فى            تدخل ال ذه الطريقة ال ي وفى ه

داد مشروع الدستور        ية إع ذا العمل       . عمل ا يكون ه .  من قبل السلطة الحاآمة  إنم
ى          شعب عل صر دور ال شروع ويقت ذا الم ضع ه ى ت نة لك شكل لج ى ت ى الت فه

ضًا بوال أو رف يه ق تفتاء ف س . االس ا نف ر له ن يتواف نة ل ذه اللج ك أن ه وال ش
بة   ية المنتخ ر للجمع ذى يتواف تقالل ال ذه   . االس كلت ه ى ش سلطة الت ك ألن ال وذل

 .اللجنة تستطيع التأثير فى أعمالها
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د اختلف الفقه حول أفضلية أحد األسلوبين عن اآلخر          وتفرق بخصوص  . وق
تى ى آراء ش ك إل رأى األول : ذل ذهب ال شروع  ف ين وضع م رقة ب دم التف ى ع إل

اآم   ى ح ية، أو حت نة حكوم سية أو بواسطة لج ية تأسي تور عن طريق جمع الدس
 .)٢٨(مادام أن هذا المشروع يعرض على الشعب فى االستفتاء الشعبى. فرد

يس        يلة لتأس شعبى آوس تفتاء ال يمة االس ن ق ى م رأى يعل ذا ال واضح أن ه
تور ضمن  . الدس و ي زًا عن الطرائق األخرى، وه تلفا ومتمي لوبا مخ ره أس ويعتب

راطية الدستور المقترح       ه ديمق ومن ثم فإنه فى حالة اعتماد هذا األسلوب ال    . بذات
سي  ية تأسي داد جمع ن إع تور م شروع الدس ون م زم أن يك بةيل ا . ة منتخ را م فكثي

، ومثال ذلك   )أى هيئة منتخبة من الشعب    (يوضع الدستور بواسطة لجنة حكومية      
ر    ١٦دستور    ر  ٤ فى مصر، ودستور    ١٩٥٦ يناي  فى فرنسا، آما ١٩٥٨ أآتوب

ى مع وجود جمعية تأسيسية منتخبة            ه حت ى أن رأى إل ذا ال ذهب أنصار ه  فإن -ي
ذه              ة ه شعب، ومهم  الجمعية ال تتعدى إعداد مشروع      الدستور يكون من صنع ال

 .المقترح الدستور

ى      رأى الثان ا ال يدا فى الفقه المصرى إذ يرى صاحبه                :أم ا وح ان رأي د آ  فق
ين طريقة االستفتاء الشعبى وطريقة الجمعية التأسيسية فى                 ه ال يجوز الجمع ب أن

نهما      ل م ارض آ وى تع ك بدع تور وذل دار الدس ريقة    : إص ر ط ين تعتب ى ح فف
ية  تفتاء    الجمع ريقة االس إن ط ى ف نظام النياب رة ال يقا لفك بة تطب سية المنتخ التأسي

رة راطية المباش رة الديمق يقا لفك ر تطب سى  تعتب تورى التأسي و رأى . )٢٩(الدس وه
تفق مع المنطق القانونى أو التطبيق العملى            ه ال ي ك ألن  فليس ثمة -مهجور، وذل

ي                راطية المباشرة وب ين الديمق نع من المزج ب ا يم راطية النيابية، وذلك     م ن الديمق
ية الوصول إلى تطبيق قريب لمعنى الديمقراطية التى تعنى حكم الشعب نفسه               بغ

سه  راطية شبه المباشرة         . بنف رة الديمق ذا هو األساس القانونى لفك ثم أننا فى . وه
د مزجت            اتير ق را من الدس رى آثي  بين طريقتى - فى طريقة تأسيسها  -العمل ن

 .عية التأسيسية، مثل دستور الجمهورية الرابعة فى فرنسااالستفتاء والجم
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ثالث    رأى ال رأى ضرورة أن يكون إعداد مشروع                :ال ذا ال رى أنصار ه  وي
شعبى              تفتاء ال ى االس بل طرحه عل ية تأسيسية منتخبة   -الدستور ق بل جمع .  من ق

شعبى   تفتاء ال رأى  -فاالس ذا ال ند ه ية   - ع لوب الجمع ل ألس ر ذا دور مكم  يعتب
رى أنصار هذا الرأى أن إعداد الدستور بواسطة لجنة حكومية أو               التأ سية، وي سي

بواسطة حاآم فرد يغير من طبيعة االستفتاء الشعبى، ويحيله إلى استفتاء سياسى     
 .)٣٠(أو استفتاء شخصى يبتغى إضفاء صفة من الشرعية على برنامج حاآم فرد

ا ي                   ابقيه نظرا لم رأى عن س ذا ال رجح ه نا ن يقة أن ز به من حرص     والحق تمي
ى أن يصدر الدستور          مكفوال بضمانات   - وهو القانون األعلى فى المجتمع        -عل

حقيقية وقوية، تبعد عنه شبح االستبداد، وال سيما أن أدوات االستبداد فى العصر             
ثل فى ذات أدوات الحريات والديمقراطية وتتقمص أشكال                الحديث أصبحت تتم

 .اتمجالس نيابية واستفتاءات وانتخاب

تفتاء     رة االس ع فك دوره م سق ب رأى يت ذا ال رى أن ه رى، ن ية أخ ن ناح وم
راطية شبه المباشرة             د الديمق رافد من رواف شعبى آ  والتى تقتضى مزجا بين  -ال

 .الديمقراطية المباشرة والديمقراطية النيابية

يقات العملية تثبت بما ال يدع مجاال للشك                   إن التطب ثة، ف  أن  -ومن ناحية ثال
ا  بل الحاآم آانت دساتير تنقصها الديمقراطية، وأنها               الدس تير التى صدرت من ق

صيال، وأصبحت    اآم تف وى الح ى ه صلت عل د ف ناها ق ى مب تفتاء -ف م االس  رغ
 . أدوات قهر تقهر إرادة الشعب-الشعبى 

رى أن الدستور يكون من صنع الشعب                   ذى ي م أن المذهب ال  عند األخذ   -ث
شعبى   تفتاء ال ريقة االس ستطيع أن    -بط شعب ال ي ع، إذ أن ال ا للواق ر مخالف يعتب

ذه        سبق ه يه، وي ق عل يه أو ال يواف ق عل نه يواف تور، ولك واعد الدس ن ق ر م يغي
 - تطبيقا للمبدأ الديمقراطى     -العملية عملية إعداد مشروع الدستور، والذى يجدر        

 .أن تكون بين يدى نواب منتخبين من قبل الشعب
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 الفرع الثالث

 ساتير فى مصرطرق وضع الد

نة    تور س ثل دس تورى      ١٩٢٣يم نظام الدس ية لل ة حقيق صر بداي ى م  ف
 وأعلنت  ١٩٥٢ يوليه سنة    ٢٣وقد استمر تطبيقه حتى قامت ثورة       . )٣١(المصرى

ى  قوطه ف سمبر ١٠س ن أن  ١٩٥٢ دي ا يمك ى ظل م دة ف بة جدي بدأ مصر حق  لت
سميه    ثورية   «ن اتير ال ان آخرها دستور        » بالدس  ١٩٧١سنة   سبتمبر   ١١والتى آ

 .والذى مازال مطبقا لآلن

ين الطريقة التى وضع بها دستور سنة                ك سوف نب ى ذل ثم بعد  . ١٩٢٣وعل
ن       رة م ى الفت ثورية ف اتير ال ع الدس رق وض ين ط ك نب دور  ١٩٥٢ذل ى ص  حت

 .الدستور الحالى

 :١٩٢٣ أسلوب دستور سنة -أوال 
ية دستور سنة          ثل أهم ه من ناحية أولى            ١٩٢٣تتم أول :  فى مصر، فى أن

ى نسق المبادئ الدستورية الحديثة                  يا عل يا نياب ا ملك شئ نظام . دستور مصرى ين
د جعل هذا الدستور األمة مصدر السلطات          آما أخذ بمبدأ الفصل بين     ). ٢٣م  (فق

رر حق السلطة التنفيذية فى حل البرلمان            سلطات إذ ق وقرر من ناحية ). ٣٨م(ال
رلمان   ام الب وزارة أم سئولية ال ذا الدستور وألول ). ٦١ م. (أخرى م تم ه ا اه آم

 .)٣٢(مرة بموضوع الحقوق الفردية والحريات العامة

ية هذا الدستور من ناحية ثانية فى أنه آان ثمرة آفاح عظيم                  بدى أهم ا تت آم
 .للشعب المصرى فى مرحلة دقيقة وحاسمة من تاريخه السياسى

ريقة التى   وعلى ذلك فإنه ليس بمستغرب أن يختلف الفقه على تكييف الط 
فعلى الرغم من أن شكل اإلصدار يوحى بان هذا الدستور صدر فى   . وضع بها 

 . إال أن جانبًا آخر من الفقه المصرى رأى خالف ذلك     . شكل منحة من الملك 

 : الدستور وضع بطريق المنحة- الرأى األول -١

رى جمهور الفقه المصرى      أن هذا الدستور، قد وضع بأسلوب المنحة،      )٣٣(ي
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ه عن هذا الدستور لصالح الشعب     فالمل  نازل بمحض إرادت د ت ويؤيد ذلك أن . ك ق
ان من صنع لجنة حكومية، وآانت تسمى لجنة الثالثين             آما أن  . )٣٤(»الدستور آ

ذا الدستور تقطع بصدوره عن طريق المنحة، إذ جاء فيها ما يلى                 باجة ه  …«دي
ك مصر        ا أننا مازلنا منذ تبوأنا عرش أجدادنا،      …نحن مل وأخذنا على أنفسنا  بم

ة التى عهد اهللا تعالى بها إلينا نتطلب الخير دائما ألمتنا بكل ما                    أن نحتفظ باألمان
عادتها       ى س ضى إل ا تف م أنه ى نعل سبل الت ا ال سلك به ى أن ن عنا، ونتوخ ى وس ف

 .»…أمرنا بما هو آت .. وارتقائها بما تتمتع به األمم المتمدينة 

تقد هذا الرأى من جانب م         د ان ن الفقه المصرى وذلك على سند من القول        وق
م تكن العامل األساسى فى صدور هذا الدستور، بل أنه                 ى األمر ل أن إرادة ول ب
وقه        بًا بحق شعب مطال ا ال ام به ستمرة ق طرابات م ة واض ثورة هائل رة ل ان ثم آ
ك        ين المل زاع ب رة لن ن ثم م يك تور ل ذا الدس بت أن ه ع يث ل أن الواق رياته ب وح

 .)٣٥( آان النزاع والثورة على الحماية البريطانيةوإنما. واألمة

شكلة إصدار  تجاوز م ه ي ك ألن ه وذل ه الفق سلم ب نقد ال ي ذا ال يقة ه وفى الحق
بحث فى مسألة الظروف الواقعية التى أدت                      ى ال ه إل م ب ذى ت شكل ال الدستور وال

ذا الدستور        ى إصدار ه فالدستور وإن صدر فى شكل منحة من الحاآم إال أن          . إل
 .ك ال ينفى أنه آان نتيجة ثورة ومطالبة شعبية بالحقوق والحريات ذل

بعض إلى أنه يصعب التسليم بصدور الدستور فى                   ومن ناحية أخرى ذهب ال
سلطات   ة مصدر ال ى أن األم ه نص عل ك ألن نحة وذل ع . شكل م ناقض م ذا يت وه

نقد أيضا  وهذا ال . منطق المنحة التى تجعل السلطة التأسيسية حقا للملك دون الشعب           
  . )٣٦(من أن البحث فى آيفية نشأة الدستور أمر ال يمتد بحال إلى نصوصه. مردود

 : الرأى الثانى-٢

سياسة             ه وبعض رجال ال  إلى أن دستور - حين ذاك  -ذهب جانب من الفق
ة              ١٩٢٣ ك واألم ين المل تعاقد ب د صدر بطريق ال رون أن الطابع التعاقدى     .  ق وي

ذا الدستور يتضح من القسم     المتبادل بين الملك وأعضاء البرلمان على احترام له
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تاح أول دورة برلمانية بعد صدوره             ند افت ك ع آما أن هذا الدستور  . الدستور وذل
 . نص على مبدأ سيادة األمة وجعلها مصدر السلطات

دة            ردود من أوجه ع رأى م ذا ال تناده على      : فمن وجه أول    . وه ال يصح اس
ك والب  ين المل بادل ب سم المت تور  الق ى وضع الدس ر الحق عل ك أم رلمان ألن ذل

 .وليس هناك أدنى صلة بين هذا األمر وذاك

فكرة العقد تفترض وجود قبول لألمة لهذا   الدستور، آما           : ومن وجه ثانى     
ناقش     د وي س العق ى يحضر مجل ثلها لك ن يم ة لم يار األم ك اخت بل ذل رض ق يفت

نها      يابة ع وقعه ن ى    . شروطه وي م يحدث عل ذا وذاك ل بل إن حزب .  اإلطالق وه
ية الشعبية آنذاك  قاطع اجتماعات لجنة وضع                     ثل األغلب ان يم ذى آ وفد وهو ال ال

ه أسماهما                ل أن يها ب وآان يرى  . »لجنة األشقياء  «الدستور ورفض االشتراك ف
 .ضرورة انتخاب جمعية تأسيسية تقوم بوضع الدستور

ث ه ثال ن وج ة ال : وم يادة األم بدأ س ى م تور عل إن نص الدس ى ف ؤدى إل  ي
 .تغيير فى تكييفه القانونى وتحديد طريقة إصداره

 : الدستور وضع بطريقة خاصة- الرأى الثالث -٣

ذا    لوب خاص وه د وضع بأس تور ق ذا الدس أن ه سليم ب ى الت بعض إل ه ال اتج
 .األسلوب ال يمكن أن يندرج تحت أى من األساليب المعروفة فى وضع الدساتير

يث ا  ن ح تور المصرى م دل  فالدس نحة ت كل م ى ش شكل جرى إصداره ف ل
ه من حيث الواقع يمثل استردادًا لحقوق الشعب المعترف بها                 ته إال أن يها مقدم عل

 .)٣٧(١٨٨٢منذ دستور سنة 

 : ١٩٢٣ ما نأخذ به فى تكييف دستور سنة -
نة    تور س ريقة وضع دس د ط ى تحدي ى ف يقة، يعكس الخالف الفقه ى الحق ف

ية والم١٩٢٣ دى األهم ى مصر م ى   ف تور ف ذا الدس بوأها ه ى ت راقية الت ة ال كان
ون الدستورى فيه           اء القان شعب وعلم حيث أن هذا الدستور آان نسيجا      . نفوس ال

تاريخ الدستورى المصرى     ريدا فى ال . وآان يقيم نظاما نيابيا برلمانيا منضبطا. ف
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ذا     ى ه سبوقة ف ر م صورة غي ة ب ريات العام وق والح ى الحق نص عل ان ي ا آ آم
تاريخ  ى الرغم من أن هذا الدستور لم يجد            و. ال ك عل  البيئة السليمة   - لألسف   -ذل

يقه تطبيقا سليما حتى تؤتى ثماره فى تنمية المؤسسات السياسية والدستورية             لتطب
ة ى الدول ذا . ف يف ه ى تكي ه المصرى ف ى الفق رأى الغالب ف ى ال ضم إل ونحن نن

بادئ القا   سق والم ا يت و م ك ه نحة، ألن ذل ه م تور بأن سليمةالدس ية ال م إن . نون ث
ة فى تحديد هذا الوصف وهو أمر نراه آاف              ة الدستور قاطع  وحده العتبار   يامقدم

 .هذا الدستور صادرا فى شكل منحة من الملك

ى          راها ف ا ن ة، فإن ا اآلراء المخالف ت به ى قال رى الت بارات األخ ا االعت أم
صا فى الموضوع فتحديد أسلوب إصدار دستور بعينه            ا ليست ن  ال يتصل مجمله

ريب أو بعيد البحث فى نصوصه الداخلية              ه من ق أو البحث فى األحداث التى     . ب
يه   ى حيز                    . أدت إل ذا الدستور إل ية التى أظهرت ه ى األداة القانون ستند إل ا ي وإنم

 . إرادة الملك آما تطالعنا ديباجته١٩٢٣وهى هنا فى دستور . الوجود القانونى

 :رية طريقة وضع الدساتير الثو-ثانيا 
. )٣٨(١٩٢٣ سقط دستور  ١٩٥٢ ديسمبر   ١٠بصدور اإلعالن الدستورى فى        

ثورة فى وضع دستور للبالد يخلف الدستور السابق            وآان أول . وشرعت حكومة ال
بة هو دستور               ثم ما لبث أن صدر ما ١٩٥٦ يناير ١٦دستور يصدر فى هذه الحق

بية المتحدة وصدر   يعرف بدستور الوحدة وسمى بالدستور المؤقت للجمهورية العر         
ى   ورى ف رار جمه نة ٥بق ارس س صر   ١٩٥٨ م ين م وحدة ب اب ال ى أعق ك ف  وذل

وريا ى    . وس ؤقت ف تور الم در الدس م ص نة  ٢٣ث ارس س رار  ١٩٦٤ م وجب ق  بم
 .١٩٧١ سبتمبر سنة ١١وبعد ذلك صدر الدستور الحالى فى . جمهورى

ا آل دستور من هذه الدسا                   بل بحث الطريقة التى وضع به ه ق ى أن تير، عل
 :يجدر بنا أن نشير إلى مالحظتين

ى نة :المالحظة األول ر سقوط دستور س ى إث ه عل سلطات ١٩٢٣ أن  آلت ال
ال الجيش    ن رج ال م يعة الح م بطب ثورة وه ى ال ين عل ى القائم ا إل وصدر . آله

ر سنة      ١٠اإلعالن الدستورى فى        ؤآد وضع هذه السلطات        ١٩٥٣ فبراي  لكى ي



٥٩  الوسيط فى القانون الدستورى

وآان هذا اإلعالن شديد اإليجاز إذا      . ة الثورة فى يد مجلس الوزراء ومجلس قياد      
ى إحدى عشر يةةاحتوى عل ى العموم ة ف يعها غاي ادة جاءت جم ى .  م نأى ف وت

تحديد        يد وال ذا اإلعالن الفترة االنتقالية بثالث سنوات       . تنظيمها عن التقي وحدد ه
ر   ١٦تنتهى فى      باره أول دساتير       . ١٩٥٦ يناي ا يمكن اعت اريخ صدور م وهو ت

 .حقبةهذه ال

ية ة الثان تور :المالحظ ب دس د أعق ه ق ر ١٦ أن تور ١٩٥٦ يناي  صدور دس
ين مصر وسوريا           ١٩٥٨ مارس    ٥مؤقت فى      وحدة ب اب ال وبعد ذلك  . ، فى أعق

ضا فى مارس سنة               ، والدستور المؤقت ال يجدى     ١٩٦٤صدر دستور مؤقت أي
سلطة           إرادة ال رض ب ا يف تور دائم ذا الدس عه، إذ أن ه ريقة وض ى ط بحث ف ال

دها،  ا ة وح ى      ... «لحاآم رق الت ن الط ريقة م ع بط ؤقت ال يوض تور الم فالدس
ثل طريقة الجمعية التأسيسية أو طريقة االستفتاء                  ة، م اتير الدائم ا الدس توضع به
ا يوضع الدستور المؤقت بمقتضى قرار أو إعالن من قائد الثورة          شعبى، وإنم ال

 .)٣٩(»...أو قادة الثورة إن تعددوا 

م سوف يقت        نا فى أسلوب وضع الدساتير فى هذه الفترة فى             ومن ث صر بحث
د أسلوب وضع دستور         ١٩٧١ سبتمبر سنة ١١ودستور  . ١٩٥٦ يناير   ١٦تحدي

 :وذلك على الوجه التالى 

 :١٩٥٦ طريقة وضع دستور يناير -١

ثورة، فى                      د ال سلحة المصرية وقائ وات الم ام للق د الع صدر إعالن من القائ
سمبر  ١٠ يه   ١٩٥٢ دي ن ف ى    ١٩٢٣سقوط دستور   أعل ذا اإلعالن عل ، ونص ه

شعب، ويكون منزها عن عيوب                      ره ال د يق وم بوضع دستور جدي شكيل لجنة تق ت
بائد      ام حول                 . الدستور ال ون الع اء القان ين فقه ه المصرى ب ار خالف فى الفق وث

 .الطريقة المفضلة لوضع دستور جديد على أثر هذا اإلعالن الدستورى

ة      بت وجه د تغل ه ق ى أن سية     عل ية التأسي ريقة الجمع ة لط ر المعارض النظ
ى   ون ف وم بقان در مرس بة وص ر ١٣المنتخ ع ١٩٥٣ يناي نة لوض يف لج  بتأل
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وتكونت هذه اللجنة من خمسين عضوا اختارتهم الحكومة        . )٤٠(مشروع الدستور   
ذه اللجنة إلى عدة لجان فرعية،             سمت ه ة، وانق ة االتجاهات فى الدول يل آاف لتمث

دة      ى أن أعدت مشروعها وأحيل إلى رئيس              واستمرت تعمل م ين إل ين آامل  عام
 .١٩٥٥ يناير ١٧مجلس الوزراء فى 

على أن حكومة الثورة رأت أن مشروع الدستور لم يكن ليحقق أهداف الثورة               
م يكن من المرونة بحيث يتمشى مع روح الفترة الثورية التى تعيشها البالد                     )٤١(ول

ه لج        ذى أعدت م رفض مشروع الدستور ال ا آانت تسمى     وت ام  -نة الخمسين آم  وق
راحل جمال عبد الناصر بإسناد مهمة إعداد مشروع                  رئيس ال رئيس الجمهورية ال

وتم إعداد مشروع الدستور فعال وتم عرضه على مجلس . الدستور إلى مكتبه الفنى    
سات فى العاشر  شه على ثالث جل ذى ناق وزراء ال ى مجلس ال م عل ثورة ث يادة ال ق

ر         والحادى عشر وا      يناير سنة   ١٦، ورغم إصداره فى      ١٩٥٦لثانى عشر من يناي
د استمر العمل باإلعالن الدستورى الصادر فى          ١٩٥٦  حتى  ١٩٥٣ فبراير   ١٠، فق

تاريخ                  د ب شعبى على الدستور الجدي م إجراء االستفتاء ال وآان . ١٩٥٦ يونيه   ٢٣ت
يقا للنص الذى ورد فى المشروع فى المادة             االستفتاء ويجرى  «.  منه ١٩٣ذلك تطب

ثالث والعشرين من شهر يونيه سنة                   سبت ال وم ال وتنص . »١٩٥٦على الدستور ي
 على أن يعمل بهذا الدستور من تاريخ موافقة الشعب عليه فى االستفتاء             ١٩٦المادة  

يوم المحدد ووافق عليه الشعب بأغلبية آاسحة وهى                   م االستفتاء فى ال  ٪٩٩٫٦٤وت
صرى تور م تور أول دس ذا الدس ان ه م وآ شعبى ث تفتاء ال ريقة االس صدر بط  ي

بعة فى إصدار دساتير الجمهورية المصرية وآان أخرها دستور             نة مت أصبحت ُس
 .١٩٧١ سبتمبر ١١

ذا          دار ه داد وإص ريقة إع ى ط دها عل ستطيع أن نرص ات ن ة مالحظ وثم
 .الدستور باعتباره أول دستور تصدره الثورة

ى  ة األول ثل أول و :المالحظ تور م ذا الدس ى    أن ه ع ف تورية توض يقة دس ث
تفتاء الشعبى       وهى طريقة آما سبق وبينا تمثل نهاية التطور        . مصر بطريق االس

 .الديمقراطى فى مسألة وضع الدساتير آما يؤآد على ذلك الفقه الدستورى
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ذى صدر به دستور                    تفتاء ال ذا االس ول أن ه ستطيع أن نق نا ن  يناير  ١٦إال أن
تفت           ١٩٥٦ ته إال اس م يكن فى حقيق بعد عن الديمقراطية            ل يدا آل ال يا بع . اء سياس

سا      ى فرن سمى ف ا ي و م ع      plébisciteوه م م تور ت ذا الدس ى ه تفتاء عل  فاالس
ى تولية الرئيس جمال عبد الناصر رئيسا للجمهورية فى               تفتاء الشخصى عل االس

دة ة واح رئيس  . بطاق رنامج سياسى لل ته ب ى حقيق تور ف ذا الدس ان ه م آ ن ث . وم
 .ذا الدستور وضع بواسطة المكتب الفنى لرئيس الجمهوريةويعزز ذلك أن ه

 أن طريقة عمل الدستور ومناقشته قد تمت بطريقة غير        :والمالحظة الثانية  
رة    راطية بالم د بعمل الدستور إلى المكتب الفنى لرئيس الجمهورية     . ديمق د عه فق
نا       ا سبق أن قل ه لجنة متخصصة على أقل تقدير              . آم شكل ل ان األحرى أن ت . وآ

 .وبعد ذلك قام مجلس الوزراء بمناقشته فى ثالث جلسات فقط فى ثالثة أيام

ثة  ة الثال ال       :المالحظ ن بح م تك تور ل ذا الدس ى ه تفتاء عل يجة االس  أن نت
بولة حيث أن هذه النتائج ونسب التصويت             ولة وال مق  ال  - من فرط شذوذها   -معق
 .يمكن لنا بحال أن نصدقها فهى تتعارض وطبائع األشياء

أنه لم يحدث فى التاريخ اإلنسانى إجماع البشر فى أى مكان           : فمن ناحية أولى    
 .حتى وجود اهللا ذاته لم يحظ بهذا اإلجماع. على شىء واحد بهذه النسبة المذهلة

ية   ية ثان ن ناح ى     : وم ماؤهم ف يد أس بون المق ضر الناخ رض وح ه إذا ف فإن
ية      ذين ال يحول دون حضورهم اس    -الجداول االنتخاب ة معينة فإن   وال تحالة مادي

 .استبعاد المتوفين والمسافرين ال يمكن أن يحقق مثل هذه النسبة 

نا       ى نظام بعة ف نة مت بحت ُس د أص بدعة، ق ذه ال ه أن ه ف ل ا يؤس ومم
تخاب أو    ى االن واء ف شعبية س وافقات ال بحت الم سياسى، وأص تورى وال الدس

هو أمر يؤدى إلى عقم  و. االستفتاء تتم بصورة إجماعية لصالح الحكومة وحزبها      
 .النظام السياسى والدستورى فى الدولة

 :١٩٧١ سبتمبر ١١ طريقة وضع دستور -٢

ى   تحدة ف ربية الم ورية الع ؤقت للجمه تور الم ورية الدس يس الجمه ن رئ أعل
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ه ابتداء من يوم األربعاء الموافق الخامس والعشرين    ١٩٦٤ مارس    ٢٣ يعمل ب  ل
ى ي     . ١٩٦٤من شهر مارس سنة          ك حت ه فى        وذل دأ عمل ذى ب ة ال تم مجلس األم

وم الخميس الموافق السادس والعشرين من مارس سنة              عمله - ١٩٦٤صبيحة ي
وطرح مشروع هذا . للجمهورية العربية المتحدة ) دائم(بوضع مشروع دستور     

يه    تفتاء ف شعب لالس ى ال تور عل الن أن    . )٤٢(الدس ذا اإلع ن ه حا م ات واض وب
يقوم بوض            ذى س ة هو ال م بعد ذلك يتم عرضه           مجلس األم ع مشروع الدستور ث

 .على الشعب الستفتائه بشأن هذا المشروع فإن وافق عليه أصبح دستورا نافذا

شكلت اللجنة التحضيرية إلعداد مشروع الدستور، وبدأت               ك ت ر ذل ى أث وعل
ا     بدراسة عيوب الدستور المؤقت     - ١٩٦٦ فى الثانى من شهر يونيه سنة        -عمله

بادئ الم راجعة م ة وم بحوث والدراسات المقارن داد ال ى، وقامت بإع ثاق الوطن ي
الم              اتير الع بادئ األساسية فى دس تعلق بالم يما ي م قامت اللجنة بعمل جلسات       . ف ث

ستويات          ى مختلف الم  حتى نهاية شهر ١٩٦٧ فبراير ١١ بداية من  -استماع عل
و    ذه اللجنة بالفعل من تحرير مسودة مشروع الدستور           ١٩٦٧ماي تهت ه  فى  ، وان

 .١٩٦٧نهاية شهر مايو 

ى    دثت ف ى ح دوان الت روف الع ر أن ظ يه ٥غي ت دون ١٩٦٧ يون د حال  ق
تور    شروع الدس رار م ن إق ة م س األم تمكن مجل م ي ل فل ذا العم ام ه ق . إتم وتعل

ه بعد ذلك بإزالة آثار العدوان         . الذى حدث على مصر والوطن العربى     . األمر آل
يد الح           سادات مقال رئيس ال ى ال د تول كم فى الدولة أسرع فى إصدار الدستور،       وبع

ى        شعب ف س ال ى مجل ذه إل ته ه غ رغب و ٢٠وأبل رئيس  . ١٩٧١ ماي ب ال وطل
 :السادات أن يتضمن الدستور المقترح األحكام اآلتية

تماء  -١ ؤآد االن رابنا، وأن ي ن ت ستمدا م د م تور الجدي ون الدس أن يك
 .المصرى إلى األمة العربية

ة  -٢ ى حماي تور عل نص الدس يمها وأن ي تراآية، وتدع سبات االش ل المكت آ
ق الظروف المالئمة لتوسيع نطاقها بما فى ذلك النسبة المقررة فى              وخل
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شعبية   الس ال ى المج شعب، وف ى مجلس ال ال ف ين والعم ثاق للفالح المي
 .المنتخبة على مختلف المستويات

 .تحديد الصلة الوثيقة بين الحرية االجتماعية والحرية السياسية -٣

ؤآد الدستور أن الشرعية االشتراآية هى أساس آل العالقات         يجب أن ي     -٤
ه     ا يخضع ل ون آم ة تخضع للقان ة، وأن الدول ى الدول تمع وف ى المج ف

 .الفرد

 - مهما آانت السلطة المصدرة له  -ويجب أال يكون هناك قرار أو إجراء            -٥
ضاء   ة الق ن رقاب نأى ع أ    . بم د أن يلج ل واح ق لك ل الح ون يكف وأن القان

 .للقضاء

ل الدستور لمجلس الشعب آل الضمانات بما فيها عدم حله خالل         أ -٦ ن يكف
ه الدستورية      ة الضرورة، وال يحل المجلس إال باستفتاء            إالمدت  فى حال

 .شعبى فى حالة الضرورة

 .أن ترتبط السلطة بالمسئولية وأن تحدد المسئولية تحديدا واضحا وصريحا -٧

 .نفيذية تحديد مدى زمنى لتولى الوظائف السياسية والت -٨

يد دور  -٩ اعتأآ اع   القط ضمانات للقط ل ال ى وآ اع التعاون ام والقط  الع
 . للمشارآة فى إطار الخطة، وتقرير الحماية والضمان لهم-الخاص 

الة رئيس الجمهورية عقد جلسة بتاريخ                  شعب رس ر تلقى مجلس ال ى أث وعل
و ٢٤ ى أعضائه  ١٩٧١ ماي يس المجلس عل يها رئ  موضوع وضع - عرض ف

تور لل  ضاء        -بالد دس ن أع ضوا م ين ع ن ثمان ضيرية م نة تح شكيل لج م ت  وت
ر     ل الفك ن أه شاء م ن ت تعانة بم نة حق االس ذه اللج س له ل المجل س، وآف المجل
ى  رة ف ل الخب دين، وأه اء ال ذلك بعلم ئاته، وآ يع ف تمع بجم ى المج رأى ف وال

 .المجاالت التى تتصل بموضوع وضع الدستور

ان أرب ى لج نة إل ذه اللج رعت ه ة وتف ى بدراس نة األول صت اللج ع، اخت
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ية  نة الثان ا اللج ريات واألخالق، أم تمع والح ية للمج ومات األساس فتختص : المق
م      وآانت دراسة نظم اإلدارة المحلية والقوانين األساسية من          . بدراسة نظام الحك

ثة نة الثال صاص اللج رابعة. اخت نة ال را اللج رحات : وأخي ى مقت تص بتلق وتخ
ر وعمل مو     سابقة آل                الجماهي ثالثة ال ى اللجان ال وزيعها عل بها وت ا وتبوي جز له

يما يخصه    ذه اللجان إلى لجان فرعية آثيرة، وذلك لكى يسهل              . ف رعت ه د تف ولق
 .عليها القيام بكافة المهام المنوطة بكل لجنة

ى  ه ف ى أن يه ١٤عل تها، ١٩٧١ يول ل هيئ نة التحضيرية بكام تمعت اللج  اج
ن   ى ع شروعها النهائ ت م تور وراجع ية   - الدس بادئ األساس ضمن الم ذى ت  وال

رح       ٢٦ وأعدت عنه تقريرا تقدمت به إلى مجلس الشعب بتاريخ           -للدستور المقت
يه    ر من                  ١٩٧١يول رار آثي م إق شعب وت شة المشروع فى مجلس ال ، وتمت مناق

نة   ى لج ه إل ر آل يل األم ك أح د ذل شروعها، وبع نة م ى ضمنتها اللج بادئ الت الم
لكى تتولى صياغة نصوص الدستور على ضوء      » ة الصياغة لجن«سميت آنذاك    

 .المبادئ الدستورية التى أعدتها اللجنة التحضيرية

، تم عرض مشروع الدستور على      ١٩٧١وفى الثامن من شهر سبتمبر سنة       
ى     ك عل د ذل شروع بع م عرض الم شروع، ث ى الم وافقت عل زية ف نة المرآ اللج

شعب    ، ١٩٧١ سبتمبر ١١لالستفتاء فيه يوم    وذلك  .  مع وثيقة إعالن الدستور    -ال
د وافق الشعب على المشروع، وأصدره رئيس الجمهورية فى نفس اليوم لكى              وق

 . يعمل به من ذات التاريخ

 المطلب الثانى

 القوانين األساسية آمصدر تشريعى للقانون الدستورى

 وهو ما   -يقتضى األخذ بالمعيار الموضوعى فى تعريف القانون الدستورى         
سى               ينا ه المصرى، والفرن راجح فى الفق رأى ال بار القانون العادى     -صره ال  اعت

 .الصادر عن السلطة التشريعية مصدرا للقواعد الدستورية
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دة         ون قاع ية تك دة القانون رى أن القاع وعى، ي يار الموض ك أن المع ذل
ذه     ى أصدرت ه ة الت ى الجه ر إل رها دون نظ تها وجوه تورية بحسب طبيع دس

ى السلطة التأسيسية أم السلطة التشريعية؟ وآذلك دون النظر إلى          وهل ه . القاعدة
دة ذه القاع ديل ه شاء وتع ى إن بعة ف يار . اإلجراءات المت ى خالف المع ك عل وذل

 .وقد سبق بيان ذلك تفصيال. الشكلى فى تعريف النصوص الدستورية

ق أنصار المعيار الموضوعى على القانون العادى الذى يمثل مصدرا             ويطل
 .)٤٣(lois Organiquesعيا للقانون الدستورى اصطالح القوانين األساسية تشري

 :  مفهوم القوانين األساسية-أوال 
ا قواعد قانونية عادية صادرة عن المشرع               ية، بأنه ين األساس وتعرف القوان

 .وتنظم مسائل دستورية بطبيعتها أو فى جوهرها» السلطة التشريعية«العادى 

ين م ذه القوان ر ه تعلق  وتعتب ى آانت ت ة مت نظام الدستورى فى الدول صدرا لل
م من الناحية السياسية         مع التسليم بأهميتها بوصفها     -فوثيقة الدستور   «. بتنظيم الحك

صدر  توبة -الم اتير المك الد الدس ى ب تورية ف واعد الدس ست - األول للق ا لي  فإنه
و         ى ج وجد إل ا ي توبة، وإنم تورية المك واعد الدس يد للق صدر الوح واعد  الم ارها ق

ين الصادرة من السلطة التشريعية، فهذه                  دستورية تتضمنها نصوص بعض القوان
  .)٤٤(»القوانين تعالج مسائل تعتبر دستورية بطبيعتها أو فى جوهرها

 :  أمثلة للقوانين األساسية-ثانيا 
راجح فى الفقه القوانين األساسية إلى قوانين تصدر بناء على               رأى ال سم ال يق

 .)٤٥(وقوانين تصدر بمبادرة من السلطة التشريعية. تورتكليف الدس

تعنى أن الدستور ينص على المبدأ      . فالقوانين التى تصدر بتكليف من الدستور       
 .العام بخصوص موضوع معين ثم يحيل األمر إلى السلطة التشريعية لتنظيمه

ثال ما ينص عليه الدستور المصرى فى المادة               ك م  منه على أن  ٦٢ومن ذل
ام       للم« ا ألحك تفتاء وفق ى االس رأى ف داء ال يح وإب تخاب والترش ق االن واطن ح

ون  إن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يعتبر قانونا أساسيا      » القان م ف ومن ث



٦٦ انون الدستورىالوسيط فى الق

تور  ال للدس ادة     . مكم ى الم تور ف ص الدس ذلك ن ى أن  ١٧٦وآ نه عل نظم « م ي
ين الش         يا ويب ة الدستورية العل شكيل المحكم ية ت ون آيف روط الواجب توافرها القان

 .» فى أعضائها وحقوقهم وحصانتهم

نظام الفرنسى نجد القوانين األساسية أآثر تميزا إذ تمثل مرتبة أعلى               وفى ال
شريعات العادية فالمشرع الدستورى الفرنسى فى دستور             نص فى   ١٩٥٨من الت

ادة    ية يتم   منه على أن القوانين التى يعطيها الدستور صفة القوانين األساس          ٤٦الم
 :التصويت عليها وتعديلها آما يلى

شة والتصويت عليه فى المجلس               - راح للمناق ال يعرض المشروع أو االقت
 . يوما من إيداعه١٥الذى قدم إليه أوال إال بعد مضى 

ة اإلجراءات المنصوص عليها فى المادة               - ذه الحال وفى . ٤٥تطبق فى ه
يه ا    ق عل يجب أن تواف سين، ف اق المجل دم اتف ة ع ية  حال ية باألغلب ية الوطن لجمع

ضائها ة ألع تعلقة    . المطلق ية الم ين األساس ى القوان راءات عل س اإلج بق نف وتط
ى المجلس                      د عرضها عل ين إال بع ذه القوان شيوخ وال يجوز إصدار ه بمجلس ال

 .)٤٦(الدستورى ليرى مدى مطابقتها للدستور

سى وتخضع  تور الفرن يها الدس ى نص عل ية الت ين األساس ن القوان ذه وم  له
ادة     يه الم صت عل ا ن راءات م دة     ٢٥اإلج تحديد م تعلق ب تور وت ذا الدس ن ه  م

وانعه   يح وم روط الترش آتهم وش ضائهما ومكاف دد أع ين وع سين النيابي . المجل
ادة    يه الم صت عل ا ن ذلك م ون   ٦٣وآ دار قان شأن إص سى ب تور الفرن ن الدس  م
 .أساسى لتنظيم المجلس الدستورى

ر للقو   ثال آخ ه م ضرب الفق واعد    وي صدرًا للق ر م ى تعتب ية الت ين األساس ان
يه الدستور الكويتى الصادر فى سنة                 ا نص عل توبة م  فى  ١٩٦٢الدستورية المك

ن أن  رابعة م ه ال ون  .. «مادت ارة قان توارث اإلم ام الخاصة ب ائر األحك نظم س ي
ه صفة                          ذا الدستور، وتكون ل اريخ العمل به خاص يصدر فى خالل سنة من ت

آما نصت  » ..جوز تعديله إال بالطريقة المقررة لتعديل الدستور        الدستورية فال ي   
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ادة  ى أن ٩٥الم رابعة « من الدستور عل ادة ال ى الم يه ف شار إل ون الم دد القان يح
 .»..الشروط الالزمة لممارسة األمير صالحياته الدستورية 

ين األساسية التى يصدرها المشرع من تلقاء نفسه فهى تلك                     ا عن القوان أم
ثال  القوا ذلك م ه ل ضرب الفق تها وي تورية بطبيع ر دس سائل تعتب نظم م ى ت ين الت ن

م      ون رق سنة    ٤٠بالقان ذى ينظم األحزاب فى مصر      ١٩٧٧ ل ومن ذلك أيضا   .  وال
 .)٤٧(١٨٧٥فى فرنسا قانون انتخاب الجمعية الوطنية الصادر فى سنة 

 : مرتبة القوانين األساسية -ثالثا 
 :ية يفرق الفقه بين حالتين فى تحديد مرتبة القوانين األساس

ى عه أو      :األول ريقة وض ى ط تلف ف ه ال يخ ى أن رن، يعن تور م ود دس  وج
، فالبرلمان آما   تعديلهتعديله عن القوانين العادية فال يستلزم إجراءات خاصة فى          

ادى يعدل التشريع الدستورى وبذات اإلجراءات       شريع الع دل الت آما قد يكون . يع
رفي   تورا ع تور دس ذا الدس ى  -ا ه تور البريطان ذه   - آالدس يام ه م فق ن ث  وم

 .التشريعات التى تنظم موضوعات دستورية أمر وارد

واعد    درج الق تور أو ت ود الدس رة جم وجد فك نظام وذاك ال ت ذا ال ى ه فف
ية  فال يجدى والحال آذلك التفرقة بين قانون دستورى وبين آخر أساسى             . القانون
 .ةفالكل سواء وفى مرتبة واحد. أو عادى

ية    ا الثان د      :أم تع الوثيقة الدستورية بنوع معين        .  وجود دستور جام نا تتم فه
ود    يقة الدستورية تصدر بإجراءات خاصة، آما أنها تعدل أيضا              . من الجم فالوث

ى غيرها من التشريعات األخرى فى          . بإجراءات خاصة    سمو عل م فهى ت ومن ث
ة  نا يكون لنا أن نتساءل عن مرتبة القوانين األ          . الدول ساسية ؟ يجيب الفقه بأنها     ه

وعات         نظم موض ه وت ا تكمل م أنه ك رغ تور وذل ن الدس ل م رتبة أق ى م ى ف تأت
 .دستورية آما سبق القول

ولكن هل تتميز القوانين األساسية عن القوانين العادية؟ يجيب الفقه بأن ذلك            
ا جعل لها الدستور مرتبة متميزة عن القوانين العادية                ا يكون إذا م لك ومن ذ . إنم
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يه الدستور الفرنسى الصادر فى سنة                  يها الدستور        . ١٩٥٨ما ذهب إل ا إذا ضن عل أم
شريعية     سلطة الت صادرة عن ال ة ال ين العادي صبح والقوان ا ت زة فإنه ة المتمي ذه المكان به

 .سواء بسواء، وهو الرأى السائد فى الفقه المصرى 

ا  شريعى     -رابع صدر ت ية آم ين األساس رة القوان ن فك نا م واعد  موقف للق
 :الدستورية

ين األساسية فى ظل دستور مرن             ين وجود القوان رق ب يقة، نحن نف فى الحق
 .أو عرفى ووجودها فى ظل دستور مكتوب جامد

ى  ة األول ى الحال واعد    . فف د الق إن تحدي ى، ف رن أو عرف تور م ل دس ى ظ ف
تفق تماما مع                       نحن ن ك ف يار الموضوعى وفى ذل تم عن طريق المع الدستورية ي

رأى  سى         ال ه المصرى والفرن راجح فى الفق ة تدرج فى      .  ال م فال يكون ثم ومن ث
تورية أو     واعد دس ين ق ك ب ى ذل رق ف ة ال ف ى الدول ة ف ية الحاآم واعد القانون الق

 .قانونية عادية

ية        ة الثان ا فى الحال والتى يكون فى الدولة دستور مكتوب وجامد يتطلب         : أم
لتى تصدر بها القوانين التشريعية  فى إصداره وتعديله إجراءات تختلف عن تلك ا       

 .سواء أآانت أساسية أو عادية

ؤداه   ذى م ه وال ى الفق سائد ف رأى ال نا بال سليم لدي ة يصعب الت ذه الحال ى ه ف
تورية  واعد الدس صدرا للق ية م شريعات األساس بار الت ول  . اعت ن الق ند م ى س عل

تها          سائل دستورية بطبيع نظم م ا ت دها     . بأنه صعوبة تحدي ك ل  أن نتساءل   ولنا. وذل
ر المترتب على اعتبار القوانين األساسية مصدرًا للقواعد الدستورية فى           عن األث
توب وجامد؟ هل تلحق هذه القوانين بالدستور وتأخذ حكمه سواء            ظل دستور مك

ه أو من حيث إصداره             إن آان األمر آذلك فنحن أمام جزء من   . من حيث تعديل
 .نفصال عنها وهو أمر جائز ومشروعالوثيقة الدستورية المكتوبة وإن آان م

تظمه الدستور الكويتى الصادر فى            ذى ين ثال ال ذلك بالم ثل ل ستطيع أن نم ون
نة  ائر       . ١٩٦٢س يم س ر تنظ ت أم ندما أحال ون ع ذا القان ن ه رابعة م ادة ال فالم
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ارة إلى قانون خاص يصدر فى خالل سنة حددت               توارث اإلم ام الخاصة ب األحك
ذا ا       يعة ه ون حين قالت    فى ذات النص طب تكون له صفة الدستورية فال .. «لقان

تعديل الدستور             ررة ل ه إال بالطريقة المق نحن أمام قانون    » يجوز تعديل م ف ومن ث
يقة الدستورية ويأخذ حكمها ومن ثم ال يمكن فى نظرنا أن                   دستورى يلحق بالوث

ياً  ونا أساس ون قان صوص   . يك رتبة الن ذ م ين ال تأخ ذه القوان ت ه ا إن آان أم
ا أحكامها عند اإلصدار أو التعديل         ا أو ترتب عند مخالفتها    . لدستورية، وال تلحقه

دم الدستورية        ع بع  مصدرا للنصوص   - والحال آذلك    -فإن اعتبارها   . جواز الدف
ستقيم    ر ال ي توبة أم تورية المك تور      . الدس ا الدس دد له ا أن يح ين إم ذه القوان فه

ى   ى ف سلم القانون ى ال نة ف ة معي توب مكان سا  المك ى فرن ال ف و الح ا ه ة آم الدول
ويكون لها مرتبة مميزة عن التشريعات العادية ولكنها تصبح دون الدستور ومن            

ه   يد بأحكام م تتق ال  . ث ه بح صدرا ل ون م ذه   . وال تك تور ه ا الدس دد له أو ال يح
ونها            ا ال تخرج عن آ م فإنه نظام المصرى ومن ث ى ال ا هو الحال ف ة آم المكان

 .ثل مصدرا للنظام الدستورى فى الدولةقوانين عادية وال تم

 المبحث الثانى

 العرف ودوره فى النظام الدستورى

رف  ين     La coutumeالع لوك مع ى س ناس عل ياد ال و اعت ة ه صفة عام ب
والعرف بهذا المعنى يمثل أقدم     . وشعورهم بإلزامه وبضرورة مجازاة من يخالفه     

سانى،              ية عرفها المجتمع اإلن و مصدر تلقائى مظهرى     مصدر للقاعدة القانون فه
 .)٤٨(بطئ ينبع من مشاآل الناس وما يحيط بها من واقع

ان العرف بهذا المعنى يمثل المصدر الرئيسى للقانون فى المجتمعات      وإذا آ
ذه       ى ه ياة ف ع الح سق م ان يت نه آ يات تكوي ومه وآل ه بمفه يث أن ية ح البدائ

تمعات ن ت . المج يه م رأ عل ا ط ديث وم تمع الح إن ظروف المج ى ف طور أدى إل
ته                راجع العرف وأصبحت مكان دون وت شريع الم يادة الت  - بالقياس لما آانت     -س

ة    و فى ظل التشريع المكتوب ينهض بدور المفسر أو المكمل أو             . ضئيلة للغاي فه
 .المعاون لهذا التشريع فى تنظيم العالقات فى المجتمع
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رف        دور الع سلمنا ب صيص ل ى التخ يم إل ن التعم نا م نظام  وإذا انتقل ى ال ف
تورى بادئ     . الدس ة وم صوص عام ى بن ا تأت تورية دائم يقة الدس ك ألن الوث وذل

يقة         ا أن هذه الوثيقة إنما تطبق فى  . أساسية دون أن تخوض فى تفصيالت دق آم
سرها أن انتابها                         ى عرف يف ذاتها تحتاج إل م فهى ب ع سياسى متحرك ومن ث واق

ا نقص   . غموض   ان به ا إن آ ع نصوص   فال يمكن م  «. أو يكمله ثال حين نطال
صادر فى سنة              اد األمريكى ال ستخلص صورة آاملة      ١٧٨٧دستور االتح ، أن ت

يقة   يه حق ا عل ق م ته بالكونجرس تطاب ورية وعالق يس الجمه ية لمرآز رئ وحقيق
ذه         ى ه ل عل ل العم د أدخ ريكية اآلن فق تحدة األم واليات الم سياسية لل ياة ال الح

ى وإ تعديالت، الت رًا من ال ا النصوص آثي توبة فإنه ى نصوص مك دون ف م ت ن ل
 .)٤٩(»..تهيمن ال شك على التنظيم الدستورى القائم 

لمنا بوجود دور محدد للعرف الدستورى، فيجب أن نحدد ماهية هذا            وإذا س
ز بين العرف الدستورى والدستور العرفى وبعد                 م التميي نه ث ية تكوي العرف وآيف

واع العرف الدستورى التى يمكن ت                ك نحدد أن تور صور وجودها فى ظل دس    ذل
 .وأخيرًا نحدد القيمة القانونية للعرف الدستورى. مكتوب

 :وعلى ذلك سوف نقسم هذا المبحث إلى ثالثة مطالب على الوجه التالى

 .مفهوم العرف الدستورى : المطلب األول

 أنواع العرف الدستورى : المطلب الثانى

 تورىالقيمة القانونية للعرف الدس : المطلب الثالث

 مطلب األولال

 مفهوم العرف الدستورى

وم العرف الدستورى      تحديد مفه ينبغى   la coutume constitutionnelleل
  .)٥٠(ومن وجه آخر تقييمه. من وجه أول تعريفه وتحديد أرآانه 
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 الفرع األول

 تعريف العرف

لوك   ى س ة عل لطات الدول ن س لطة م ياد س ن اعت تورى م شأ العرف الدس ين
صدد م     ين ب وضوع من موضوعات القانون الدستورى، وشعورها بإلزام هذا          مع

 .وترتيب جزاء على مخالفته. السلوك

نان ى رآ ذا المعن ادى: وللعرف به ن م ى رآ ثل األول ف ن . يتم ى رآ والثان
 .معنوى

 : الرآن المادى للعرف-أوال 
ى     ة عل سلطات العام ن ال لطة م ياد س ى اعت رف ف ادى للع رآن الم ثل ال يتم

ين    ادة التى تنشأ من اتجاه السلطة الحاآمة                . سلوك مع ثل فى الع رآن يتم ذا ال وه
شكلة دستورية معينة ويجب أن تستقر فى اتجاهها إلى                    اه م نه تج نحو سلوك بعي

 .هذا السلوك مدة معقولة من الزمن

ادى للعرف عدة                        رآن الم ادة أى ال ذه الع ر فى ه ك يجب أن يتواف ى ذل وعل
 .دمه واطراده ومشروعيتهشروط تتمثل فى عمومية السلوك، وق

ذا   ى ه ة عل سلطات الحاآم ب ال ى ضرورة درج أغل سلوك تعن ية ال وعموم
ته دم مخالف سلوك وع ا ال  . ال ية فإنه ن صنع أقل ادة م ذه الع إذا آانت ه م ف ن ث وم

 .تكوِّن الرآن المادى للعرف

دم      سبة للق ا بالن ة هذه العادة لمدة معقولة             . أم سلطات الحاآم بع ال يجب أن تت ف
 . من خاللها الشعور بإلزام هذه العادةيتحقق

تعدد  ى ال و يعن راد فه ن االط ا ع ا أن  . أم ن له دة ال يمك ة واح ك أن واقع ذل
ادى للعرف        رآن الم شكل ال تعدد هو الذى يبين أهمية هذه القاعدة السلوآية          . ت فال

 .بالنسبة للمجتمع وللبناء الدستورى فيه
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ر ال خال   ذاك أم ادة ف شروعية الع سبة لم ا بالن شكل  أم ى تت ادة الت يه فالع ف عل
 .بطريق المخالفة للدستور المكتوب أمر ال يمكن أن يتحقق به الرآن المادى للعرف

 : الرآن المعنوى للعرف-ثانيا 
يام العرف الدستورى أن تعتاد سلطات الحكم على سلوك معين                . ال يكفى لق

زم عالوة على ذلك، تحقق العنصر المعنوى وهو الشعور بضرورة        ل يل  وجود ب
زامها      ذه القاعدة وإل ذاك العنصر هو ما يحِّول السلوك من مجرد آونه عادة            . ه ف

ان             تملة األرآ ية مك ى عرف أى قاعدة قانون ومن مقتضيات توافر هذا الرآن      . إل
 .للعرف هو ترتيب جزاء عند مخالفة هذا السلوك

نوى للعرف هو الذى يميز بينه وبين العادات      رآن المع  أن ذلك. والتقاليد وال
زام من الناحية القانونية                 ة إل ا ثم يد ال يكون له ادات والتقال والقاعدة العرفية،  . الع

 .إذا ما اآتملت أرآانها على الوجه المتقدم أصبحت قاعدة قانونية ملزمة

 الفرع الثانى

 تقييــم العــرف

 :يتميز العرف بعديد من المميزات نذآر منها

لدستورى ديمقراطية، وذلك ألنه    أن العرف يعتبر أآثر مصادر القانون ا        -١
ه  بولهم لحكم تمع وق راد المج ن رضا أف اتج م ن . مصدر شعبى ن ذا العرف ل فه

 .يتكون إذا لم يوافق عليه األفراد ويشعروا بإلزامه

ه فى                       -٢ ع حيث أن تفقا مع الواق ذى يأتى م ر المصدر األول ال العرف يعتب
ر           ونه تعبي ته ال يخرج عن آ ع    احقيق و ال يصد    .  عن الواق ر بإرادة تحكمية أو    فه

 .وإنما ينشأ من الواقع مباشرة. مستبدة

ى    -٣ تورية ف سياسية والدس تطورات ال ة لل رونة ومالحق ر م رف أآث الع
ومن ثم فإن العرف يخفف من جمود       . الدولة، والتى ال يمكن أن يالحقها التشريع      

 .بويسد النقص الذى ينتج عن جمود التشريع المكتو. القواعد القانونية المكتوبة
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تكون  ون ي ه مصدر للقان تقد بأن ا ين إن العرف دائم زات، ف ذه الممي م ه ورغ
ديد    بطء ش رفية يحتاج إلى وقت طويل وذاك أمر ينتج عنه              . ب فظهور القاعدة الع

 .بطبيعة الحالة صعوبة تحديد مضمون القواعد القانونية الدستورية العرفية

يعة الحال      -ونحن ال نبغى       يا العرف وعيوبه أن     من المقابلة بين مزا     - بطب
تورية     واعد الدس يين للق صدرين أساس توب آم شريع المك ين الت نه وب . نفاضل بي

زمن          د تجاوزه ال ذاك أمر ق  -وأصبح من المسلم أن لكل منهما دوره األساسى     . ف
 . فى البناء الدستورى فى الدولة الحديثة-والذى ال غنى عنه 

ة          يعة الحال من دول دور يختلف بطب ذا ال ى أن ه ى أخرى ومن نظام     عل إل
ة ذات دستور مكتوب ال يماثل بطبيعة                     دور العرف فى دول ى آخر ف دستورى إل

 .الحال دوره فى دولة ذات دستور عرفى

 :العرف الدستورى والدستور العرفى
ش تورى آمصدر من ثابت أن العرف الدس ن ال تلف ئم ية يخ دة القانون  للقاع

ة، فا      ى الدول تورى ف نظام الدس تالف ال توبة   دوره باخ اتير المك دول ذات الدس ل
ر  د آبي ى ح تورى إل يها دور العرف الدس ضاءل ف تماد األساسى . يت ويظل االع

توبة      يقة الدستورية المك واعد الوث ى ق وم العرف الدستورى    . واألول عل  Laويق

coutume constittutionnelle        سر لغموض القاعدة دور المف ة ب ذه الحال  فى ه
 .مل لها إذا آان بها نقص الدستورية المكتوبة، أو المك

رفية       اتير الع بالد ذات الدس ا فى ال إن  La constitution coutumiereأم  ف
تورية واعد الدس و المصدر األول للق صبح ه ذه . العرف ي ى ه سه ف تور نف فالدس

ونا من مجموعة من القواعد القانونية، التى أنشأها العرف                د مك ة يع وال . األنظم
ذه ا           ك أن تكون ه دح فى ذل رفية مدونة فى مجموعات شبه رسمية  يق واعد الع . لق

ا رفة احكامه يها ومع رجوع إل ية ال سهل عمل تدوين ي ذا ال ك أن ه ه ال . ذل ى أن عل
اتير عرفية تها بحسبانها دس ر من طبيع اتير . يغي ذه الدس يد له ثال الوح ولعل الم

 .)٥١(والذى يعيش فى عالم اليوم هو الدستور البريطانى
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ارة   ه تجدر اإلش ى أن اتير  عل توبة، ودس اتير مك ى دس اتير إل سيم الدس ى أن تق إل
يار   يانه؛ أمر يخضع لمع ا سبق ب نها على م د دور العرف فى آل م عرفية، وتحدي

نظام الدستورى  ى ال بة ف يعة الغال ه  . الطب ا أن ذى يوصف دائم ى ال تور البريطان فالدس
توبة     تورية مك ق دس ود وثائ تورى وج يانه الدس ى بن دم ف ى ال يع تور عرف ز دس  تتمي

 ١٦٢٨ سنة Magna Carta petition of rightومن ذلك العهد األعظم    . بمرونتها 
 ويضاف إلى ذلك آثير من القوانين التى تصدر عن Bill of rights.  وقائمة الحقوق  

نظم مسائل دستورية بطبيعتها مثل قانون تمثيل الشعب سنة                  رلمان والتى ت  ١٩١٨الب
رلمان الصادران فى        ونا الب وقد زادت تدخالت المشرع . ١٩١٤ ، ١٩١١ سنتى  وقان

ية           رب العالم د الح ة بع رف، خاص ساب الع ى ح تورية عل سائل الدس يم الم ى تنظ ف
 . )٥٢(الثانية

ان دور العرف فى ظل الدساتير العرفية أمر      ، وال يجادل فيه ا مسلماوإذا آ
ان على خالف ذلك فى الفقه بصدد دور العرف فى ظل وجود                   إن األمر آ  أحد ف

 .دستور مكتوب

واعد        صدرا للق ون م ه أن يك ن ل رف ال يمك ى أن الع بعض إل ب ال د ذه فق
دل بإجراءات خاصة                توب يصدر ويع فالدستور . الدستورية فى ظل دستور مك

ى قمة البناء القانونى فى الدولة، وهذه المكانة ال يمكن أن تتحقق للقاعدة      يأتى عل
ر اإلجراءات ا           شأ بغي ا تن ك ألنه رفية، وذل ى حددها القانون الع وتزعم األستاذ . لت

carre de Malberg     سى ه الفرن اه فى الفق ذا االتج اه     . )٥٣( ه ذا االتج ده فى ه وأي
تاذ     قاعدة قانونية فى ئ حيث يرى أن العرف ال يمكن له أن ينش       Chevalierاألس

د        توب وجام ثل هذه القاعدة العرفية فهى غير ذات    . ظل دستور مك شأت م وإذا ن
ية يمة قانون تور .ق ى خالف نصوص الدس شأت عل ا ن ك ألنه ا .  وذل رى أن م وي

سياسية   يقات ال ر بعض التطب يلة لتبري و إال وس ا ه تورى م يعرف بالعرف الدس
 .  )٥٤(التى تفتقر األساس القانونى

فى حقيقة األمر ال يسعنا إال مخالفة هذا الرأى واالنضمام إلى رأى جمهور              
ه المصرى والفرنسى     ى وجود دور معين للعرف الدستورى      والذى يؤآد عل  . الفق
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توبة        اتير المك د ذلك فى تحديد مدى هذا            . فى ظل الدس اتهم بع وإن اختلفت اتجاه
 .الدور

سليم بوجود دور للعرف فى ظل دستور مكتوب أمر من وجهة نظرما                  فالت
الف   ل خ ون مح صح أن يك يقة  . ال ي توب أى الوث تورى المك شريع الدس فالت

سياسى متحرك يموج باألفعال وردودها وال يمكن أن        الدستورية تطبق فى واقع       
واجه هذه النصوص الواقع العملى بدون وجود العرف الدستورى الذى يستطيع         ت

سر إجمال هذه القواعد أو يخصص عمومها أو يكمل ما يعتريها من نقص         . أن يف
م فإن المقابلة بين الوثيقة الدستورية والعرف الدستورى أمر ال يستقيم فى             ومن ث

 .نظرنا

 المطلب الثانى

 أنواع العرف الدستورى وقيمته القانونية

إذا آان الرأى الغالب فى الفقه الفرنسى، يذهب إلى ضرورة وجود        
فإنهم بعد ذلك اختلفوا على حدود  . العرف الدستورى بجوار الدستور المكتوب
آما آان الخالف اشد حول تحديد  . الدور الذى يلعبه العرف فى هذا النطاق  

 .القيمة القانونية للعرف الدستورى   

رعين            ى ف ذا المطلب إل سم ه ك سوف نق ى ذل ناول فى األول أنواع  : وعل فنت
 .نبين القيمة القانونية للعرف الدستورى: العرف وفى الثانى 

 الفرع األول

 أنـواع العـرف

العرف الدستورى إما أن يكون عرفا مفسرا، أو مكمال، أو معدال، 
ف نتناول آل نوع من هذه األنواع تفصيال على الوجه  وسو. لنصوص الدستور 

 : التالى 
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  :la Coutume interpretative     العرف المفسر-أوال 
تورى    نص الدس سر لغموض ال دور المف رف ب وم الع صورة يق ذه ال ى ه . ف

داءة وجود نص دستورى غامض                   دور يفترض ب ذا ال نهض به ومن ثم . ولكى ي
ن  نع م تورى يم نص الدس إن وضوح ال رف  ف ن صور الع صورة م ذه ال يام ه  ق

 .الدستورى

يق النصوص وشروطها إن هى أحجمت                ين طريقة تطب سر يب والعرف المف
على أنه يجدر التنبيه على     . آأن يعمم نطاق تطبيقها أو يخصصه     . عن تبيان ذلك   

نص      ى لل ى األساس ى المعن روج عل سر للخ رف المف تخدام الع دم اس ضرورة ع
 .الدستورى

ثلة العرف      يه العمل فى ظل دستور                 ومن أم ا جرى عل  من  ١٨٧٥ المفسر م
االعتراف لرئيس الدولة بسلطة وضع اللوائح التكميلية على الرغم من خلو الدستور 

ذلك        ذى أعطى لرئيس                . من نص صريح ب سيرا لنص الدستور ال ه آان تف حيث أن
 .حالجمهورية سلطة تنفيذ القوانين، وهو ما ال يكون إال بإصدار مثل هذه اللوائ

سر ال يثير مشكلة فى الفقه إذ اإلجماع مستقر على       والعرف الدستورى المف
بوله واالعتراف به آمصدر للقاعدة الدستورية       إذ أنه فى حقيقته يلتمس وجوده    . ق

 .من وجود النص الدستورى ذاته

 :       la coutume complementaire العرف المكمل-ثانيا 
سير غموض النص الدستورى          آان العرف المفسر يقتصر دوره         إذا  على تف

إن العرف المكمل يتعدى ذلك ليلعب دورا مؤثرا بجوار هذا النص المكتوب يتمثل               ف
 .فى إنشاء حكم جديد

صور    شكلة ق الج م ى يع شأ لك ل ين سميته فالعرف المكم ن ت ضح م ا يت وآم
 أن الدستور أغفل تنظيم مسألة - بداءة -فهو يفترض  . النص الدستورى المكتوب  

 .فهنا يأتى العرف المكمل بالقاعدة القانونية التى تكمل هذا النقص. نةمعي
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ه ال يستند إلى نص                     ز بأن سر يتمي ى خالف العرف المف فالعرف المكمل عل
 .دستورى موجود آما أنه ينشئ قاعدة دستورية جديدة

 :ويضرب الفقه أمثلة للعرف المكمل بما يلى

ى أن يكو          ١٨٧٥فى ظل دستور        سا نص عل ن االنتخاب باالقتراع    فى فرن
ذا النص بأن جعل االنتخاب مباشرا وعلى درجة واحدة       ام، وآمل العرف ه . الع

م ينص على منصب رئيس مجلس الوزراء وآمل العرف               ذا الدستور ل ا أن ه آم
 .ذلك

تور     ل دس ى ظ رف ف رى الع ا ج سلطة   ١٩٢٣آم نح ال ى م صر عل ى م  ف
وائح الضبط     يذية صالحية إصدار ل ا اجاز  . التنف ومة   آم ك الحك رأس المل . ان ي
 .وهو أمر لم ينص عليه الدستور صراحة 

واعد         صدرا للق د م ل يع رف المكم رى أن الع ه ي ى الفق راجح ف رأى ال وال
تورية ل     . )٥٥(الدس ى ظ تعاظم دوره ف ا ي رف إنم ن الع نوع م ذا ال ك أن ه وال ش

سائل     ى الم تورية عل سائل الدس يمها للم ى تنظ صر ف ى تقت زة الت اتير الموج الدس
بادئ األساسية      ة والم تة أو تلك التى تصدر           . العام اتير المؤق ثال الدس ك م ومن ذل

 .بعد ثورات أو تغييرات سياسية جذرية فى المجتمع

 . على أن هذا ال ينفى نشوء العرف المكمل فى ظل الدساتير المطولة

 .أيضا إن آان لذلك محل، وفى الحدود التى سبق وأن حددناها

  :la coutume modificatrice     العرف المعدل-ثالثا 
حيث إنه آما يتضح من    . يتضمن العرف المعدل مخالفة لنصوص الدستور     

فهو ال يقتصر على تفسير غموضه  . تسميته يعمل على تعديل النص الدستورى
أو إآمال ما يعتريه من نقص مثل العرف المكمل وإنما يهدف  . آالعرف المفسر 

وإضافة حكم جديد أو حذف حكم   . ء حكمه إلى تعديل النص الدستورى وإلغا 
 . النص القائم 
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دل    رف المع ن الع ين م ين نوع ه ب ز الفق تعديل  : ويمي افة وال تعديل باإلض ال
 .بالحذف

 يهدف إلى إضافة أحكام جديدة قد تتضمن إضافة         :فالعرف المعدل باإلضافة  
ئة من الهيئات الحاآمة           ى هي دة إل لم تقرها نصوص . سلطات واختصاصات جدي

ويجب أن تكون هذه االختصاصات التى أضافها العرف المعدل جديدة          . تورالدس 
 .تماما وال يمكن إدخالها تحت أى تفسير موسع للنص الدستورى

ه بين العرف المعدل باإلضافة والعرف المكمل ففى حين               رق بعض الفق ويف
نهما يتضمن فى حقيقة األمر إضافة حكم جديد إلى نصوص الدستور                 . أن آال م

ن العرف المكمل يفترض سكوت المشرع الدستورى عن تنظيم المسألة التى     إال أ 
يها    دخل ف أما العرف المعدل باإلضافة فيفترض إضافة أحكام جديدة إلى جوار          . ت

 .األحكام التى حددها النص الدستورى

رأى الغالب فى الفقه يلحق هذا النوع من العرف المعدل بالعرف                ى أن ال عل
 .كمهالمكمل ومن ثم يأخذ ح

ى نوع الثان ا ال دل بالحذف : أم رف المع و الع رف :فه ى أن يجرى الع  يعن
تور، أو      يه الدس نة نص عل ئة معي صاصات هي ن اخت صاص م قاط اخت ى اس عل

ومن ذلك ما نص    . اسقاط العمل بنص من نصوص الدستور نتيجة لعدم استعماله        
سى سنة          يه الدستور الفرن ى حق رئيس الجمهورية فى حل مجلس        ١٨٧٥عل   عل

نواب  ذا الحق إال فى سنة              ،ال ستخدم ه م ُي  وسبب أزمة سياسية وترتب     ١٨٧٧ ول
يها عدم استخدامه فيما بعد حتى صدور دستور        المعمول به فى فرنسا ١٩٥٨عل

ى اآلن   ثل آخر فى ظل دستور           . حت تعلق بعدم استعمال      ١٨٧٥وم سا، ي  فى فرن
ين ى إصدار القوان راض عل ى االعت سلطته ف ورية ل يس الجمه ى . رئ ا أدى إل مم

 .القول بسقوط هذا الحق بعدم استعماله

ريب    سبانه ق سلم بالعرف باإلضافة بح ه ي ى الفق راجح ف رأى ال ان ال وإذا آ
ذهب إلى عدم التسليم بالعرف المعدل                    اه ي ذا االتج إن ه ل، ف شبه بالعرف المكم ال

دم االستعمال فترة من               . )٥٦(بالحذف  سقط بع فالنصوص الدستورية ال يمكن أن ت
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ز تال تور   . من وإن طال ى ظل دس وده ف سليم بوج صعب الت رف ي ذا الع ثل ه فم
تعديله نة ل ى إجراءات معي د ينص عل توب جام ه أو . مك م ال يجوز تعديل ن ث وم
ه إال عن طريق ولوج هذه اإلجراءات          اء أحكام آما أن عدم تطبيق النص ال . إلغ

يال على إلغاء حكمه فليس من المبادئ القانونية أو فى ا           نهض دل لمنطق القانونى ي
ذلك      ا يقضى ب ثمة نصوص ينتظمها الدستور، وحتى القانون العادى ويواجه         . م ف

ا المشرع فروضا قد ال تحدث فى الواقع العملى إال نادرا              فعدم تطبيق النص   . به
روطه         رت ش يق إن تواف الحيته للتطب ده ص ت ال تفق ا طال زمن مهم ن ال دة م م

 .والظروف المناسبة لهذا التطبيق

ى أن   د ذهب إلى التسليم بصحة هذه الصورة من                عل سى ق ه الفرن  بعض الفق
ه يعد تعبيرًا عن مبدأ سيادة األمة                  ى أن تنادا إل دل اس التى . )٥٧(صور العرف المع

يا، ويجب العمل بإرادتها التى اتجهت إلى إنشاء هذا                 سية العل سلطة التأسي ك ال تمل
نا نرى أنه             . العرف  ل إن ا، ب سليم به  من الخطورة التسليم وهى حجة ال يصح الت

ا  ى     . به ة هى التى وضعت الدستور وهى التى حددت                : فمن ناحية أول إن األم ف
ديل هذه النصوص               بع فى تع فإن : ومن ناحية ثانية  . اإلجراءات التى يجب أن تت

تبداد حيث              ًا لالس تح باب ول يف ذا الق ه يبيح إهدار نصوص الدستور على غير        إه ن
 .كالطريقة التى ارتضتها األمة لذل

 : العرف المناقض-رابعا 
وع آخر للعرف هو العرف المناقض أو المخالف لنصوص الدستور،               ة ن ثم

ة صريحة لنصوص الدستور            ذا العرف يتضمن مخالف فهو يتضمن . حيث أن ه
ى ية أول ن ناح تور صراحة : م ا الدس صوص نظمه دار ن ية. إه ية ثان ن ناح : وم

س   م م دا لحك يما جدي ستحدث تنظ نةأي ذا ا. لة معي ى  فه وم عل رف يق ة «لع مخالف
سلطة      م فإنه يعد عرفا غير مشروع وال يمكن    . )٥٨(»وتحريف وغصب لل ومن ث

 .التسليم به

ولعل أوضح األمثلة التى حدثت تطبيقا لهذه الصورة من صور العرف       
 من الدستور لتعديل ١١المعدل هى لجوء الجنرال ديجول وحكومته إلى المادة          
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 من ذات الدستور التى تحدد ٨٩ادة بعض نصوصه وإهدار تطبيق نص الم 
 أآتوبر ٢٨وقد تم ذلك فى  . اإلجراءات الواجبة االتباع فى تعديل الدستور      

 من الدستور وذلك بغرض أن  ٧ والمادة   ٦ وتعلق األمر بتعديل المادة ١٩٦٢
يكون انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق االقتراع العام بدال من طريقة      

 .طة مجموعة من النواب االنتخاب غير المباشر بواس  

ديل الدستور فى                        ابقة تع أن س ول ب ى الق سى إل ه الفرن وذهب جانب من الفق
تفتاء    ر    ٢٨اس ادة      ١٩٦٢ اآتوب  تمثل عرفا ٨٩ دون نص المادة   ١١ بمقتضى الم

هذا فضال عن أن االستفتاء يصحح ما قد يشوبها من  . دستوريا يجب االعتداد به     
يوب ومة ا  . )٥٩(ع نطق حك يقة أن م ه    والحق ن الفق صارها م ول وأن رال ديج لجن

ر صحيح              ية غي ر من الناحية القانون سى يعتب شروط األساسية لقيام   . الفرن فمن ال
ف نص       شروعا وأال يخال ون م شريعيا أن يك توريا أم ت ان دس واء أآ رف س الع

تور ادة     . الدس ص الم ريح ن ناقض وص رفا تت دعاة ع واقعة الم ن ذات ٨٩وال  م
ى فرض التسليم     . الدستور  بقيام العرف فى مثل هذه الحالة فإنه سوف يؤدى         وعل

اء نص دستورى       ى إلغ دعاء بأن  وال يمكن بحال اال   . )٦٠(وهو أمر غير مقبول   . إل
يه                تفتاء ف ة لمجرد االس وافقة األم ان بم تعديل آ ذا ال فاالستفتاء الذى يتم خالفا    . ه

 .تورللدستور يعد استفتاء مزيفا وذلك لكونه يتصادم مع مصدر وجوده وهو الدس

م إن وسيلة تعديل الدستور الفرنسى والتى وردت فى المادة       منه تكفل أيضا ٨٩ث
يه  تفتاء ف شعب لالس ى ال تعديل عل ة بإجراءات  . أن يعرض ال زم األم فاألصل أن تلت

ى      ور إل سير األم ى ال ت تور، حت تعديل الدس ريقة ل ا آط ضتها أساس ى ارت تعديل الت ال
ن لها الحق فى أن تعبث بالقواعد الدستورية  فاألمة ال يمكن أن يكو       . طريق الفوضى   

أما أن يستبد الحكام    . والتى سبق وارتضتها تنظيما دستوريا لممارسة السيادة الوطنية          
زينوا هذا االستبداد باسم األمة فهذا هو الشر فى ذاته، آما ال يمكن القول                     سلطة وي بال

عد الدستور، يضفى نوعا من  بحال بأن فتور الرأى العام أو ال مباالته تجاه انتهاك قوا           
 .المشروعية على اإلجراء المخالف للدستور
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دلها        ا أن تع بلها فله م تق إن ل تور، ف صوص الدس زم بن يها أن تلت ة عل فاألم
ثورة      نها بال تخلص م ا أن ت تور، وله ى ذات الدس يها ف صوص عل ريقة المن بالط

يها لتغييرها فاستخدام االستفتاء الشعبى لتغطية قرارات فردية          تعبر عن إرادة    عل
 . )٦١( ستارا لالستبداد- فيما نرى -الحكام يعتبر 

 الفرع الثانى

 القيمة القانونية للعرف الدستورى

هل يأخذ مرتبة النصوص   . اختلف الفقه فى تحديد القيمة القانونية للعرف       
أم أنه مساِو للقانون العادى  . الدستورية أم يعلوها فى البناء القانونى فى الدولة   

 .قيمة القانونية   فى ال

ه قيمة تعلو على قيمة النصوص                   ى أن العرف الدستورى ل بعض إل ذهب ال
تورية  ل     Supra - Constitutionnelleالدس ى ظ شأ ف ك أن ين ى ذل ستوى ف ي

 .)٦٢(دستور مرن أو دستور جامد

أن القواعد العرفية تستطيع    : واألخذ بهذا الرأى يترتب عليه نتائج شاذة منها       
صوص ال ديل الن حيح تع ر ص س غي توبة والعك تورية المك سلطة إإذ . دس ن ال

 .التأسيسية ال تستطيع تعديل القواعد العرفية

ى   سياسية إل ية ال ن الناح ؤدى م ه ي ا أن سياسية «آم اع ال ر األوض تحجي
ديل     راجعة وتع ن م ة ع ى الدول لطة ف د أى س ل ي ا تغ ة ألنه تورية للجماع والدس

تورى رف الدس ية  . الع وة قانون ه ق ن   مادامت ل صدر ع ا ي ل م وة آ ن ق ى م أعل
 .)٦٣(»السلطة التأسيسية  من نصوص

تورى          رف الدس ى أن الع بعض إل ذهب ال سابق، ي رأى ال الف ال ى خ وعل
ه   ى ظل شأ ف ذى ن توب ال تورى المك نص الدس رتبة ال ذ م سر يأخ واع . المف ا أن أم

 .العرف الدستورى األخرى فتأخذ مرتبة القانون العادى
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رف   رقة أن الع ذه التف ن ه تورية  وم دة دس شئ قاع سر ال ين تورى المف الدس
 .)٦٤(جديدة على خالف األنواع األخرى

ذهب مع الرأى الراجح سواء فى مصر أم فى فرنسا إلى التسليم                نا ن ى أن عل
أن العرف سواء      رتبة النص الدستورى ومكانته                ب سرا أم مكمال يأخذ م ان مف أآ

ك فى ظل دستور مرن أم فى ظل دستور جامد          ان ذل فهذا العرف وذاك . سواء آ
 .)٦٥(إنما جاء ليفسر ويكمل النص الدستورى ومن ثم فإنه يأخذ ذات المرتبة
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 الفصل الثانى

 المصادر التفسيرية للقانون الدستورى
 

ذا        صوص ه وض ن سير غم ى تف تورى، تعن ون الدس سيرية للقان صادر التف الم
شاء نصوص أو أح    ق وإن ى بخل صادر ال تعن ا م م فإنه ن ث ون وم تورية القان ام دس ك

دة  وأهمية المصادر التفسيرية تتأتى من أن النص الدستورى المكتوب يطبق فى             . جدي
 .واقع متحرك يقتضى معه تطبيق هذه النصوص المتناهية على الوقائع الغير متناهية

وتتمثل المصادر التفسيرية للقانون الدستورى فى الفقه والقضاء فالفقه هو الذى 
ذه النصوص  شرح ه وم ب ناهايق د مع ذى  . وتحدي نهاية ال ى ال و ف ضاء ه ا أن الق آم

  .)٦٦(يطبق هذه النصوص ويحدد أى هذه المعانى والدالالت أقرب إلى النص

 المبحث األول

 la doctrineالفقه 

الفقه آمصدر تفسيرى للقانون الدستورى، قد يأخذ بمعنى شخصى ويقصد   
وقد   .  أو ممارسة العمل به   به مجموعة الفقهاء الذين يعملون بتدريس هذا القانون     

يعرف بمعنى موضوعى ويعنى مجموعة الشروح واآلراء التى تدور حول      
 .نصوص هذا القانون

يث      م ح ى دور مه ون األول صور القان ى ع ه ف ان للفق د آ ان إوق ن دوره آ
نها إلى خلق                     م القانونى م ى الحك ية واالستدالل عل سير القاعدة القانون تجاوز تف ي

واعد ال     تداع الق ات التى تجد فى المجتمع         واب م العالق ية التى تحك فقد آان . قانون
رف         يها الع تل ف ان يح ى آ صور الت ى الع ية ف واعد القانون صدرا للق سير م التف

 .)٦٧(المرتبة األولى فى القانون الرومانى

المى     ى اإلس نظام القانون ى ال ضا ف ر أي ه دور مؤث ان للفق د آ يث ؛وق ن إ ح
ري     ى تخ تهدون ف وا يج اء آان ة     الفقه ول العام ن األص تنباطها م ام واس ج األحك
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حتى أغلق باب االجتهاد وانحصر دور      . والمصادر األساسية للشريعة اإلسالمية    
ى دون         اء القدام ى آراء الفقه ياس عل رى والق ذاهب الكب روح الم ى ش ه عل الفق

 .الرجوع إلى األصول المعتمدة فى أغلب الحاالت

ن االع  االت يمك ذه الح ثل ه ى م ان ف صدر وإذا آ دور الم ه ب راف للفق ت
د أدى إلى                       ية ق واعد القانون تدوين الق ز ب ذى تمي إن العصر الحديث ال الرسمى، ف

سيرياً  صدرا تف ه م بار الفق فة   . اعت ه أى ص شتغلين ب شروح وآراء الم د ل م يع ول
زاميةإ يق        . ل سير وتطب ال تف ى مج رًا ف رًا آبي ه أث ى أن للفق ذا ال ينف ى أن ه عل

ة صفة عام ون ب يث . )٦٨(القان يها  إح تكون عل ى ي روحه هى الت ه وش ن آراء الفق
العلم القانونى فى المعاهد العلمية المختلفة         شتغلون ب آما أنها تصاحب إخراج    . الم

الس         ى المج شات ف ناء المناق واء أث داره س وم بإص ى تق سلطة الت ن ال ون م القان
يات التأسيسية التى تقوم بإصدار الدستور            ية أو فى الجمع  فى آل   فالمشرع. النياب

ه وما النص القانونى أو الدستورى فى النهاية إال                  ستطلع آراء الفق ذه األحوال ي ه
 .تقنين آلراء الفقهاء

 : منهج الفقه فى التفسير-ثانيا 
نهج األول فى تحليل النصوص                   ثل الم سير، يتم ين منهجين للتف ه ب ز الفق يمي

 الواقع العملى ومدى   الدستورية وبيان معانيها ومدى اتفاق التطبيقات التى تتم فى        
تور  صوص الدس ع ن ا م يع    . تطابقه ا بتجم تم أساس ه يه ى فإن نهج الترآيب ا الم أم

 .التطبيقات الجزئية وردها إلى أصول عامة

 : وسائل الفقه فى التفسير-ثالثا 
تعدد الوسائل التى يلجأ إليها الفقه عند تفسير القاعدة القانونية سواء أآانت                ت

ة أم دستورية     دي . عادي ذى يقتصر فى تفسيره للنص              فق شكلى ال اد المذهب ال ما س
تون   ى الم شرح عل ة ال رف بمدرس ا يع و م رفيته وه ى ح ى عل ان . القانون د آ فق

ع         ت وض رة وق شرع الظاه بع إرادة الم ى تت ون عل ة يعمل ذه المدرس صار ه أن
رها من الوسائل التى تساعد على تفسير النص                ى غي تجاوزوها إل شريع وال ي . الت



٨٥  الوسيط فى القانون الدستورى

د ظهرت هذ    على أنه . ه الطريقة فى التفسير مع بداية ظهور التشريع المكتوب       وق
نص       م ال ى فه ود ف ى جم ؤدى إل سير ي ى التف اه ف ذا االتج ين أن ه بث أن تب ا ل م

 .القانونى مما يؤدى إلى تخلفه عن مواآبة تطور الواقع

نص        سر ال ى تف سير والت ى التف ثة ف ات الحدي رت االتجاه م ظه ن ث وم
يها    الدستورى فى إطار الظر      سياسية التى يطبق ف ضا مع األخذ فى    أو. وف ال ي

تطورات التى صاحبت وضعه          بار الظروف وال ويمكن التعرف عليها من    . االعت
ى      شات الت ك المناق ن ذل نص وم ذا ال دار ه صاحب إص ى ت ق الت الل الوثائ خ

ومن ذلك يمكن فهم . صاحبت وضعه والمذآرة اإليضاحية التى وضعت لتفسيره      
ه حول        ر من النصوص والمشكالت الدستورية فى دولة واحدة            اختالف الفق آثي

 .وذلك لتعدد االتجاهات التى يتجهها الفقه فى تفسير هذا النص

 المبحث الثانى

 la jurisprudenceالقضاء 

يتمثل عمل القاضى فى تطبيق النص القانونى على المنازعات التى تعرض           
يه  ة بحتة                . عل ية مادي ية ليست عمل ذه العمل ى أن ه ل هى عملية فنية تخضع      عل ب

سيرات القاضى سواء فى فهم الوقائع أو فى إنزال النص القانونى                  رات وتف لتقدي
ع  ذه الوقائ ى ه شريعى أو   . عل نص الت ى صياغة ال شرع ف ة الم ت دق ا بلغ ومهم

ى     دث ف ن أن تح ى يمك روض الت ل الف واجه آ ستطيع أن ي ه ال ي تورى، فإن الدس
ع العملى ويتعاظم دور القضاء        آمصدر تفسيرى لنصوص الدستور إذا آان      الواق

ى دستورية القوانين           ة عل نظم رقاب فهنا يعد تطبيق القضاء الدستورى     . المشرع ي
 .لنصوص الدستور إطارا صحيحا لفهم هذه النصوص

صوص            سير ن ى تف اهم ف د س صرى ق ضاء الم إن الق ار ف ذا اإلط ى ه وف
تورية      ى دس رقابة عل يم ال بل تنظ واء ق صرية س اتير الم ده الدس ين أو بع . القوان

نه       -فالقضاء المصرى      ا يعطى لنفسه حق الرقابة          - خاصة اإلدارى م ان دائم  آ
ين      ى دستورية القوان ذه فى جوهرها تعطى للقاضى سلطة تفسير النص             . عل وه

 .الدستورى لتطبيقه
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شاء القضاء الدستورى المصرى بالقانون رقم           د إن  فى ١٩٦٩ لسنة ٨١ويع
ش. ١٩٦٩ أغسطس ٣١ ند الم ى أس ين إل تورية القوان ى دس رقابة عل ة ال رع مهم

ون     ذا القان ن ه رابعة م ادة ال ضى نص الم ضا بمقت ا أي اط به يا وأن ة العل المحكم
تها أو أهميتها ضمانا                 سبب طبيع ك ب ستدعى ذل ية التى ت سير النصوص القانون تف

دل     ر الع ب وزي ى طل ناء عل ك ب ضائى وذل يق الق وحدة التطب رارها . ل ون ق ويك
 .»..فسير ملزما الصادر بالت

م              ون رق ك القان د ذل م صدر بع سنة    ٤٨ث  وعهد بمهمة الرقابة على     ١٩٧٩ ل
آما أناط بها مهمة تفسير النصوص      . دستورية القوانين للمحكمة الدستورية العليا    

ادة   ضى نص الم ك بمقت شريعية وذل ضى ٢٦الت يث تق أن  ح ة «ب ى المحكم تتول
ص   ين ال صوص القوان سير ن يا تف تورية العل شريعية  الدس سلطة الت ن ال ادرة م

صادرة من رئيس الجمهورية وفقا ألحكام الدستور وذلك               ين ال رارات بالقوان والق
 .»إذا أثارت خالفا فى التطبيق وآان لها من األهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها

يا أو   ة العل ى اختصاص المحكم نص عل م ي شرع ل ن أن الم رغم م ى ال وعل
يا بعد       ة الدستورية العل  ذلك بتفسير النصوص الدستورية حيث قصر ذلك        المحكم
شريعية ى النصوص الت ى  . عل يا ف تورية العل ة الدس ررته المحكم ا ق ك م ى ذل وف

سة أول مارس       سير نصوص الدستور تفسيرًا              ١٩٨٠جل تعلق بتف صدد طلب ي  ب
زما أن مؤدى نص المادة        أن والية ..  «:١٩٧٩ لسنة ٤٨ من القانون رقم  ٢٦مل

ة ال تم       ذه المحكم م يصدر من أى من         ه ذى ل سير نصوص الدستور ال ى تف تد إل
سها جماهير شعب مصر طبقا                   ته ومنحته ألنف ته وقبل ا أعلن سلطتين وإنم ين ال هات

 .)٦٩(»لما جاء فى وثيقة إعالنه وهو ما يتعين معه عدم قبول الطلب

ة    ت المحكم بلها آان ن ق يا وم تورية العل ة الدس ى أن المحكم ك ال ينف إن ذل ف
و    يا تق سير النصوص الدستورية          العل ه أمر الزم لتطبيق هذه   . م فعال بتف حيث أن

 .النصوص على المنازعات التى تطرح أمامها 
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 ملخص الباب الثانى

 

نها القاعدة الدستورية وتمثلت                    باب المصادر التى تأتى م ذا ال نا فى ه تناول
ثل التشريع والعرف، ومصادر تفسيرية مثل ال            دورها فى مصادر رسمية م فقه ب

 .والقضاء

ع      ية وض نا آيف تورى تناول ون الدس مية للقان صادر الرس ار الم ى إط وف
اليب المتنوعة والمتعارف عليها فى الفقه الدستورى المكانى            ًا لألس اتير وفق . الدس

اتير المصرية ابتداء بدستور سنة          ى الدس ية عل  ومرورًا ١٩٩٢مع دراسة تطبيق
 .١٩٧١سنة  وانتهاء بدستور ٧١ - ٥٢بدساتير الثورة 

ع الدراسة آيف أن التشريع أصبح المصدر األساسى للقاعدة                ين من واق وتب
ذه         شاء ه ى إن سر ف دأ دوره ينح رف ب ديث وأن الع صر الح ى الع تورية ف الدس

 .القاعدة بصورة آبيرة
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 أسئلة على الباب الثانى

 

 : بين صواب أو خطأ العبارات اآلتية مع التعليل:١س

 .يمقراطية فى وضع الدساتيرتعتبر المنحة وسيلة د -

يار الموضوعى فى                - ًا للمع ين دستورية وفق ين األساسية قوان ر القوان تعتب
 .تعريف القانون الدستورى

العرف المكمل لنصوص الدستور ينشئ أحكامًا دستورية جديدة مستقلة             -
 .عن نصوص الدستور

 . اشرح الطرق غير الديمقراطية فى وضع الدساتير:٢س

ن الط :٣س م ع تور    تكل ا وضع دس م به ى ت ل  ١٩٧١ريقة الت صر، وه ى م  ف
 . فى مصر١٩٢٣تختلف عن طريقة وضع دستور 

 . تحدث عن أرآان العرف وبين قيمته القانونية:٤س

تورى   :٥س ون الدس سيرى للقان مى أو تف ر رس صدرًا غي ه م ر الفق  . يعتب
 .اشرح هذه العبارة
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 الهوامش
  

 ،  سليمان مرقس ، المرجع السابق ،        ٢٣٦الفتاح ساير داير ، المرجع السابق ، ص          عبد) ١(
 .١٥٣ص 

ثورة   ) ٢( يام ال ى ق تورية ، حت نظم الدس يد لل ن الوح م يك ظل العرف المصدر األساسى إن ل
دوين ا     رآة ت شطت ح يث ن ريكية ح ت أول     األم ثورة ، وآان ذه ال ر ه ى إث اتير عل لدس

ى وضعته المستعمرات اإلنجليزية فى أمريكا الشمالية عند        ذلك ال ذ والدساتير المكتوبة ه  
را    ن إنجلت صالها ع تقاللها ، وانف نة   . اس ن س تداء م ك اب ام   ١٧٧٦وذل ل ع ا أن ح  وم

 صدرت ١٧٨١ حتى أصبحت جميع هذه الواليات ذات دساتير مكتوبة وفى سنة        ١٧٨٠
واليات         ي لل تور الفيدرال در الدس را ص واليات ، وأخي ذه ال تعاهدى له اد ال يقة االتح وث

ريكية فى سنة          تحدة األم دم دستور مكتوب معمول به حتى اآلن             ١٧٨٧الم ثم .  وهو أق
توبة فى أوروبا على إثر نجاح الثورة الفرنسية                     اتير المك شرت ظاهرة الدس ك انت د ذل بع

ثروت بدوى ،   :  فى تفصيل ذلك انظر      ١٧٩١توب فى سنة      وإصدارها أول دستور مك      
  .٣٥المرجع السابق ، ص 

  .١٦٩سليمان مرقس ، المرجع السابق ، ص ) ٣(

  .٤٠آمال أبو المجد ، المرجع السابق ، ص ) ٤(

 .٥٥، بكر القبانى، المرجع السابق، ص ٨١الحميد حشيش، المرجع السابق، ص  عبد) ٥(

 :نونية إلعالنات الحقوق انظر فى تحديد القيمة القا) ٦(

Duguit . Tr. De de. Cinsit., ٣ éd, T. III. Pp. ٥٩٩. et suiv . Jéze : Valeur 
juridique des declaration des droit R.D.P. ١٩٣١ pp. ٦٦٨ et suiv . 

Migmon : Valeur Juridique du preambeile, Dalloze ١٩٥١ Chron. 

Laferriére : Manuel, op. cit. p. ٣٤٢ et suiv  . 

دوى، المرجع السابق، ص       ) ٧( روت ب ، ٩٢الحميد حشيش، المرجع السابق، ص   ، عبد٤٣ث
سابق ، ص             ى ، المرجع ال د حسنين عبد     ٦١بكر القبان العال ، المرجع السابق ،       ، محم

  .١٣٦ ، رمزى الشاعر ، المرجع السابق ، ص ٦٨ص 

ك انظر       ) ٨( بد : فى تفصيل ذل يد حش    ع سابق، ص       الحم د حسنين    ١٠٥يش، المرجع ال  ، محم
 : وأيضا ٣٩العال ، المرجع السابق ، ص  عبد
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Burdeau (G.) : Manuel dr. constit. Op. cit. pp. ٧٦ et s . 

Héraud : l'ordre Juridique et pouvoir Originaire th. Toulouse, ١٩٤٦. 

اه آخر إلى تقسيم هذه الطرق إلى أساليب          ) ٩( ذهب اتج أوتوقراطية حيث يتم وضع الدستور ي
ا       اآم، آم يها بواسطة الح وم على التعاون بين      ت ف راطية حيث تق اليب شبه أوتوق وجد أس

از أو عدة أجهزة       اآم وجه وأخيرًا توجد أساليب ديمقراطية تعتمد على تكوين جهاز        . الح
ى الدستور فى صورة                        وافقة عل سه بالم شعب نف رار من ال ى ق شعب، وعل تخب من ال من

 .٩٠ المرجع السابق، ص -اهللا ناصف  سعاد الشرقاوى، عبد: الستفتاء، فى ذلك انظرا

ر الديمقراطية بالطرق الملكية، من ذلك انظر             ) ١٠( بعض الطرق غي سمى ال ثروت بدوى،  : ي
 : وأيضا٤٣العال، المرجع السابق، ص  ، محمد حسنين عبد٤٩المرجع السابق، ص 

Burdeau (G.) : op. cit. p. ٧٨  .        

ك تضييق         رى أن فى ذل  لنطاق هذه الوسائل ألنه من المتصور أن يصدر دستور فى           اون
نحة أو العقد ، ومن ذلك الدستور السودانى الذى صدر                      ية عن طريق الم ر ملك ة غي دول

  .١٩٧٣على صورة عقد سنة 

  .٤٦ ص ، المرجع السابق ،ثروت بدوى ) ١١(

، دار النهضة العربية،    ١٩٩٣ الشعبى والديمقراطية،    انظر فى ذلك مؤلفنا فى االستفتاء      ) ١٢(
  .٤٧ص 

تور ) ١٣( يه دس ا نص عل ك م ثال ذل ى مصر ١٩٢٣م ك مصر ... « ف نا ... نحن مل ا أن بم
د اهللا   ى عه ة الت تفظ باألمان سنا أن نح ى أنف ذنا عل دادنا، وأخ بوأنا عرش أج نذ ت نا م مازل

نا نتطلب الخير ألمتنا بكل ما فى وس             ا إلي ى به عنا، ونتوخى أن نسلك بها السبل التى      تعال
ى سعادتها           ا تفضى إل م أنه أمرنا بما  ...  بما تتمتع به األمم الحرة المتمدينة        وارتقائهانعل

 .» ...هو آت 

 : ما يلى ١٩١١آما تضمنت ديباجته دستور إمارة موناآو 

Nous Albert Premier, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco, 
Avons Volantainement et par le libre éxercice de notre autoritésouveraine, 
accorde et accordons a Nos sujets, tant pour nous que pour Nos Successeurs, 
l'organisation constitutionnelle qui suit  . 

  .٥٨ع السابق ، ص جالمر: الفتاح حسن عبد) ١٤(

Vedel : op. cit. p. ١١٤  . 
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   .٥٠ثروت بدوى ، المرجع السابق ، ص ) ١٥(

 : ما يلى ١٨١٤ يونيه ٤وقد جاء فى ديباجة هذا الدستور الصادر فى ) ١٦(

«Nous avans volantairement et par le libre éxercice de notre autorité rayale a 
carde, et accordons. Fait concession et octroi à nos sujets de la charte 
constitutionnellé qui suit . 

Burdeau (G.) : Manuel. Op. cit p. ٧٨ . 

نة ) ١٧( تور س ه دس ذى وضع ب ى مصر حول األسلوب ال ه ف ى أن  . ١٩٢٣اختلف الفق عل
نحة ، ولنا عود لتفصيل ذلك فى                باره صادرا عن طريق الم يه هو اعت راجح ف رأى ال ال

 .موضع آخر 

(١٨) Burdeau (G) : op. cit p. ٧٩  . 

 .المرجع السابق ، نفس اإلشارة ) ١٩(

  .٥٣ثروت بدوى ، المرجع السابق ، ص ) ٢٠(

ادة       ا أن الم  من هذا الدستور اشترطت تصديق األمير على تعديل الدستور وإال            ١٧٤آم
 .أصبح غير نافذ 

بد )  ٢١( يد حشيش ، المرجع السابق ، ص          ع ، المرجع  العال    ، محمد حسنين عبد    ١١٧الحم
  .٥٤السابق، ص 

بد ) ٢٢( ى ، المفصل ، المرجع السابق ، ص               ع يد متول  ، رمزى الشاعر، ١ هامش  ٨٦الحم
  .١١٠النظرية العامة ، المرجع السابق ، ص 

 .  وما بعدها٧٩راجع مؤلفنا فى االستفتاء الشعبى والديمقراطية، المرجع السابق، ص ) ٢٣(

 (٢٤) Fridieff (Michl) : les origines du référendum dans la constitution de 
١٧٩٣ l'introduction du voie individuel, th Paris. ١٩٣١, P.U.F. pp.   ٢٤٣ et suiv 
.                                 

  .٢٤٤المرجع السابق ، ص ) ٢٥(

المية )  ٢٦( شريعة اإلس شعبى وال تفتاء ال و ، االس ب الحل د راغ  ،  ١٨٥  ، ص١٩٨٣ماج
  .١١٢اهللا ناصف ، المرجع السابق ، ص  سعاد الشرقاوى ، عبد

ام رئاسى   )  ٢٧( ة نظ ريد إقام ذاك ي تة آن ومة المؤق يس الحك و رئ ول وه رال ديج ان الجن وآ
 :                                    آالنظام األمريكى ، انظر فى ذلك 
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Salmon (A) Théorie et pratique du référendum, notes et études decumentaires, 
la documentation feancaise, no ٢٧٣٦ du ٢٢ dec. ١٩٦٠ p. ٢٥. et p et prelot (M.) 
et autses : op. cit. pp. ٥٥٢ .٥٥١ . 

دوى  ) ٢٨( روت ب سابق  -ث رجع ال شاعر   ٣٨ ص - الم زى ال دها ، رم ا بع نظام - وم  ال
ي   ) . ٢( هامش    ٢٠٧ ، ص    ١٩٩٠ -الدستورى المصرى      بد الحم  المرجع -د حشيش ع

  .٧٧ المرجع السابق، ص- الوسيط -د متولى عبد الحمي ، ١٢٤ ص-السابق 

ون الدستورى والنظم السياسية، آلية الحقوق، جامعة بنغازى،         ) ٢٩( ى، القان سيد مدن د ال محم
 .١٩٦٣سنة 

سابق، ص  )  ٣٠( رجع ال تورى، الم نظام الدس صفور، ال عد ع شرقاوى٢١٢س عاد ال  ، ، س
 .١١٤ ناصف، المرجع السابق، ص عبد اهللا

دم ، وآان لها آيانها السياسى والدستورى قبل أن         ) ٣١( نذ الق ا دستورية م عرفت مصر نظم
ار     ى إط دخل ف ة ت ذه األنظم ة ه ت دراس نظام ، وإذا آان تقرار وال شرية االس رف الب تع

ه  ام وتاريخ ون الع سفة القان ة ا . فل ى دراس تورى عل ه الدس د دأب الفق ريبة فق رات الق لفت
تاريخ الدستورى المصرى، من ذلك انظر ثروت بدوى، المرجع السابق، ص                 ، ١٦٥لل

 .٢٢٠ المرجع السابق، ص ، ناصف عبد اهللاسعاد الشرقاوى، 

شكلية والموضوعية لدستور   ) ٣٢( يان الخصائص ال يقه وتطور األحداث ١٩٢٣فى ب  وتطب
ورة    يام ث ى ق يمة والمو  . ١٩٥٢حت ة الق ع الدراس دوى   راج روت ب ف ث ى مؤل زة ف  ،ج

  .٢٦٩ حتى ص ٢٣١ من ص ،المرجع السابق 

ت ) ٣٣( ت، واي يد رأف سابق، ص  إوح رجع ال تورى، الم ون الدس راهيم، القان ثمان ٣٥٠ب ، ع
سابق، ص  رجع ال تورية، الم ات الدس يل، االتجاه ي، ٤٤خل بد الحم رجع ع ى، الم د متول

سابق، ص     د فهمى،            ١١٧ال و زي دها ، مصطفى أب ا بع نظام الدستورى المصرى  ا ، وم ل
ين،        ة دستورية القوان شاعر، النظرية العامة، المرجع        ٥٣، ص   ١٩٩٤ورقاب ، رمزى ال

سابق، ص  سابق، ص ١٢٦ال رجع ال دوى، الم روت ب رجع ٢٣٤، ث يل، الم ، محسن خل
 .٦٧السابق، ص 

صريح  )٣٤( اب ت ى أعق ر ٢٨ ف دت   ١٩٢٢ فبراي تقاللها، وعم ى اس صر عل صلت م ، ح
ة   ومة القائم زاب         الحك وة األح ت بدع بالد، وقام تور لل ع دس داد لوض ى اإلع ذاك ف آن

لالشتراك فى لجنة وضع الدستور، لكن حزب الوفد رفض هذه الدعوة وطالب بانتخاب    
سية لوضع الدستور فشكلت الحكومة لجنة من ثالثين عضوًا                ية تأسي سميت لجنة  «جمع

 أبريل  ١٩در الدستور فى    لوضع الدستور وبعد أن انتهت اللجنة من عملها ص        » الثالثين
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 . وذلك بأمر ملكى١٩٢٣

 . وما بعدها ٣٠٢السيد صبرى، المرجع السابق، ص )  ٣٥(

يما من أعضاء حزب                            ) ٣٦( ون ال س سياسة والقان ه رجال ال ال ب ذى ق رأى ال ذا هو ال ان ه آ
 .الوفد

ذا هو رأى المرحوم  السيد صبرى، انظر مؤلفه سابق اإلشارة إليه ص                ) ٣٧(  ٣٠٦ -٣٠٥ه
 .١٠٣ ناصف، المرجع السابق، ص عبد اهللاؤيده من الفقه سعاد الشرقاوى، وي

تور   ) ٣٨( برى أن دس سيد ص رى ال ورة    ١٩٢٣ي اح ث يام ونج رد ق قط بمج د س يو ٢٣ ق  يول
تاريخ   ١٩٥٢ رام ب ريدة األه ال ج ه    ٣١/٧/١٩٥٢، مق ور الفق ف جمه ذلك يخال و ب  وه

 .المصرى الذى يستقر على ما ورد بالمتن

  .٣٥٥وى، المرجع السابق ، ص ثروت بد) ٣٩(

ثة   ) ٤٠( بعة الثال تورى، الط ون الدس شاعر، القان زى ال يث ١٦٧ - ١٦٦، ص ١٩٨٢رم ، ح
ه المصرى إلى رأيين، األول يرى ضرورة وضع الدستور عن طريق جمعية           سم الفق انق
ذا الغرض وذلك تطبيقا لمنطق النظام النيابى، واعتبر هذا الرأى أن                  بة له سية منتخ تأسي

ذ  ر تعبيرا عن إرادة الشعب، آما أن الدستور فى هذه الحالة يكون      ه ه الطريقة هى األآث
ا أن وضع       سواء آم ى ال ين عل ين والمحكوم راما من الحاآم تقرارا واحت باتا واس ر ث أآث
دم      ل ع ا يكف ضمانات م ن ال يه م بة ف سية منتخ ية تأسي ريق جمع ن ط تور ع يقة الدس وث

 .ى ذلك الوقتخضوع هذه الجمعية للسلطة الحاآمة ف

فقد ذهبوا إلى العكس تماما إذ رأوا أنه يجب أن يعد الدستور     : أما أصحاب الرأى الثانى     
ذا الغرض مع ضرورة عرض الدستور على الشعب لالستفتاء                    شكل له ية ت لجنة حكوم

وآان هذا الرأى فى الفقه ذا اتجاه غالب وآان من أآثر  المناصرين له عبد الحميد           . فيه  
ان ى وآ ى     متول يدة الت ريقة الوح و الط تفتاء ه شأن أن االس ذا ال ى ه ه ف ة آرائ ن جمل  م

 ٧٧ المرجع السابق، ص     -راجع مؤلفه الوسيط    . تتناسب مع ظروف المجتمع المصرى     
 .وما بعدها

ى       ) ٤١( نظام النياب رة ال ذ بفك د أخ رلمانيا ، وق يا ب وريا نياب ا جمه يم نظام تور يق ذا الدس ان ه وآ
سلطات بنفسه، ويرى البعض أنه         الخالص دون أن يفسح مج        بعض ال اال لممارسة الشعب ل

، ١٦٢، رمزى الشاعر، مؤلفه سابق اإلشارة ص        ١٩٢٣آان نسخة جمهورية من دستور          
ر    سألة تقري ك بتنظيم م ومة وذل تقرار الحك ل اس رر ضمانات تكف د ق ذا الدستور ق ان ه وآ

يد سلط         يقا وتقي رلمان تنظيما دق ام الب وزارية أم ثقة من     المسئولية ال رلمان فى سحب ال ة الب
وزارة فى حل البرلمان، آما أخذ أيضًا بنظام المجلسين                  يد سلطة ال وزارة وتقي راجع فى  . ال



٩٤ انون الدستورىالوسيط فى الق
 

 .٣٠٩، ص ١٩٦٣ - النظام الدستورى العربى -ذلك ثروت بدوى 

م يعد وصفا غير دقيق ، ألنه ال يوجد دستور وضعى دائم ،            ) ٤٢( ه دائ وصف دستور معين بأن
 ١٩٧١يعها عرضة للتغيير والتعديل ، وإذا آنا نذآر هذا الوصف لدستور سنة فالدساتير جم

 .فذالك راجع إلى استخدامه فى آافة الوثائق الدستورية المتعلقة  به 

 :فى الفقه الفرنسى انظر ) ٤٣(

Burdeau (G.) : Manuel Dr. Constit,. Op. citi pp. ٦٤ et suiv . 

La ferriere : op. cit p. ٢٨٦ . 

Duvergen (M) : institutions politique et droit Constitutionnel . T.٢. Le 
systeme. 

Politique Franc,ais : P.U.F. ١٩٧٣. p. ٢٩٢ . 

 :فى الفقه المصرى

 المرجع السابق،   -العال   ، محمد حسنين عبد   ٤٤ثروت بدوى، المرجع السابق، ص      : انظر
دها، رمزى الشاعر، النظرية         ٦٨ص   ا بع الحميد  ، عبد١٣٦العامة، المرجع السابق، ص  وم

 .٦١، بكر القبانى، المرجع السابق، ص ٩٢ المرجع السابق، ص -حشيش 

  .٦٩العال ، المرجع السابق ، ص  محمد حسنين عبد. د) ٤٤(

  .٩٤الحميد حشيش ، المرجع السابق ، ص  عبد. د) ٤٥(

 (٤٦) Art. ٤٦ – Les lois auxquelles La constituation confére la carsac- tére de 
lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes .  

Le projet ou la proposition n’est soumis a la délibération et au vote de la 
oremiére assemblée saise qu’a l’expiration d’un délai de quinze jours aprére 
son dépô . 

La procédure la l’article ٤٥ est applicable, Toutefois, fauted d’accord entre les 
deux assemblére, et texte ne peut être adoppté par l’Assemblée Nationals en 
derniére lecture qu’a la majorité absolue de ses members . 

Les lois organiques relatives au Sénat doivent être voitée dans les mêmes 
termes par les deux assemblées  . 

Les lois organiques ns peuvent être promulguées qu’aprés déclaration par le 
Conseil contitutionnel de leur conformité à la const- itution. Duverger (M) : 
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Constitution et decouments politiques – ١٩٨٩. P. ٣٠٢  .        

  .٩٨الحميد حشيش ، المرجع السابق ، ص  عبد. د) ٤٧(

 .١٩٣ ، ص ١٩٨٠نعمان محمد خليل جمعه ، دروس فى المدخل للعلوم القانونية ، ) ٤٨(

، ١٩٦٦طعيمه الجرف، نظرية الدولة واألسس العامة للتنظيم السياسى، الكتاب الثانى،           ) ٤٩(
  .٨٣ص 

 (٥٠) La ferriée (J) L La coutume Constitutionnelle son role et sa valeure 
R.D.P. ١٩٤٤ p. ٢٠ et suiv .                                                         

-  Chevallier (J) L La coutume et la droit constitutionnnel Francais, R.D.P. 
١٩٧٠ pp. ١٣٧٥ et suiv  .     

-  Levy (D) : De l'idée de coutume constitutionnelle Rec . d'études en l'honner 
de CH. Eesenmann ١٩٧٥, pp. ٨١ et suiv  . 

-  Rails (S) : Réflexions sur la nation de coutume constitutionnelle, R. admi . 
١٩٧٩  . 

-  Teroper (M) : Necessité fait loi : Réffexions sur la coutume 
constitutionnelle Mélanges charlier ١٩٨١, p. ٣٠٩  . 

-  Reglade (M) ; La coutume endroit constitutionnel interne th Bordeaux 
١٩١٩. 

 :وفى الفقه المصرى انظر

ي بد الحم سابق، ص  دع رجع ال صل، الم ى، المف رجع ١٥٦ متول دوى، الم روت ب ، ث
سابق، ص  سابق، ص   ١٣٩ال رجع ال ال، الم بد الع سنين ع د ح شرقاوى، ٨٤، محم عاد ال  ، س

بد اهللا   سابق، ص         ع بد الحميد حشيش، المرجع السابق، ص         ١١٥ ناصف، المرجع ال ، ٥٩، ع
  .٤٢يحيى الجمل ، المرجع السابق ، ص 

سابق ، ص   ) ٥١( رجع ال شاعر ، الم زى ال بد ٥٩١رم سنين ع د ح رجع    ، محم ال ، الم الع
   .١ هامش ٣٦السابق ، ص 

  .٦٦ع السابق ، ص الحميد حشيش ، المرج عبد. د) ٥٢(

 (٥٣) Carré de Malberg : contribution à la théorie génerale de l’etat Paris ١٩٢٢ 
pp. ٥٨٣ ,٥٨٢ .                                                                                 

(٥٤) Chevalier (J) : La coutume et le droit constitutionnel Francais, R.D.P. 
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١٩٧٠ p. ١٤١٥ .                                                                               

تاذ )  ٥٥( سلم األس توب   Laferréreال ي تور مك ل دس ى ظ ل ف رف المكم ود الع إال إذا .  بوج
ذا     ضمن ه ا إذا ت سرا ، أم رفا مف ان ع توب أى آ تورى مك ن نص دس وده م تمد وج اس

دل          ال رف المع اق الع ى نط دخل ف و ي تور فه ص الدس ى ن د إل م جدي افة حك رف إض ع
 .ال يصح األخذ به  لنصوص الدستور وهو ما

Laferriere : op. Cit. P. ٢٣١  . 

ى رفض الرأى السابق على اعتبار أن العرف                       سا ومصر إل ه فى فرن تجه أغلب الفق وي
توب وإنم               ة لنصوص الدستور المك شأ لكى يسد نقصا فيه      المكمل ال يتضمن مخالف . ا ين
 .     وهو فى حقيقته تفسير لسكوت المشرع عن معالجة أمر بعينه 

رأى واالنتقادات الموجهة إليه ثروت بدوى ، المرجع السابق ،                    ذا ال انظر فى تفصيل ه
 . وما بعدها ٧٣ص 

 (٥٦) Burdeau (G) : Manuel. Op. Cit. P. ٦٢  .                                              

بد سابق، ص   ع رجع ال صل، الم ى، المف يد متول يم١٩٩الحم رجع ة، طع رف، الم  الج
سابق، ص  رجع  ٩٣ال دوى، الم روت ب سابق ، ث سابق،   ٧٨ص ال رجع ال شاعر، الم زى ال  ، رم

 .١٢١اهللا ناصف، المرجع السابق، ص  ، سعاد الشرقاوى، عبد١٦١ص 

(٥٧) Regiade (M) : op. Cit p. ١٦٠ . Capitant (R)  . 

conférance au stage des avocats au conseil d'etat : Gazette du palaid ٢٠ – 
٢٤ Fev . ١٩٣٠ . 

  .١٢١اهللا ناصف ، المرجع السابق ، ص  سعاد الشرقاوى ، عبد)  ٥٨(

 (٥٩) Vedel (G) : Le droit par la ciutume, le monde ٢٣-٢٢ dec . ١٩٦٨, prelot  

(M) : Sur une interpretation coutume de l'articte ١١, le monde ١٥ mars. 
١٩٦٩. Goguel (Francois) : de la conformite du référendum du ٢٨ oct. 
١٩٦٢ a la constitutiorr indroit, institutions et systemes politiques, 
Malanges en hommége a M. Duverger paris, ١٩٨٧,   P.U.F.P. ١١٦ . et 
Lampue (p) : le mode d'eléction du president de la république et procedure 
de l'article ١١. R.D.P. ١٩٦٢ pp. ٩٣٣-٩٣٢ . 

(٦٠) Debbash (Charles) , et autres : la Véme république, ٢ éme éd, paris,     
١٩٨٨, p, ٨٨ . 
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 Cadert (J) : op. cit. p. ١٤  . 

زيد من التفاصيل راجع         ) ٦١(  ١٤١مؤلفنا فى االستفتاء الشعبى ، المرجع السابق ، ص      : لم
 .وما بعدها 

(٦٢) Duguit : op. cit p. ٥٤٤ et Reglarde : op cit p. ٢٣٥ et suiv . 

   .٧٣آمال أبو المجد ، المرجع السابق ، ص ) ٦٣(

  .٨٠عبد الحميد حشيش ، المرجع السابق ، ص ) ٦٤(

سابق، ص   )٦٥( رجع ال دوى، الم روت ب رجع    ٨١ ث ة، الم رية العام شاعر، النظ زى ال ، رم
 . وأيضا فى الفقه الفرنسى٩٢، طعيمه الجرف، المرجع السابق، ص ١٦٧السابق، ص 

Burdeau (G.) : Manual . op. cit pp. ٦٣-٦٢ . 

د الحميد  ، عب ١٧٥رمزى الشاعر، النظرية العامة، المرجع السابق، ص        : انظر فى ذلك  ) ٦٦(
، أحمد آمال   ٣٩، يحيى الجمل، المرجع السابق، ص       ٤٧حشيش، المرجع السابق، ص       

 .٨١أبو المجد، المرجع السابق، ص 

 .٣٧٤، ص ١٩٨٦صوفى أبو طالب، تاريخ النظم القانونية واالجتماعية، ) ٦٧(

 .٤٧عبد الحميد حشيش، المرجع السابق، ص : فى تفصيل ذلك انظر) ٦٨(

ا ) ٦٩( وعة أحك ى      مجم رارات الت ام والق زء األول، األحك يا، الج تورية العل ة الدس م المحكم
 .٢٠٩، ص ١٩٨١ يونيه ٣٠أصدرتها حتى 
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 الباب الثالث
 سمو الدستور

 

 :األهداف

يهدف هذا الباب إلى بيان مكانة الدستور فى البناء القانونى للدولة حيث         
 . يحتل فى هذا اإلطار قمة هذا البناء   

آما يهدف إلى بيان ما يترتب على ذلك من نتائج تحكم النظام القانونى فى    
 إجراءاته فضًال عن ضمان  الدولة ومن ذلك تحديدًا فكرة تعديل الدستور وتنظيم
 . سيادة الدستور بتقرير رقابة على دستورية القوانين 

 

 :العناصر

 : يتناول هذا الباب بالدراسة 

 . السمو الموضوعى للدستور والنتائج المترتبة عليه   -

 .السمو الشكلى للدستور والنتائج المترتبة عليه   -

 .إجراءات تعديل الدستور   -

 ).  آثارها- وسائلها -مفهومها (الرقابة على دستورية القوانين     -

 
 :تمهيـد

القانون الدستورى فى الدولة، وسواء تمثل فى دستور عرفى أم فى دستور        
.   مكتوب فإنه يتميز بسموه وعلوه على غيره من القواعد القانونية فى المجتمع     

 .فهو يأتى على قمة البناء القانونى فى الدولة     



١٠٠ الوسيط فى القانون الدستورى

 يعد من األسس  la supérmatie de al constitutionومبدأ سمو الدستور 
ذلك أنه يعنى وجود . الرئيسية التى يقوم عليها نظام الحكم فى الدولة القانونية     

 . قواعد قانونية عليا تضمن خضوع الحكام للقانون   

يضا أن ترتبط القواعد القانونية فى الدولة   أومبدأ سمو الدستور يعنى 
فنصوص الدستور    . رج عليها فال يجوز لها أن تخالفها أو تخ     . بقواعد الدستور

. تمثل األصل بالنسبة لسائر القواعد القانونية األخرى والتى تتفرع عنها   
.   فالدستور هو الذى ينشئ سلطات الدولة ويحدد اختصاصاتها وآليات عملها      

 .)١( ومن ثم فإنها ترتبط به ارتباط الفرع باألصل والجزء بالكل      

فالسمو الموضوعى . ة والشكليةالموضوعي: ويتحقق سمو الدستور من ناحيتين
 يتحقق بالنظر إلى la suprématie matérielle de la constitutionللدستور 

 la suprématie Formellأما السمو الشكلى للدستور  . طبيعة قواعده ومضمونها

de la Constitution فهو يرتبط بالشكل واإلجراءات التى توضع بها الدساتير 
وإذا آان السمو الموضوعى يتحقق لكافة الدساتير وسواء . هاوتتقرر آذلك لتعديل

أآانت دساتير جامدة أم دساتير مرنة فإن السمو الشكلى ال يمكن أن يتحقق إال 
وسوف نقسم هذا الباب إلى فصلين نتناول فى الفصل األول السمو . لدستور جامد

 .ور وفى الفصل الثانى نبحث السمو الشكلى للدست،الموضوعى للدستور
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 الفصل األول

 السمو الموضوعى للدستور
 

نبين النتائج التى  : ثم ثانيا. مضمون السمو الموضوعى: وسوف نبحث أوال
 .تترتب على هذا السمو

  : مضمون السمو الموضوعى للدستور-أوال 
يتصل السمو الموضوعى بمضمون القاعدة وطبيعتها فالقواعد القانونية     

ة تتصل بأساس الدولة ونظام الحكم فيها وتحدد        التى تنظم موضوعات دستوري  
هى قواعد دستورية . الفلسفة التى يسير على هديها النظام السياسى فى الدولة   

 . تسمو على آافة القواعد القانونية الموجودة فى الدولة   

ومن الواضح أن السمو الموضوعى للقاعدة الدستورية إنما يرتبط بالمعيار      
ومن ثم فإن هذا السمو الموضوعى    . ون الدستورىالموضوعى فى تعريف القان   

يثبت لكافة القواعد الدستورية التى تتصل بتنظيم السلطات الحاآمة فى الدولة        
فالسمو    . سواء آانت هذه القواعد يحتويها دستور مكتوب أم دستور عرفى 

 .الموضوعى يثبت لهذه القواعد بمقتضى مضمونها الدستورى  

مثل قمة البناء القانونى فى الدولة وال يكون       فالدستور من حيث الموضوع ي   
.   للسلطات الحاآمة فى الدولة أن تخالفه ألنه هو الذى أنشأها وبين اختصاصاتها           

وال يقدح فى ذلك آون هذه القواعد من المرونة بحيث ال تختلف فى شىء مع        
القواعد القانونية العادية سواء من حيث وضعها أو تعديلها آما هو الحال فى         

 .دستور المرنال

والسمو الموضوعى لنصوص الدستور يؤدى إلى أن الدستور هو الذى  
ينشئ السلطات الحاآمة ويحدد اختصاصاتها ويبين آيفية ممارسة هذه       

فالسلطة ال تمثل للحاآم امتيازا شخصيا وإنما     . االختصاصات وشروط ممارستها   



١٠٢ الوسيط فى القانون الدستورى

تور هو الذى  آما يؤدى أيضا إلى أن الدس  . هى تكليف بممارسة مهمة معينة  
فهو يحدد المقومات االجتماعية     . يحدد اإلطار الفلسفى الذى تمارس فيه السلطة     
 .واالقتصادية والسياسية لنظام الحكم فى الدولة     

 : النتائج المترتبة على السمو الموضوعى-ثانيا 
فى أن السمو : تتمثل األولى : يرتب الفقه على السمو الموضوعى نتيجتين  

والذى يعنى خضوع الحاآم    . )٢( تأآيد مبدأ المشروعية الموضوعى يؤدى إلى 
فسمو القاعدة الدستورية تعنى بالضرورة خضوع الحكام لها       . والمحكوم للقانون  

وعدم مخالفة أحكامها، وذلك ألنها تؤسس سلطاتهم وتبين حدودها وآيفية     
وعدوان الحكام على هذه القواعد يمثل عدوانا على الشرعية ومن ثم   . ممارستها

 . تفقد سلطة الحكام أساسها  

 فتعنى أن من مقتضى السمو الموضوعى لقواعد الدستور هو  :أما الثانية
. منع التفويض فى االختصاص الذى يحدده الدستور لشخص أو لهيئة معينة   

فالدستور عندما يحدد اختصاصا لهيئة معينة فهو ال يمنح لها امتيازا تتصرف    
ا أن تفوض غيرها فى ممارسة هذه    ومن ثم ال يجوز له . فيه آيفما شاءت  

 .)٣(االختصاصات   

على أنه يتضح مما سبق أن النتائج التى تترتب على السمو الموضوعى 
للدستور ال يمكن أن تتحقق بفاعلية إال إذا نظم الدستور رقابة على دستورية     

وهو ما ال يمكن أن يتحقق إال فى ظل دستور مكتوب يتحقق له السمو            . القوانين
 وهذا يؤدى إلى أن السمو الموضوعى يمكن أن يرتب رد فعل سياسى       .الشكلى

فانتهاك الحكام للسمو الموضوعى للدستور     . أو اجتماعى دون أثر قانونى معين  
 .قد يؤدى إلى إثارة الرأى العام أو قيامه بالثورة فى وجه هؤالء الحكام     

تها حماية   وذلك على خالف السمو الشكلى الذى يرتب آثارا قانونية تكفل بذا 
وعلى ذلك فإنه من المتفق عليه وجوب توافر السمو الشكلى إلى جانب      . الدستور

 .السمو الموضوعى حتى يتحقق للدساتير الحماية والفاعلية      



١٠٣  الوسيط فى القانون الدستورى

 الفصل الثانى

 السمو الشكلى للدستور
 

إذا آان السمو الموضوعى يتحقق للقاعدة الدستورية بالنظر إلى محتواها       
الشكلى يثبت للدستور من ناحية الشكل واإلجراءات التى      فإن السمو . ومضمونها

وإذا آان السمو الموضوعى يشمل برحابه الدساتير    .  يوضع بها وتلزم لتعديله
فإن السمو الشكلى   . جميعها سواء أآانت مرنة أم جامدة، عرفية أم مكتوبة   

ى  للدستور ال يتحقق إال للدساتير الجامدة أى تلك التى تشترط أشكاال خاصة ف     
 . تعديلها تخالف األشكال واإلجراءات التى توضع أو تعدل بها القوانين العادية     

والسمو الشكلى للقواعد الدستورية يهيئ لها مكانة خاصة فى البنيان القانونى 
 .فهى تأتى على رأس تدرج هرمى للقواعد القانونية فى الدولة. فى الدولة

وتتميز القوانين  . شكلى ففى ظل وجود دستور جامد تتحقق فكرة السمو ال      
فالقوانين الدستورية توضع وتعدل بإجراءات     . الدستورية عن القوانين العادية

مختلفة تماما عن تلك اإلجراءات التى تصاحب وضع وتعديل القوانين العادية          
آما أن الدستور يحدد طريقة وإجراءات      . التى تصدر عن السلطة التشريعية   

 . فإنها تعدل عن طريق السلطة التشريعية     أما القوانين العادية  . تعديله

وإذا آان السمو الشكلى ال يتوافر إال فى ظل دستور جامد فإنه ينبغى التفرقة 
 .بين الدستور الجامد والدستور المرن حتى نتبين مجال السمو الشكلى للدستور

 : الدستور المرن والدستور الجامد-أوال 
س اإلجراءات ومن ذات السلطة التى الدستور المرن هو الذى يمكن تعديله بنف

. )٤(فتعديل الدستور المرن يكون حقا ثابتا للبرلمان. تختص بتعديل القوانين العادية
فالبرلمان االنجليزى يستطيع أن يعدل الدستور . ومن ذلك الدستور االنجليزى

فهو يستطيع فى جلسة . االنجليزى بذات اإلجراءات التى يعدل بها القانون العادى
 .)٥(١٢١٥الذى صدر سنة ) Magna Carta(ادية إلغاء العهد األعظم ع



١٠٤ الوسيط فى القانون الدستورى

 ال يمكن تعديله أو إلغاؤه  - على العكس تماما  -أما الدستور الجامد فهو   
 . بذات الطريقة التى تعدل أو تلغى بها القوانين العادية   

على أن هذا ال يمنع من . بل إنه يستلزم إجراءات أآثر تعقيدا وأشد صرامة  
ق البرلمان فى تعديله ولكن على أن يكون ذلك عبر إجراءات تختلف      تقرير ح

فالدستور الجامد يستحيل أن      . عن اإلجراءات التى تعدل بها القوانين العادية      
 .يعدل بقانون عادى

آما أن الدستور الجامد   . والدستور المرن غالبا ما يكون دستورا عرفيا 
فليس ثمة ما    .   فى آل األحوال  على أن ذلك ليس بصحيح   . غالبا ما يكون مكتوبا 

إذا لم يميزه المشرع الدستورى  . يمنع أن يكون الدستور المكتوب دستورا مرنا
واسند هذه المهمة للبرلمان يمارسها بذات  . بإجراءات خاصة تتبع فى تعديله    

 .الطريقة التى يعدل بها القانون العادى    

 ودستورها ١٨١٤ ومن أمثلة الدساتير المكتوبة المرنة دستور فرنسا سنة  
 .١٨١٤، والدستور اإليطالى سنة   ١٨٣٠أيضا سنة 

وذلك إذا استقر العرف . آما أن الدستور العرفى قد يكون دستورا جامدا 
ومثال ذلك القوانين   . على ضرورة تعديله بصورة تغاير تعديل القوانين العادية

لك الذى يمثل إذ جرى العرف على أن الم. األساسية للمملكة الفرنسية قبل الثورة  
 وإنما آان يلزم اتفاق     - آالقوانين العادية   -السلطة التشريعية ال يستطيع تعديلها    
 .)٦(مجالس الطبقات أو الهيئات العمومية      

 : النتائج التى تترتب على جمود الدستور-ثانيا 
فى  : يتمثل األمر األول : ن فى غاية األهمية ايترتب على جمود الدستور أمر 

راءات تعديل الدستور عن اإلجراءات المقررة لتعديل      ضرورة تمايز إج
 . وهو أمر يستتبع بالضرورة بحث آيفية تعديله . التشريعات العادية  

أن هذا الجمود يرتب نتيجة قانونية بالغة األهمية وهى السمو   : والثانى
والذى يقتضى معه تنظيم نوع من الرقابة يكفل خضوع      . الشكلى للدساتير  



١٠٥  الوسيط فى القانون الدستورى

للقانون الدستورى وضمان عدم مخالفة أحكامه، وهى ما تعرف   القوانين العادية  
 .بالرقابة على دستورية القوانين   

نتناول فى األول  : وترتيبا على ما سبق سوف نقسم هذا الفصل إلى مبحثين   
 .الرقابة على دستورية القوانين  : منهما إجراءات تعديل الدستور، وفى الثانى    

 المبحث األول

 تعديل الدستور

والذى .  أن قلنا يترتب على السمو الشكلى للدستور ضرورة جموده       آما سبق
يتمثل فى مخالفة إجراءات تعديله عن تلك التى تتبع بصدد تعديل القواعد القانونية         

ويهدف هذا الجمود إلى تحقيق قدر من الثبات واالستقرار لنصوص الدستور      . العادية
 .  وبين القواعد القانونية العادية  آما تمايز بينها . تكفل احترامها من جانب الحكام    

على أن هذا الجمود ال يمكن أن يمنع تعديل الدستور بإجراءات يحددها      
 .المشرع الدستورى 

والقول بغير ذلك يرتب نتائج خطيرة تتناقض مع االعتبارات السياسية أو  
 .القانونية 

كرة  وف«فالتسليم بإمكان تعديل الدستور يمثل ضرورة سياسية وقانونية معا    
فالدستور قانون، والقانون من طبيعته يقبل      . الدستور تتضمن حتما إمكان تعديله  

ومن الناحية السياسية، نرى أن الدستور قابل للتعديل أيضا    . التعديل فى آل وقت
ألنه يقوم بوضع القواعد األساسية للدولة وفقا ألوضاعها السياسية واالجتماعية       

ه األوضاع تتطور وتتعدل من وقت إلى  واالقتصادية وقت صدوره بيد أن هذ 
آخر، ومن ثم ال يمكن تجميد نصوص الدستور تجميدا أبديا، بل يلزم تعديل هذه  
النصوص بصفة دائمة حتى تتطابق وتتالءم مع التغييرات التى تطرأ على       

  . )٧(»األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية فى الدولة      

 يصبح أمرا ملحا عندما تتغير الظروف  وفى الحقيقة فإن تعديل الدستور  
ذلك أن نصوص الدستور تأتى دائما . السياسية والمقومات األساسية فى المجتمع   



١٠٦ الوسيط فى القانون الدستورى

فتغير هذه . ترجمة للفلسفة السائدة فى المجتمع لحظة إصدار هذا الدستور       
.  الفلسفة يؤدى إلى تخلف الدستور عن مواآبة هذا التغيير إن لم يصبه التعديل   

نظام اشتراآى إلى نظام ليبرالى حر يحكم بآليات السوق أمر يرتب            فالتحول من  
وهذه الحقيقة الثابتة والبديهية    . بالضرورة تعديل الدستور لكى يواآب هذا التغيير

تستلزم أن تكون السلطة التى تملك تعديل الدستور أآثر إدراآا للظروف التى        
الكبرى فى حياة الشعوب     ذلك أننا نرى أن فترات التحول  . تستدعى هذا التعديل

من نظام سياسى إلى آخر هى فترات مؤثرة فى مستقبل هذه الشعوب بل    
وعدم مواآبة الدستور فى أى دولة من الدول لمثل هذه التحوالت    . وحاضرها 

وهذا األمر سيكون لنا معه عود عند الحديث . يؤدى إلى تعثرها وعدم انضباطها 
 .عن الدستور المصرى

نسلم بضرورة امكانية تعديل الدستور، فإن آيفية التعديل من على أنه إذا آنا 
نطاقه، وإجراءاته، والسلطة المختصة به؛ ليس على وتيرة واحدة فى آافة : حيث

: نتناول فى األول منهما: ومن ثم سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين. الدساتير
 .فى مصر وفرنسا آيفية تعديل الدساتير وفى الثانى نبين آيفية تعديل الدستور 

 المطلب األول

 آيفية تعديل الدساتير

يقتضى بيان آيفية تعديل الدساتير تحديد السلطة المختصة بتعديل الدستور،    
 .وإجراءاته ثم تحديد نطاق هذا التعديل    

 الفرع األول

 السلطة المختصة بالتعديل وإجراءاته

 : السلطة المختصة بالتعديل-أوال 
ويمكن رد هذا الخالف  . اختلف الفقه  . ة بالتعديل فى تحديد السلطة المختص   

 .)٨(إلى ثالثة آراء  



١٠٧  الوسيط فى القانون الدستورى

 :الرأى األول
وقال به أنصار مدرسة القانون الطبيعى، حيث انهم آانوا ينظرون إلى      

ومن ثم . الدستور المكتوب على أنه تعبير عن فكرة العقد االجتماعى فى الدولة      
.  مثابة عقد يحكم   نظام الجماعة   فإنهم اشترطوا إلتمام تعديل الدستور الذى هو ب 

ومن أنصار .   أى موافقة جميع المواطنين فى الدولة   ؛ موافقة جميع أطراف العقد   
 .هذا الرأى فاتل  

ومن الواضح أن هذا الرأى يواجه بصعوبة عملية قد تصل إلى حد استحالة           
 ذلك أن تصور موافقة جميع مواطنى الدولة على فكرة تعديل    . إتمام تعديل الدستور 

 . ن اإلجماع على شىء واحد ليس من طبع البشر  إ حيث. الدستور أمر ال يمكن تحققه

ولذلك ليس بمستغرب أن يذهب فاتل إلى التسليم بهذه االستحالة والقول        
باالآتفاء بموافقة األغلبية إلتمام التعديل بدعوى أن ذلك يعتبر شرطا من شروط   

 . أى فى حالة نص الدستور على ذلك   ؛العقد

 : الثانىالرأى
يذهب هذا الرأى إلى أن األمة تستطيع أن تعدل الدستور فى أى وقت وذلك 

فإذا آان من المنطقى أن تقيد السلطة التأسيسية التى . دون التقيد بإجراءات معينة
تضع الدستور السلطات األخرى فى المجتمع بحسبان أن هذه السلطة هى المنشئة 

. قيد األمة ذاتها وتغل يدها عن تعديل الدستورفإنها ال تستطيع أن ت. لهذه السلطات
فاألمة لها آامل الحرية بوصفها صاحبة السيادة تستطيع تعديل الدستور دون أن 

 تلزم أعضاءها ولكنها ال تلزم نفسها  وهى ،تكون مقيدة باللجوء إلى إجراء معين
 .وذلك لكونها مصدر اإللزام

 ؛االتجاه إال أنه من الفساد األخذ بهوحقيقة األمر؛ أنه رغم المظهر الخادع لهذا 
حيث إنه يتناقض مع الحقيقة والمنطق، وذلك ألن اشتراط إجراءات معينة لتعديل 
الدستور يعتبر ضمانة جدية لعدم العسف بإرادة األمة ذاتها أو العبث بها المتمثلة فى 

ى حساب  وأن الذى يلجأ إلى ذلك غالبا ما يكون حاآما مستبدا بالسلطة عل،دستورها
 .األمة والشعب ويريد أن يسند استبداده هذا إلى إرادة األمة أيضا



١٠٨ الوسيط فى القانون الدستورى

 :الرأى الثالث
يذهب الفقه الدستورى الحديث إلى ضرورة التقيد باإلجراءات التى حددها            

.  وتكون السلطة المختصة هى تلك التى عينها الدستور لتعديله  . الدستور لتعديله
لفيلسوف الفرنسى جان جاك روسو إذ أنه    وهذا الرأى يرتد بأصوله إلى أفكار ا

أقر بحق الجماعة فى تعديل دستورها، ويكون ذلك عن طريق اإلجراءات التى          
 .سبق لها أن حددتها وضمنتها نصوص الدستور  

 : إجراءات تعديل الدستور  -ثانيا 
ويتبع فى إصداره إحدى     . يصدر الدستور عن السلطة التأسيسية فى الدولة     

وبصرف النظر عن مدى    . ر على الوجه الذى سبق أن بيناه   طرق إصدار الدساتي   
هل يتطلب  . فإن السؤال الذى يطرح نفسه فى هذا المقام       . ديمقراطية هذه الطريقة  

 األمر أن يعدل الدستور بذات الطريقة التى سبق وأن صدر بها؟    

التساؤل باإليجاب   تقتضى اإلجابة عن مثل هذااألشكالقاعدة تقابل أو توازى 
عنى أن العمل القانونى ال يجوز تعديله أو إلغاؤه إال باتباع ذات اإلجراءات فهى ت

 .)٩(واألشكال التى تقررت إلصداره

ومن أمثلة الدساتير التى طبقت هذه القاعدة الدستور الفرنسى الصادر فى         
 حيث صدر بطريقة الجمعية التأسيسية واالستفتاء الشعبى واشترط           ١٧٩٣سنة 

وآان هذا دأب دستور الجمهورية الثالثة       . ت الطريقة  أن يكون تعديله بذا
 حيث أنه صدر عن جمعية تأسيسية منتخبة ١٨٤٨الفرنسية الذى صدر فى سنة  
 .)١٠( واشترط تعديله بذات الطريقة  

وعلى الرغم من أن آثيرًا من الدساتير آثرت تسهيل عملية تعديل الدستور  
تراط تمايز إجراءاتها عن تعديل      فعهدت بهذه المهمة إلى الهيئة التشريعية مع اش    

أو تنص . آأن تشترط أغلبية معينة لمناقشة التعديل أو لتمامه  . القوانين العادية 
على ضرورة اجتماع مجلسى البرلمان إلقرار التعديل وهى بهذا اإلجراء تسعى         
إلى التوفيق بين ضرورة توفير قدر من الجمود للدستور وبين التخفيف من هذا   

 . قصى حد الجمود إلى أ 



١٠٩  الوسيط فى القانون الدستورى

إال أن قاعدة توازى األشكال مازال يوجد لها تطبيق هام فى المجال الدستورى 
. هو النص على طريقة االستفتاء الدستورى التعديلى آطريقة لتعديل الدستور

واالستفتاء التعديلى إجراء متبع فى آثير من بالد العالم، وتتباين هذه الدساتير فى 
فمن الدساتير من يعلق إجراء هذا االستفتاء على . اتباع طريقة تنظيم هذا اإلجراء

طلب سلطة من سلطات الدولة، سواء فى ذلك السلطة التنفيذية أم السلطة التشريعية، 
ومن أمثلة الدساتير التى تقرر حق . أو يعلقه على إرادة المواطنين فى اقتراع شعبى

 والذى هو فى غالب   وباألحرى بيد رئيسها-تعديل الدستور بيد السلطة التنفيذية 
 ٤ الدستور الفرنسى للجمهورية الخامسة الصادر فى -األمر رئيس الجمهورية 

 والذى يخير رئيس الجمهورية بين اللجوء إلى االستفتاء الشعبى ١٩٥٨أآتوبر 
 فى -أو أن يعرضه على مجلسى البرلمان . إلقرار التعديل الدستورى أو رفضه

نا أن يوافق عليه أغلبية ثالثة أخماس   ويجب ه-اجتماع على هيئة مؤتمر 
وآذلك الدستور الموريتانى حيث جعل اللجوء إلى االستفتاء أمرًا موقوفا . األصوات

 .ء بالنسبة للدستور السنغالىىعلى إرادة رئيس الدولة، ونفس الش

فللبرلمان أن  . على أن دساتير أخرى قررت هذا الحق للسلطة التشريعية     
 على التعديل، مثال ذلك دستور غينيا، وبعض دساتير يطلب إجراء االستفتاء   

ت األمريكية، ودستور  ياوفى الوال. الواليات األعضاء فى االتحاد السويسرى    
 على وجوب ٤٤ حيث ينص فى المادة ١٩٢٠النمسا الصادر فى أول أآتوبر   

عرض التعديل الدستورى الجزئى على االستفتاء الشعبى إذا طلب ذلك ثلث        «
 .»لس الوطنى أو ثلث أعضاء المجلس االتحادى       أعضاء المج  

وفى واقع األمر يجب أن يكون هذا الحق مكفوال لكل من رئيس الدولة           
والبرلمان، بالتساوى بينهما بحيث يكون من حق أيهما طلب        ) السلطة التنفيذية  (

ألن ذلك يؤدى إلى قيام توازن بين سلطات الدولة     . عرض التعديل على الشعب 
 مهما فى عدم طغيان سلطة على سلطة أو استخدام االستفتاء    مما يشكل عامال

 .)١١( الشعبى من قبل سلطة آسيف مسلط على سلطة أخرى   
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وهناك من الدساتير التى جعلت إجراء االستفتاء التعديلى بناء على اقتراح 
شعبى، وفى هذه الحالة يكون طلب اللجوء إلى االستفتاء من حق المواطنين، ومن 

 منه فيما ١٢١الذى أجاز للمواطنين فى المادة . لسويسرى الفيدرالىذلك الدستور ا
يتعلق بالتعديل الدستورى الجزئى سلطة تأسيسية آاملة، بحيث يستطيع اتمام 

وقدموا . التعديل الدستورى وحده، ويكون ذلك إذا طلبه خمسون ألفا من المواطنين
الجمعيات الفيدرالية فإن مشروع تعديل الدستور تام الصياغة، ولو لم توافق عليه 

المشروع المقدم يعرض على الشعب والواليات لقبوله أو رفضه، وللبرلمان 
الفيدرالى إذا لم يوافق على االقتراح الشعبى بالتعديل أن يعد مشروعا مقابال أو 

ومن ذلك أيضا ما نص عليه دستور .  يوصى الشعب برفض المشروع المقترح
إذا حدث .. «يلى   على ما٧٦نص فى المادة  حيث Weimarفيمار األلمانى 

استفتاء الشعب بشأن التعديل الدستورى بناء على اقتراح  شعبى فيجب موافقة 
 .»أغلبية الناخبين المقيدين على هذا التعديل

وفى الواقع أن تقرير حق االستفتاء الشعبى للشعب بناء على اقتراح شعبى أو ما          
 إجراء ديمقراطيا ال يجب حرمان الشعب منه،        يعرف بحق االقتراح الشعبى، يعتبر   

ويستطيع أن يمارس الشعب هذه السلطة بفئاته المختلفة التى ال تستطيع ألسباب آثيرة      
.   أن يكون لها مكان فى البرلمان، وعن طريق األحزاب السياسية والنقابات المهنية      

 . وآافة الفئات فى المجتمع مما يجعل معنى الديمقراطية متحققا فعال       

 الفرع الثانى

 نطـاق التعديـل

إذا آان تعديل الدستور يمثل ضرورة سياسية وقانونية، فإن المشرع   
الدستورى قد يحظر تعديل الدستور مدة معينة فى ظل سيادة ظروف معينة آما     

 .قد يحظر تعديل مواد معينة فى الدستور 

وعلى ذلك فإن نطاق التعديل يتحدد بالقيود التى قد يضعها المشرع    
الدستورى نفسه ويهدف من ورائها تحقيق الجمود المطلق لبعض نصوص     
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ومن ثم فإن الخطر قد     .  أو للدستور فى مجموعه مدة محددة من الزمن  ،الدستور
وقد أثارت هذه القيود فى الفقه خالفا حول     . يكون زمنيا وقد يكون موضوعيا

 هذا  فذهب البعض إلى مشروعيتها، وتشكك البعض اآلخر فى    . مشروعيتها
 .األمر

 : الحظر الزمنى -أوال 
ويفترض الحظر الزمنى تحريم تعديل نصوص الدستور آلها أو بعضها       

ولكنها   . فالدستور يحدد اإلجراءات التى تتبع عند تعديله    . مدة محددة من الزمن
وعلى ذلك فإن الحظر الزمنى      . ال تطبق خالل مدة يحددها أو فى ظروف معينة   

 :يتخذ صورتان 

 وفى هذه ، حظر تعديل الدستور آله خالل فترة معينة  :األولى الصورة -١
وهذه . الصورة يحظر الدستور اتخاذ إجراءات تعديله خالل مدة معينة يحددها     

الصورة تتحقق للدساتير التى تقيم أنظمة سياسية جديدة على إثر ثورات أو    
قرار ومن خاللها يهدف الدستور إلى تحقيق قدر من الثبات واالست   . انقالبات 

 . للنظام السياسى الجديد  

 حيث نص  ١٧٩١ومن األمثلة على ذلك الدستور الفرنسى الصادر سنة   
  .)١٢(على عدم جواز تعديله إال بعد مرور أربع سنوات على إصداره ونفاذه

 حيث نص على عدم جواز تعديله إال       ١٩٢٥ودستور العراق الصادر سنة   
 .بعد مرور خمس سنوات على نفاذه 

 آان ينص فى المادة    ١٩٣٠تور المصرى الصادر فى سنة     آما أن الدس
ال يجوز اقتراح تنقيح هذا الدستور فى العشر سنوات التى       « منه على أنه ١٥٦

 .»تلى العمل به 

وتتمثل فى حظر إمكانية تعديل الدستور تعديال آليا أو   :  الصورة الثانية-٢
أن إقليمها تتهدده   أو . آأن تكون الدولة فى حالة حرب    . جزئيا فى ظروف معينة   
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المخاطر، ففى مثل هذه الظروف ال يصح اتخاذ إجراءات تعديل الدستور ألنها      
تمثل ظروفا غير طبيعية فى حياة الشعوب مما يخشى معه أن يأتى التعديل فى           

 .غير صالح األمة 

 إذ حرم تعديله  ٨٩ومثال ذلك ما قرره الدستور الفرنسى الحالى فى المادة          
عض أو آل إقليم الدولة بواسطة قوات أجنبية، وهو ما آان    فى حالة احتالل ب  

 .١٩٤٦ينص عليه دستور الجمهورية الرابعة فى فرنسا سنة    

 والمادة  ١٩٢٣ من دستور سنة ١٥٨ووردت هذه الصورة أيضا فى المادة  
ال يجوز  « فى مصر حيث آانت تنص على أنه     ١٩٣٠ من دستور سنة ١٤٧

بحقوق سند الملكية مدة قيام وصاية    إحداث أى تنقيح فى الدستور خاص 
وهو نص دائما ما يتضمنه الدستور الملكى، وذلك ألنه يهدف إلى منع  » العرش

 . التعديالت التى يمكن أن تقع فى مدة وصاية العرش  

 : الحظر الموضوعى -ثانيا 
يتمثل هذا الحظر فى النص فى الدستور على عدم جواز تعديل نصوص معينة 

ففى النظم الملكية نرى الدساتير فيها تحرص على .  معينةوذلك لحماية مصلحة
وفى . النص على عدم جواز تعديل النصوص التى تتعلق بالشكل الملكى للحكم

 .النظم الجمهورية آثيرا ما نجد مثل هذا النص يمنع تعديل الشكل الجمهورى للحكم

 فى فرنسا من أن الشكل  ١٨٨٤ومن ذلك ما نص عليه دستور سنة  
وقد جاء هذا النص فى   . رى للحكومة ال يصح أن يكون محال للتعديل   الجمهو

 واستقر أيضا   فى    ١٩٤٦ والصادر سنة  ٩٥دستور الجمهورية الرابعة المادة    
 .)١٣(٨٩ فى مادته ١٩٥٨ظل دستور الجمهورية الخامسة الحالى والصادر سنة      

ومع ... « منه ١٥٦ فى مصر فى المادة  ١٩٢٣ومن ما قرره دستور سنة 
ذلك فإن األحكام الخاصة بشكل الحكومة النيابى البرلمانى وبنظام وراثة العرش        

 .»وبمبادئ الحرية والمساواة التى يكفلها هذا الدستور ال يمكن اقتراح تعديلها    
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وهو . ١٤٥ فى مصر على حكم مماثل فى المادة ١٩٣٠ونص دستور سنة 
 أنه حظر تعديل  إذ١٩٦٢أيضا ما نص عليه الدستور الكويتى الصادر سنة 

األحكام الخاصة بالنظام األميرى الكويتى وبمبادئ الحرية والمساواة والمنصوص 
 .عليها فى هذا الدستور

وقد اختلف الفقه فى       . تلك هى صور الحظر التى تنص عليها الدساتير عادة     
مدى التسليم بمشروعية هذه القيود التى تؤدى إلى تأييد نصوص الدستور مدة 

ييد بعض هذه النصوص وتحريم تعديلها على االطالق فى ظل نفاذ     معينة أو تأ
 .هذا الدستور

 : مشروعية قيود تعديل الدستور -ثالثا 
فى تحديد القيمة القانونية لقيود التعديل ومدى مشروعيتها تفرق الفقه إلى             

 : ثالثة آراء نعرضها على الوجه التالى    

 : بطالن قيود التعديل-الرأى األول 

لفقه إلى بطالن قيود التعديل الدستورى سواء تمثلت فى   يذهب بعض ا
فهذا  . الحظر الزمنى أو الحظر الموضوعى على الوجه الذى سبق وأن بيناه     

ويعد مصادرة على حقها فى    . الحظر بصورتيه يتناقض مع مبدأ سيادة األمة   
السيادة هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن هذه القيود هى فى حقيقتها رغبات    

 .لحكام والملوك حفاظا على سلطتهم     ل

ومن ثم يخلص أنصار هذا الرأى إلى عدم التقيد بهذه القيود نظرا لعدم   
   . )١٤( ومن ثم يمكن تعديل الدستور رغم وجودها. مشروعيتها

 :الرأى الثانى

إذا آان الرأى األول يقرر حكما موحدا بالنسبة لصور الحظر جميعها، فإن       
 . الحظر المختلفة فينكر بعضها ويقر البعض اآلخر      هذا الرأى يفرق بين صور  

فذهب اتجاه أول داخل هذا الرأى بالتفرقة بين الحظر الزمنى وحظر تعديل              
الدستور أو بعض نصوصه مدة معينة من الزمن أو فى ظروف معينة، فهذه        
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وإنما هو جمود موقوت   . القيود ال تضفى جمودا مطلقا على نصوص الدستور    
فهذه القيود ال تتعارض مع مبدأ    . ة أو خالل ظروف معينة  بمدة معينة ومحدد

سيادة األمة، وال تتنافى مع ضرورة تعديل الدستور، فهو أمر مسلم على أنه  
 .مؤجل لمدة معينة

أما الحظر الموضوعى والذى يحظر تعديل بعض نصوص الدستور حظرا         
ألن السلطة   مطلقا فهو يتعارض مع سيادة األمة، ويصبح غير ذى قيمة قانونية،    

 .)١٥( التأسيسية لجيل معين ال تستطيع أن تقيد سلطة األجيال القادمة     

وذهب البعض اآلخر إلى أن الحظر الزمنى الذى يحظر تعديل الدستور   
خالل مدة معينة ليست له قيمة قانونية، بينما يقر بمشروعية الحظر الموضوعى         

 .)١٦(والذى يقتصر على حظر تعديل نص من نصوص الدستور  

 : مشروعية قيود التعديل-لرأى الثالث ا
يذهب أنصار هذا الرأى إلى أن القيود التى تحظر التعديل سواء آان حظرا        
زمنيا أم موضوعيا هى نصوص قانونية مشروعة ينبغى احترامها وتنفيذ   

أو بقيت هذه النصوص التى تفرض هذه     .  طالما بقى الدستور قائما   . )١٧( أحكامها 
 إذ أن حظر التعديل ال يتناولها فى ذاتها، وإنما يتناول ما  القيود قائمة ولم تعدل

ومن ثم يكون لألمة فى آل حين تعديل      .أشارت إليه من نصوص أخرى   
النصوص التى تفرض حظرا موضوعيا أو زمنيا أوال ثم بعد ذلك يتم تعديل        

وبهذا تنحصر القيمة الفعلية لهذه    . النصوص التى آانت محال للحظر مرة ثانية  
وص فى آونها تؤدى إلى منع إجراء التعديإلت بعد رِويَّة وتفكير وباتباع  النص

 .  )١٨(إجراءات أآثر طوال وأشد تعقيدا  

وال شك لدينا فى صحة هذا الرأى، ذلك أنه ال يستقيم فى نظرنا إهدار    
النصوص الدستورية التى تشيد هذا الحظر أو ذاك مادام أن الدستور الذى    

و يعدل، فإن آانت األمة ترى العدول عن هذه القيود فلها    يحتويها قائم ولم يلغ أ  
أن تبرهن عن ذلك بتعديل النصوص التى تنص على هذا الحظر، أما إهمالها    
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وعدم احترامها فهو مدخل آبير لالستبداد حتى وإن آان استبدادا باسم السيادة       
 .الشعبية فيجب رفضه والوقوف ضده     

 المطلب الثانى

  فى فرنسا ومصرآيفية تعديل الدستور

 : وينقسم هذا المطلب إلى فرعين

 .  يبحث فى أسلوب تعديل الدستور فى فرنسا  :األول

 .  نتناول فيه أسلوب تعديل الدستور فى مصر :الثانى

 الفرع األول

 آيفية تعديل الدستور فى فرنسا

 وهو ما ١٩٥٨ أآتوبر ٤ من الدستور الفرنسى الصادر فى ٨٩تنص المادة 
 لكل من رئيس الجمهورية ... «مهورية الخامسة على ما يلى يعرف بدستور الج

 وأعضاء البرلمان اقتراح تعديل - بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء -
ويجب أن يوافق مجلسا البرلمان على مشروع التعديل ويكون التعديل . الدستور

 .نهائيا بعد الموافقة عليه فى استفتاء شعبى

يل ال يعرض على االستفتاء إذا قرر رئيس   ومع ذلك فإن مشروع التعد
الجمهورية عرضه على البرلمان مجتمعا على هيئة مؤتمر، وفى هذه الحالة           
يجب الموافقة على مشروع التعديل بأغلبية ثالثة أخماس األصوات المعطاة،         

وال يمكن اتخاذ أو متابعة أية   . ويكون مكتب المؤتمر هو مكتب الجمعية الوطنية  
يل فى حالة المساس بسالمة إقليم الدولة، وال يمكن أن يكون الشكل     إجراءات تعد 

 .»  الجمهورى محال للتعديل 

هذه هى المادة التى تحدد طريقة تعديل الدستور الفرنسى، وقد وردت  
. »فى التعديل«وحيدة فى الفصل الرابع عشر من الدستور، تحت عنوان      

 : راحلوتعديل الدستور عن طريق هذه المادة يمر بثالث م
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المرحلة األولى تتمثل فى اقتراح التعديل، وبعد ذلك تأتى مرحلة مناقشة         
االقتراح بالتعديل والتصويت عليه ثم مرحلة أخيرة، وهى إقرار التعديل وذلك         

 : آله على التفصيل التالى   

 : اقتراح التعديل  -أوال 
 من الدستور الفرنسى حق اقتراح تعديل الدستور لكل من  ٨٩تكفل المادة 
 .وأعضاء البرلمان فى حدود معينة  . رئيس الجمهورية 

  : االقتراح الرئاسى بالتعديل -١
 - ٨٩واقتراح رئيس الجمهورية بتعديل الدستور، آما تقضى بذلك المادة 

يكون بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، أى أنه من المفروض أن رئيس 
أآثر من مواد الدستور إلى رئيس الوزراء هو الذى يتقدم باقتراح التعديل لمادة أو 

 .الجمهورية، وعلى هذا األخير أن يوافق عليه، ويتقدم به آاقتراح رئاسى بالتعديل

وعلى هذا األساس فإنه ال يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقدم باقتراح تعديل       
 ولو من -الدستور إال بناء على عرض رئيس الوزراء، ولرئيس الوزراء    

 دون -لطة عرض اقتراح التعديل على رئيس الجمهورية     س-الناحية النظرية    
 . استشارة أعضاء الحكومة  

 بما له من دور أساسى فى حماية -ومن ناحية أخرى فإن رئيس الجمهورية 
والنص . )١٩( له أن يرفض هذا االقتراح أو أن يطالب الحكومة بتعديله-الدستور 

لو من فائدة، حيث ال يخ على أن يكون العرض من رئيس مجلس الوزراء أمر
بمقتضاه يستطيع البرلمان أن يبسط رقابته على االقتراح بالتعديل ومساءلة الحكومة 

 .)٢٠(باعتبار أن رئيسها يتحمل جانبا من مسئولية االقتراح بتعديل الدستور

   : االقتراح البرلمانى     -٢

 -الجمعية الوطنية ( على حق أعضاء مجلسى البرلمان    ٨٩نصت المادة 
فى اقتراح تعديل الدستور سواء آان ذلك بصفة فردية أم بصفة       ) شيوخ ومجلس ال 
 . جماعية
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بعثا  وفى الحقيقة أن إعطاء هذا الحق ألعضاء مجلس الشيوخ يعتبر         
الختصاصات هذا المجلس التى اندثرت قبل دستور الجمهورية الخامسة،             

سند وبتقرير هذا االختصاص لمجلس الشيوخ بالتساوى مع الجمعية الوطنية، ي      
  قد نصت ٨٩على أن المادة  .المشرع الدستورى له دورا هاما فى هذا الصدد 

وهذه . على حدود معينة يجب االلتزام بها حتى يكون االقتراح بالتعديل مقبوال    
 .الحدود تتعلق بموضوع االقتراح بالتعديل  

   : حدود االقتراح بالتعديل-٣

جب أن يتقيد بالقيود التى     اقتراح التعديل سواء أآان رئاسيا أم برلمانيا ي     
  .٨٩حددتها المادة  

 . ال يجوز متابعة إجراءات التعديل فى حالة المساس بسالمة أراضى الدولة        -أ

ففى هذه الحالة قدر المشرع الدستورى فى فرنسا فى فرنسا أن األمور ال                           
ومن ثم فإنه فى ظل هذه الظروف ال يجوز اقتراح               . تحتمل مناقشة تعديل الدستور        

 . ما إذا آان هذا االقتراح قد تم فيجب وقف إجراءاته وعدم متابعته                        أ.  ديل التع 

 . ال يجوز أن يكون موضوع التعديل تغيير الشكل الجمهورى للحكومة  -ب 

 : التصويت على االقتراح بالتعديل -ثانيا 
وهذه المرحلة تقتضى مناقشة نصوص هذا االقتراح آل نص على حدة       

ن ال تستلزم إجراءات خاصة، بل تخضع لنفس         ومناقشة االقتراح فى البرلما     
اإلجراءات، والمناقشات التى تتم بالنسبة القتراح القوانين العادية على أن هذه        
المناقشة يجب أن تتم فى آل مجلس على حدة، بمعنى أن االقتراح يناقش     
ويصوت عليه فى الجمعية الوطنية، ونفس األمر يحدث بالنسبة لمجلس الشيوخ     

  .)٢١(٨٩لمادة  آما تقضى ا 

 : إقرار االقتراح بالتعديل  -ثالثا 
 آما -وتعتبر هذه المرحلة آخر المراحل التى يمر بها االقتراح بتعديل الدستور 

 . من الدستور الفرنسى٨٩ فى المادة -ورد ذلك 



١١٨ الوسيط فى القانون الدستورى

 الجمعية   -فاالقتراح بالتعديل عندما يصوت عليه من قبل مجلسى البرلمان       
تبر مشروع اقتراح بالتعديل، ويجب التصديق عليه       يع-مجلس الشيوخ   . الوطنية 

 بواسطة االستفتاء الشعبى، ولكن الفقرة التالية من  ٢ فقرة ٨٩حسب نص المادة  
تعطى لرئيس الجمهورية حق تقرير عدم اللجوء إلى االستفتاء      ) ٣فقرة  (٨٩المادة 

لجمعية    ا-الشعبى، واتباع إجراء آخر يتمثل فى عرض النص على مجلسى البرلمان        
وفى حالة اللجوء إلى هذا     .  ويكون ذلك فى هيئة مؤتمر-الوطنية، مجلس الشيوخ     

وحق الخيار بين االستفتاء      .  اإلجراء يستلزم الدستور موافقة ثالث أخماس األصوات        
 يرد على االقتراح بالتعديل سواء آان واردا من قبل   -وبين المؤتمر البرلمانى   

 لم تحدد مجال عمل ألى من اإلجرائين وإنما      ٨٩لمادة البرلمان أم من قبل الرئيس، وا    
 .جعلت هذا المجال مرهونا باختيار رئيس الجمهورية       

على أن جانبا من الفقه يرى أن روح الدستور تدل داللة واضحة على أن 
اإلجراء األول المتمثل فى االستفتاء الشعبى هو الذى يتبع عندما يتعلق األمر 

رة األهمية، بينما يكون مجال عمل المؤتمر البرلمانى، فى باقتراحات لتعديالت آبي
آما أنه فى . )٢٢(حالة التعديالت الفنية أو تلك التى تتطلب سرعة فى مواجهة الخطر

 وزير العدل فى هذا الخصوص أعلن االستشاريةأثناء مناقشة المجموعة الدستورية 
ى، واللجوء إلى المؤتمر أن االستفتاء هو الطريق الطبيعى إلقرار التعديل الدستور

 .)٢٣(ال يكون متبعا إال فى الحاالت والظروف التى تتطلب تعديال عاجًال 

 : فى فرنسا مرتين ٨٩وقد طبقت المادة   

 وآان يتعلق بالسماح    ١٩٧٤ أآتوبر ٢٩ حدث فيها تعديل فى  :المرة األولى
 لستين نائبا من الجمعية الوطنية أو مجلس الشيوخ باللجوء إلى المجلس            

 .الدستورى قبل إصدار قانون معين للنظر فى دستوريته 

، وآان األمر يتعلق بتعديل المادة  ١٩٧٦ يونيه ١٨ فى :المرة الثانية
السابعة زمن مقتضاه يكون للمجلس الدستورى أن يقرر إعادة إجراء انتخابات        
رئيس الجمهورية إذا توفى أحد المرشحين قبل إتمام إجراء أى من الدورين       

 .تم فيهما انتخاب رئيس الجمهورية   الذى ي



١١٩  الوسيط فى القانون الدستورى

 الفرع الثانى

 آيفية تعديل الدستور المصرى

 ١٩٧١ سبتمبر ١١ من الدستور المصرى الصادر فى ١٨٩تنص المادة 
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أآثر          « على أنه 

تعديلها من مواد الدستور، ويجب أن يذآر فى طلب التعديل المواد المطلوب   
 .واألسباب الداعية إلى هذا التعديل  

فإذا آان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث    
أعضاء المجلس على األقل، وفى جميع األحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل              
ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب ال يجوز إعادة طلب           

 . قبل مضى سنة على هذا الرفض تعديل المواد ذاتها 

وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ   
هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء             

 . المجلس عرض على الشعب الستفتائه فى شأنه     

 . ستفتاء فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعالن نتيجة اال   

وعلى ذلك سوف نبحث أوال تنظيم تعديل   . وقد طبقت هذه المادة مرة واحدة 
 .١٩٨٠ مايو سنة ٢٢الدستور فى مصر ثم ثانيا التعديل الدستورى الذى تم فى  

 : ١٩٧١ تنظيم التعديل الدستورى فى مصر وفقا لدستور  -أوال 

 : اقتراح التعديل-١

دة أو أآثر من مواد الدستور  يعطى حق اقتراح تعديل ما١٨٩نص المادة 
 .لرئيس الجمهورية وألعضاء البرلمان    

لرئيس الجمهورية حق اقتراح مشروع تعديل مادة أو     : االقتراح الرئاسى-أ
أآثر من مواد الدستور، وآان ذلك ايضا هو المقرر فى آافة الدساتير التى   

 .١٩٥٢صدرت فى أعقاب ثورة يوليه  



١٢٠ الوسيط فى القانون الدستورى

 لم يتطلب الدستور المصرى أن     -لفرنسى  وعلى خالف األمر فى الدستور ا   
يكون اقتراح رئيس الجمهورية بالتعديل بناء على عرض رئيس مجلس    

 أن يتقدم رئيس الجمهورية   - بطبيعة الحال  -الوزراء، وإن آان هذا ال يمنع  
باقتراحه بناء على إعداد الحكومة، نظرا ألن رئيس الجمهورية يعتبر هو      

 .فيذيةالرئيس األعلى للسلطة التن   

 :واقتراح رئيس الجمهورية بالتعديل يجب أن يحدد أمرين     

األسباب   : يتعلق بتحديد المواد المراد تعديلها، واألمر الثانى: األمر األول
ونرى أن ذآر  . ١٨٩التى أدت إلى طلب هذا التعديل، وذلك آما نصت المادة       

ضيف جديدا   المشرع الدستورى المصرى، هذين األمرين يعتبر منه تزيدا، ال ي   
حيث إنه من المتصور أن يكون طلب التعديل متضمنا المواد        . إلى حقيقة الواقع    

 .المراد تعديلها، وآذلك األسباب التى أدت لذلك   

أعطى الدستور أيضا حق اقتراح تعديل الدستور      : االقتراح البرلمانى-ب 
 على خالف ما يقضى به الدستور    -وهذا الحق   . ألعضاء مجلس الشعب   

 ال يمارس فرديا وإنما يتطلب الدستور أن يكون اقتراح التعديل مقدما     -سى  الفرن
من ثلث أعضاء المجلس على األقل، فإذا لم يتوافر هذا الشرط فى اقتراح           
التعديل فال يلتفت إليه، ويعتبر هذا الشرط تشددا ال مبرر له حيث إن المنطق      

ديل، وآان يجب أن القانونى يقضى بأن يكون التشدد فى مرحلة إقرار التع    
يعطى حق طلب تعديل الدستور ألى من أعضاء مجلس الشعب فرادى أو   

 . جماعات، آما هو معمول به فى الدستور الفرنسى   

واشتراط أن يكون اقتراح البرلمان بالتعديل موقعا عليه من ثلث أعضاء         
 يخل بالتوازن بين رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان فى    - نراه -المجلس،   

 موضوع اقتراح التعديل، هذا فضال عن أن مجلس الشعب المصرى يتكون        شأن
من حزب واحد مسيطر، أما األحزاب األخرى فإن تمثيلها يعتبر شكليا ، مما         

فأحزاب المعارضة آلها       . يفرغ هذا الحق من مضمونه ويجعله غير ذى قيمة



١٢١  الوسيط فى القانون الدستورى

  منذ عودة نشاط األحزاب فى مصر لم تحصل على ثلث أعضاء مجلس الشعب         
 . فى أى انتخابات برلمانية  

وتنص الالئحة الداخلية لمجلس الشعب على أنه إذا آان االقتراح بالتعديل        
مقدمًا من أعضاء مجلس الشعب، فإن رئيس المجلس يعرض الطلب المقدم             
باقتراح التعديل خالل سبعة أيام من تقديمه على اللجنة العامة للنظر فى مدى              

وفى الفقرتين الثانية      .  من الدستور١٨٩دة توافر الشروط المقررة فى الما    
فإذا انتهت اللجنة العامة       .   من الئحة مجلس الشعب ١١٥والثالثة من المادة  

بأغلبية أعضائها إلى عدم توافر الشروط الدستورية فى الطلب قدمت تقريرا      
بذلك إلى رئيس المجلس، ويعرض الرئيس هذا التقرير على المجلس فى أول        

 . جلسة تالية 

إجراءات تقرير توافر الشروط الدستورية واإلجرائية        أنتضح من ذلك وي
فى طلب التعديل تختلف فى حالة ما إذا آان اقتراح التعديل مقدما من رئيس            
الجمهورية، وما إذا آان مقدما من أعضاء البرلمان، ففى الحالة األولى يعرض              

ب عرض االقتراح    األمر على مجلس الشعب مباشرة، أما فى الحالة الثانية فيج         
على اللجنة العامة وذلك للتأآد من مدى مطابقة توافر الشروط قبل أن يعرض           

 .)٢٤(األمر على المجلس  

 حدودا لالقتراح بتعديل   ١٨٩لم تحدد المادة    :  حدود االقتراح بالتعديل -جـ  
 من الدستور الفرنسى، على أثر ذلك يثور   ٨٩الدستور وذلك على خالف المادة  

اقتراح التعديل فى الدستور المصرى يمكن أن يرد على أى نص   التساؤل، هل  
 من نصوص الدستور؟

 من الدستور ١٨٩ذهب رأى فى الفقه المصرى إلى أن نص المادة         
 وترتيبا .المصرى لم يحدد حدودا يجب أن يأتى االقتراح بالتعديل محدودا بها  

ل دستورى، على هذا الرأى، فإن الشكل الجمهورى يمكن أن يكون محال لتعدي     
 إعادة النظام الملكى فى مصر    - ولو من الناحية النظرية   -ومن ثم يمكن تصور 



١٢٢ الوسيط فى القانون الدستورى

 تنص على ضرورة أن يتضمن طلب  ١٨٩، فالمادة ١٩٧١فى ظل دستور 
 أو  ،ولم يستثن بعد ذلك من مواده الدستور» ..المواد المطلوب تعديلها    «التعديل 

 .)٢٥(مبادئه ما يخرج على نطاق التعديل   

 ويقرر أن الشكل -الرأى اآلخر فى الفقه، يذهب إلى عكس ذلك     على أن 
 سبتمبر ١١الجمهورى والمبادئ األساسية التى يقوم عليها الدستور الصادر فى      

 يجب أن تفسر فى    ١٨٩، ال يصح أن تكون محال للتعديل وأن المادة    ١٩٧١سنة 
  من الدستور،٧٩،٩٠نطاق مواد الدستور األخرى، وال سيما المادتان    

 فإن رئيس الجمهورية يقسم على احترام النظام الجمهورى       ٧٩وبمقتضى المادة   
 تتطلب   ٩٠واحترام الدستور والقانون، وأن يحافظ على سالمة الوطن، والمادة         

نفس األمر بالنسبة للنواب، فنواب الشعب قبل أن يمارسوا وظيفتهم التشريعية     
 على أمن الوطن وسالمة ُيقسمون على احترام النظام الجمهورى، والمحافظة     

 وترتيبا على هذا الفهم، يذهب أنصار هذا الرأى إلى أن نص المادة .أراضيه 
. )٢٦(١٨٩ يقيدان حق تعديل الدستور، آما ورد فى المادة     ٩٠ والمادة ٧٩

ويذهب البعض إلى أنه مع عدم وجود هيئة تراقب تطبيق هذا التفسير، فإن    
هورية على البرلمان، ومن البرلمان على   المراقبة تكون متبادلة من رئيس الجم  

رئيس الجمهورية وتفسير ذلك أنه فى حالة اقتراح أعضاء البرلمان تعديال      
 فإن -دستوريا يتضمن مساسا بسالمة أراضى الدولة أو بالنظام الجمهورى         

رئيس الجمهورية له حق رفض طرح هذا االقتراح بالتعديل على االستفتاء،     
 فإن البرلمان يستطيع أن  - من هذا القبيل -الرئيس شيئا   وبالمقابل إذا اقترح  

 .يمتنع عن مناقشة هذا االقتراح 

وفى الحقيقة، أنه رغم االعتبارات التى تؤدى إلى تأييد منطق الرأى األخير       
حفاظا على المبادئ األساسية التى وردت فى الدستور وأهمها النظام       

 إال أنه يبقى من الناحية  -والحفاظ على سالمة أراضى الوطن   . الجمهورى
فالقول بعدم جواز  . القانونية عدم وجود سند لهذا الرأى من نصوص الدستور 



١٢٣  الوسيط فى القانون الدستورى

التعديل على المبادئ األساسية التى وردت فى الدستور، أو على النظام   
، بحجة أن رئيس الجمهورية، وأعضاء      ١٨٩الجمهورى بمقتضى المادة   

عوزه الدقة، فالقسم على احترام النظام       قول ت-البرلمان قد أقسموا على احترامها  
الجمهورى والدستور ال ينصرف إلى عدم التعديل، وإال آان نتيجة ذلك عدم       

 من ١٨٩جواز تعديل أى نص من نصوص الدستور، وآان نص المادة   
الدستور لغوا ال فائدة منه، ثم إن الرأى الثانى يستند إلى وجود رقابة متبادلة          

ن رئيس الجمهورية والبرلمان، فهذا الرأى على بساطته     على اقتراح التعديل بي 
 وهى أن البرلمان المصرى بأغلبيته الساحقة        - بل حقيقة   -لم يواجه فرضا    

 بطبيعة الحال سيؤثر فى مناقشة        - والذى -يخضع لحزب رئيس الجمهورية      
 .االقتراح بالتعديل وإقراره  

إنما يكون بتعديل نص  و- ال يكون بتأييد الرأى األول  - آما نرى -والحل  
 .  من الدستور بما يضمن وضع حدود يلتزم بها االقتراح١٨٩المادة 

 من الدستور وقتا معينا سواء ١٨٩لم تحدد نص المادة  : وقت التعديل-د 
لجواز تقديم االقتراح بالتعديل أو لمنع ذلك، ومن ثم يمكن تعديل الدستور فى آل   

 يتفق على عدم جواز تعديل الدستور   وقت ، على أن الفقه المصرى فى مجموعه      
 من الدستور ، حيث إن  ٧٤فى أوقات األزمات والتى تقتضى إعمال نص المادة        

لمواجهة مخاطر      » إجراءات سريعة  «تطبيق أحكام هذه المادة يقتضى اتخاذ      
تهدد الوحدة الوطنية أو سالمة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها 

  .)٢٧(الدستورى

 ال يمكن أن يكون ضمن هذه - بطبيعة الحال   -ل الدستور وتعدي
 من الدستور، يجب أن يتم فى ٧٤اإلجراءات، هذا فضال عن أن إعمال المادة   

 آل ٧٤إطار قواعد الدستور ذاتها فمن المخاطر التى تواجهها إجراءات المادة               
 ما يؤدى إلى إعاقة مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى، ومن هنا ال       

يستقيم األمر حين يترتب على إعمال النص إهدار أحكام الدستور، يبقى بعد    



١٢٤ الوسيط فى القانون الدستورى

ذلك، فرضان ال يصح معهما طرح مشروع لتعديل أحكام الدستور، الفرض       
حالة غياب مجلس الشعب، وذلك ألى سبب من األسباب سواء أآان سببا      : األول

 بسبب غير عادى  عاديا مثل انتهاء الجلسات أو انتهاء الفصل التشريعى، أو آان        
آالحل أو انتهاء المدة ، فهنا غير جائز طرح مشروع تعديل الدستور ألن الهيئة      
التى أناط بها الدستور مناقشة االقتراح بالتعديل، وإقراره مبدئيا غير متواجدة،           

هو غياب رئيس الجمهورية، سواء أآان هذا الغياب لسبب غير     : الفرض الثانى  
 يعرقل قيامه بأداء مهامه الدستورية، ويترتب على   عادى آالوفاة أو وجود سبب

 .ذلك عدم جواز قيام الرئيس المؤقت باقتراح تعديل الدستور    

 : الموافقة على مبدأ التعديل-٢

االقتراح بتعديل مادة أو أآثر من مواد الدستور سواء آان اقتراحا رئاسيا       
دأ التعديل، أم برلمانيا يجب أن يعرض على مجلس الشعب، وذلك لمناقشة مب    

 .ويجب أن توافق األغلبية على االقتراح بالتعديل من الناحية المبدئية     

 غير مطالب بأن يناقش موضوع التعديل، بل      -ومجلس الشعب فى هذه المرحلة     
عليه أن ينظر فى مدى مالءمة مبدأ تعديل الدستور، وعلى ذلك فإننا نرى أن استخدام           

ستخداما غير موفق، وآان يحسن بالمشرع  ، يعتبر ا" يناقش" لتعبير ١٨٩المادة 
حيث إنه يفيد النظر فى قبول مبدأ التعديل من  " ينظر"الدستورى لو استبدله بتعبير 

عدمه، على خالف الفعل يناقش الذى يقتضى مناقشة موضوعية لمشروع االقتراح          
بالتعديل فى ذاته وأساسه، آما أن هذه المرحلة تقتضى أن ينظر مجلس الشعب فى       

 . ى توافر الشروط الشكلية التى تطلبها الدستور فى االقتراح بالتعديل    مد

هل يجب أن يكون مشروع االقتراح بالتعديل   : وهنا يثار التساؤل اآلتى 
مصاغا على هيئة مواد دستورية تقوم مقام المواد المطلوب تعديلها؟ أم أنه يكون  

تراح فى هيئة  صحيحا إذا ما تطلب التعديل وأورد أسبابه دون تقديم االق    
 يجب أن يكون ١٨٩نصوص تامة الصياغة؟ حسب ما تقضى به المادة       

االقتراح محددا للمواد المطلوب تعديلها، ومبينا األسباب الداعية إلى التعديل،       
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ولم تشترط أن يكون مشروع التعديل مصاغا على هيئة نصوص، وإن آان    
 فى مبدأ التعديل - بعد النظر -ومجلس الشعب  .  ال يمنع ذلك٨٩نص المادة 

يصدر قرارا فى شأن االقتراح، إما بالقبول وإما بالرفض، ويكون هذا القرار         
بأغلبية أعضاء المجلس، وإذا تم رفض التعديل من حيث المبدأ، فإنه يترتب       

 المواد موضوع -على ذلك نتيجة هامة وهى عدم جواز إعادة طلب تعديل     
ولعل الدستور   . هذا الرفض االقتراح المرفوض إال بعد مضى سنة على    

وإن آنا نرى أن ذلك تشددا ال . استهدف بذلك أن يضمن جدية االقتراح بالتعديل 
جدوى منه، فقد يرفض، ألسباب شكلية ال صلة لها بموضوع االقتراح، وهذا   
الرفض يمنع التقدم باقتراح آخر لتعديل هذه النصوص لمدة عام آامل، وظاهر     

ذا آان االقتراح بالتعديل اقتراحا رئاسيا وتم    يقضى بأنه إ١٨٩نص المادة 
رفضه من قبل البرلمان من حيث المبدأ، فإنه ال يجوز ألعضاء البرلمان أن     
يتقدموا باقتراح تعديل لنفس المواد التى آانت موضوع االقتراح الرئاسى،           
ونفس األمر إذا آان االقتراح المرفوض برلمانيا فإنه ال يجوز لرئيس      

 يتقدم باقتراح تعديل نفس المواد التى آانت موضوع االقتراح    الجمهورية أن  
 .البرلمانى إال قبل مرور عام  

وهنا يثار تساؤل هام عن الهيئة أو الجهة التى تراقب تنفيذ ذلك؟ ونحن   
 وهو بصدد الموافقة على مبدأ  -نرى أن مجلس الشعب ذاته هو الذى عليه 

أن يرفض مبدأ االقتراح بالتعديل نظرا        أن يراقب تنفيذ هذا القيد، فله     -التعديل  
 .لكونه جاء على مواد محظور تعديلها لمدة عام   

 قد نص فى المادة   - ١٩٨٠ مايو  ٢٢ بعد تعديله فى -على أن الدستور  
االقتراحات الخاصة بتعديل     « على وجوب أخذ رأى مجلس الشورى فى   ١٩٥

لوقت الذى يجب أن    وهنا يثار التساؤل عن ا . »مادة أو أآثر من مواد الدستور
يتدخل فيه مجلس الشورى برأيه فى موضوع التعديل؟ هل يكون ذلك قبل     
اقتراح التعديل، أم فى مرحلة إقرار مبدأ التعديل من قبل مجلس الشعب؟ أم            
يكون فى أثناء مناقشته بصفة نهائية فى مجلس الشعب؟ بطبيعة الحال، ال يمكن               
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يل إلى مجلس الشعب، سواء أآان   أن يكون ذلك قبل تقديم االقتراح بالتعد 
 . االقتراح بالتعديل رئاسيا أم برلمانيا   

ونحن نرى أن أخذ رأى مجلس الشورى فى االقتراح بالتعديل إنما يكون بعد 
مرحلة إقرار مبدأ التعديل من مجلس الشعب، أى فى المرحلة الثالثة من عمر 

وصياغة نصوصه تمهيدا االقتراح، وهى التى تتم فيها مناقشة االقتراح بالتعديل 
ورأى مجلس الشورى استشارى . لعرضها على االستفتاء الشعبى، أو رفضها نهائيا

وغير ملزم لمجلس الشعب، وبالتالى فإذا انتهى هذا الرأى إلى رفض مبدأ التعديل، 
فإن الكلمة األخيرة تكون لمجلس الشعب الذى يستطيع أن يقر مبدأ التعديل رغم 

ى، ولكن ال شك أن رأى مجلس الشورى سيكون له قيمة رفضه من مجلس الشور
 .أدبية وتأثير غير مباشر على ما يمكن أن ينتهى إليه مجلس الشعب

 : مناقشة االقتراح بالتعديل -٣

على أثر الموافقة المبدئية على مشروع االقتراح بالتعديل من قبل مجلس     
انت هذه المدة وآ(الشعب، وبعد فترة زمنية نص عليها الدستور وهى شهران  

، تتم مناقشة االقتراح    ) ستة أشهر١٩٥٦ يناير ١٦فى الدستور الصادر فى   
بالتعديل ويستهدف الدستور من اشتراط مضى هذه المدة أن يفسح المجال لنواب    

بشأن مبدأ تعديل    الشعب فى أن يعودوا إلى ناخبيهم لكى يتحسسوا آراءهم     
سياسية الفاعلة من نقابات وأحزاب         الدستور، وآذلك إتاحة الفرصة لكل القوى ال      

وعلى هذا  . وتجمعات سياسية من مناقشة مبدأ التعديل، واتخاذ قرار بشأنه     
 آان أفضل ١٩٥٦ يناير ١٩ فى ظل دستور ١٨٩األساس، نرى أن نص المادة  

، حيث أن األول آان يجعل المدة ستة  ١٩٧١ سبتمبر ١١من مثيله فى دستور 
شهرين، وهى مدة قد تكون آافية لدراسة مشروع  أشهر، أما الثانى فقد جعلها    

 .االقتراح بالتعديل  

 يناقش االقتراح بتعديل الدستور، من    - فى هذه المرحلة  -ومجلس الشعب   
حيث صياغة نصوصه، وله أن يعدل فيها أو ينقص منها أو يزيد عليها، وتبدأ    



١٢٧  الوسيط فى القانون الدستورى

 التعديل،   هذه المرحلة، بعد إقرار مبدأ التعديل، بأن يقرر المجلس إحالة طلب      
وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسة وتقديم           
تقرير عنه خالل شهرين من تاريخ إحالة األمر إليها، وذلك بعد أخذ رأى مجلس      

 .الشورى بالنسبة للمادة أو المواد المطلوب تعديلها   

ل الخمسة عشر   وفى حالة موافقة اللجنة على التقرير تحدد جلسة لنظره خال          
يوما التالية النقضاء شهرين على موافقة المجلس على مبدأ التعديل، وتتطلب              

 أن يوافق على التعديل المطلوب أغلبية ثلثى أعضاء المجلس،            ١٨٩المادة 
 من ١٢١ويؤخذ الرأى على التعديل باالسم، وذلك حسب ما تقضى به المادة     

 أن يوافق على مشروع   الئحة مجلس الشعب، وعلى ذلك استلزم الدستور      
وإذا تحققت هذه الموافقة فإن مشروع      . التعديل ثلثا أعضاء مجلس الشعب     

االقتراح يعرض على الشعب فى استفتاء شعبى إلقراره، ولكن يثار تساؤل فى         
حالة عدم إقرار المشروع بالتعديل من ثلثى أعضاء المجلس، هل يترتب على            

 إال بعد فوات سنة على  -ع التعديل  موضو-ذلك عدم جواز تعديل نفس المواد 
 . األقل ؟ آاألمر فى حالة رفض مبدأ التعديل من قبل مجلس الشعب     

وفى حقيقة األمر نرى أن التقييد الوارد فى الفقرة الثالثة من نص المادة      
 استثناء ويجب أن يتقيد هذا األمر بما يتقيد به آل استثناء، فيجب عدم      ١٨٩

يقاس عليه، وعليه فإن حكم الفقرة الثالثة ال ينطبق          التوسع فى تفسيره، آما ال  
 تواجه   ١٨٩ومن ناحية أخرى، فإن الفقرة الثالثة من المادة     . على هذا الفرض

رفض التعديل من حيث المبدأ، فمبدأ التعديل فى ذاته مرفوض وقد يكون ذلك     
أما عدم حصول مشروع االقتراح    . لظروف اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية      

 فإن  - فعالوة على الموافقة عليه من حيث المبدأ  -تعديل على أغلبية الثلثين  بال
الرفض قد يكون راجعا إلى عيوب فى الصياغة النهائية للمشروع، ولذا نرى          
جواز أن يكون موضوعه محال القتراح بتعديل آخر ال يتقيد بشرط مرور عام    

 .على رفض هذا االقتراح بالتعديل   
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 :التعديل إقرار االقتراح ب-٤

هذه هى المرحلة األخيرة والتى بتمامها يدخل التعديل الدستورى مرحلة النفاذ، 
 من الدستور الفرنسى، جعل الدستور المصرى ٨٩وعلى خالف نص المادة 

االستفتاء الشعبى طريقا واحدا وجبريا إلقرار التعديل الدستورى، حيث أن الدستور 
جأ إلى االستفتاء أو أن يدعو البرلمان الفرنسى خير رئيس الجمهورية بين أن يل

 .بمجلسيه فى هيئة مؤتمر إلقرار مشروع التعديل، بأغلبية ثالثة أخماس األعضاء 

 فى ١٨٩فمن ناحية أولى تنص المادة     : وهذه المرحلة تثير عدة تساؤالت  
فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء المجلس،          ... «فقرتها األخيرة على ما يلى    

وهنا يأتى التساؤل عمن له حق عرض   . لشعب الستفتائه فيهعرض على ا
التعديل على االستفتاء؟ نحن نعلم أن األمر فى الدستور الفرنسى يكون من  

 رئيس الجمهورية، فهو الذى يستطيع أن يطرح مشروع التعديل على        اطالقات  
 . فى الدستور المصرى لم يحدد هذا األمر١٨٩الشعب، ولكن نص المادة  

يتمثل فى أن يكون هذا األمر من حق   : األول: اقع أننا أمام أمرين   وفى الو
البرلمان فبعد أن يوافق على مشروع التعديل، بأغلبية الثلثين من أعضائه، عليه         

يتمثل فى   : أن يطرح مشروع التعديل على الشعب لالستفتاء فيه، والفرض الثانى        
ه يملك دعوة الشعب أن يكون هذا حقا خالصا لرئيس الجمهورية، فهو دون غير        

ونحن نرى أن الفرض الثانى هو األقرب   . لالستفتاء على مشروع الدستور 
 بعد الموافقة عليه من قبل   -للصواب، فقرار االستفتاء على مشروع التعديل       

 إال أنه يجب مالحظة أن رئيس     - يكون حقا لرئيس الجمهورية   -مجلس الشعب   
وبمعنى آخر فإن     . ذ مثل هذا القرار الجمهورية ال يملك سلطة تقديرية فى اتخا     

رئيس الجمهورية ال يستطيع أن يمتنع عن اتخاذ القرار بدعوة الناخبين    
.   لالستفتاء على مشروع التعديل الذى وافق عليه البرلمان بأغلبية ثلثى أعضائه    

 واضح الداللة فى أن عرض المشروع على االستفتاء مترتب   ١٨٩فنص المادة  
بية البرلمانية المطلوبة، ومن ثم يتوقف دور رئيس       على حصوله على األغل  
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الجمهورية على مجرد دعوة الناخبين لالستفتاء على مشروع التعديل، ولذلك      
 .نرى أن امتناعه عن اتخاذ هذا القرار يعتبر غير دستورى 

رى نرى أنه يجب أن تكون هناك فترة من الزمن بين موافقة                      خ ومن ناحية أ     
على الرغم      .   بالتعديل، وبين االستفتاء الشعبى عليه                مجلس الشعب على االقتراح            

 لم تنص على ذلك، إال أنه يعتبر أمرا ضروريا ال يستقيم                   ١٨٩من أن المادة     
األمر بدونه، إذ يقتضى األمر أن نعطى فرصة للشعب بكل فئاته، ومؤسساته                         

 -ل فيه     التى قد ال يكون لها تمثيل فى البرلمان أو آان تمثيلها غير فعا                    -السياسية     
 . مناقشة موضوع االقتراح بالتعديل            

 : ١٩٨٠ مايو ٢٢ تعديالت الدستور فى  -ثانيا 
تمثلت هذه التعديالت فى تعديالت لنصوص قائمة واستحداث نصوص         

 : أخرى وذلك على الوجه التالى   

 : تعديل نصوص قائمة -١

ولة     تعديل نص المادة األولى، والمادة الرابعة، المتعلقتين بأساس نظام الد     -أ
سواء من الناحية السياسية، أو من الناحية االقتصادية، وآان هذا األساس يتمثل         
فى آون هذا النظام ديمقراطيا واشتراآيا، أما التعديل فاستهدف أن يكون النظام    

 .اشتراآيا ديمقراطيا  

وجاء فى أسباب االقتراح بالتعديل أن ديمقراطيتنا واضحة ال تبررها فلسفات 
وأن المقصود من هذا التعديل هو انتهاج ... ف غامضة وخادعة أو تغطيها أوصا

ويذهب البعض . )٢٨(االشتراآية الديمقراطية، آمذهب اجتماعى وسياسى واقتصادى
إلى أن هذا التعديل، يجعل للدولة مذهبا محددا، وما ينبغى لها أن تكون آذلك، حيث 

هى عرضة للخطأ  ان المذاهب يصوغها الفكر اإلنسانى، ويعتنقها اإلنسان، و
والصواب، والتصادم مع المذاهب األخرى، وهنا يكون الخالف حول المذهب 

آما ينتج عن . خالفا حول أساس نظام الحكم فى الدولة وهذا هو الخطر بعينه
 .)٢٩(»مذهبية الدولة، أال تكون هناك فكرة شرعية إال تلك التى تندمج مع المذهب



١٣٠ الوسيط فى القانون الدستورى

ادة باإلجماع، وذلك دون مالحظات             ووافق مجلس الشعب على تعديل هذه الم           
جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراآى                      « أو مناقشات، لتصبح آاآلتى            

ديمقراطى يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة، والشعب المصرى، جزء من                             
، ولنفس األسباب تم تعديل المادة            » األمة العربية، يعمل على وحدتها الشاملة              

س األساس، حيث تحدد أساس النظام االقتصادى فى                     الرابعة، والتى تتصل بنف          
الدولة، وجاء التعديل المقترح ليجعل من هذا األساس النظام االشتراآى                             
الديمقراطى القائم على الكفاية والعدل، بما يحول دون االستغالل ويؤدى إلى                                 
تقريب الفوارق بين الدخول ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع                               

تكاليف العامة، وهذا التعديل يتسق مع التحول الذى حدث للنظام                        األعباء وال   
االقتصادى المصرى فى حقبة السبعينات، حيث تحول هذا النظام عن أسسه                                
االشتراآية إلى سياسة االنفتاح، على االقتصاد الغربى، وظهرت فئات آثيرة                                  
حققت مكاسب ضخمة، ومن ثم آان الزما أن يتغير هذا األساس الذى جرى                       

ووافق مجلس الشعب على تعديل المادة الرابعة                     . لمادة األولى من الدستور        ل
بصياغتها التى قدمتها اللجنة الخاصة، وذلك دون أى مناقشة أو ابداء مالحظات،                                     

األساس االقتصادى لجمهورية مصر العربية                 :  وليصبح نص المادة الرابعة آاآلتى          
فاية والعدل، بما يحول دون           هو النظام االشتراآى الديمقراطى القائم على الك                 

االستغالل، ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع                                 
 .     )٣٠( ويكفل عدالة توزيع األعباء والتكاليف العامة                

 تعديل المادة الثانية من الدستور والمتعلقة بمبادئ الشريعة اإلسالمية،      -ب 
ى للتشريع وجاء فى أسباب    آمصدر رئيسى للتشريع، لتصبح المصدر الرئيس

ما حدث من طفرة طيبة مشكورة من تشكيل لجان للعمل على تقنين       «ذلك، 
وتمشيا مع . وألننا فى دولة العلم واإليمان     . الشريعة اإلسالمية فى آافة فروعها    

 ووافق مجلس    )٣١( »روح النظام الذى يولى القيم الروحية آافة عنايته واهتمامه     
وآذلك على الصياغة المقدمة والتى وافقت عليها      الشعب على هذا التعديل، 

اإلسالم دين الدولة، واللغة العربية لغتها     «: اللجنة الخاصة لتصبح المادة آاآلتى     
  .)٣٢ (»الرسمية، ومبادئ الشريعة اإلسالمية المصدر الرئيسى للتشريع  
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وفى حقيقة األمر، يعتبر هذا التعديل تحصيل حاصل، ولم يضف إلى األمر     
، آما نعتقد أن الدافع  )٣٣( إلى مصادر أخرى االستنادحيث إنه ال يمنع من  جديدا 

 .وراء هذا التعديل آان سياسيا أآثر منه قانونيا   

 تعديل المادة الخامسة من الدستور والتى آانت تنص على أحادية التنظيم -جـ 
 طلب أسبابوجاء فى . السياسى الواحد والمتمثل فى االتحاد االشتراآى العربى

لتعديل أنه يتسق وتعدد األحزاب الذى يقوم عليه النظام السياسى بعد التحول عن ا
، ووافق المجلس ١٩٧٧ لسنة ٤٠نظام الحزب الواحد وصدور قانون األحزاب رقم 

على هذا التعديل، باإلجماع دون إبداء أى مالحظات أو تغيرات للصياغة التى 
 .اعتمدتها اللجنة

 ٢٢ل المادة الخامسة هو أهم ما ورد فى تعديل   وفى حقيقة األمر يعتبر تعدي  
، حيث أنه أحل نظام تعدد األحزاب محل نظام الحزب الواحد،     ١٩٨٠مايو سنة 

 .وأصبح نص المادة الخامسة يبيح هذا التعدد على أساس دستورى   

 ١٩٥٣ لسنة ٣٧فبعد أن ظل نشاط األحزاب ممنوعًا بالمرسوم بقانون رقم 
رر الرئيس السادات ظهور ما سمى بالمنابر داخل  حين ق١٩٧٦ يناير ٢٧حتى 

ودخلت هذه . االتحاد االشتراآى ، وقد ظهرت آنذاك ثالثة منابر يمين ووسط ويسار
، وفى افتتاح الدورة األولى لمجلس ١٩٧٦المنابر االنتخابات التشريعية فى أآتوبر 

ر إلى ، أعلن رئيس الجمهورية، تحويل هذه المناب١٩٧٦ نوفمبر ١١الشعب فى 
، وتم هذا ١٩٧٧ لسنة ٤٠أحزاب، وصدر بناء على ذلك قانون األحزاب رقم 

 بخطواته السابقة، فى غياب السند الدستورى، فالدستور فى مبناه ال - آله -التحول 
 ٢٢ولذلك جاء هذا التعديل الدستورى للمادة الخامسة فى . )٣٤(يحتمل هذا التغيير

ذ، ويجعل للتحول إلى تعدد األحزاب أساسا  لكى ينتهى هذا الوضع الشا١٩٨٠مايو 
يقوم النظام السياسى فى «دستوريا ونصت المادة الخامسة بعد تعديلها على ما يلى 

جمهورية مصر العربية على أساس تعدد األحزاب، وذلك فى إطار المقومات 
والمبادئ األساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور، وينظم القانون 

 .»زاب السياسيةاألح
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.  من الدستور، والتى تحدد مدة تولى رئيس الجمهورية  ٧٧ تعديل المادة -د
 من الدستور ٧٧أن المادة «وجاء فى أسباب الطلب المقدم بتعديل هذه المادة    

نظمت مدة رئاسة الجمهورية، ولما آانت مدة رئاسة الرئيس السادات قد بدأت           
 فإن هذه المدة تنتهى ٧٧ والمادة ١٩٠ة قبل صدور هذا الدستور، وإعماال للماد

، وأال يعاد انتخابه مرة أخرى، وهذه النتيجة، التى يسفر عنها         ١٩٨٣فى نوفمبر 
تطبيق هذا النص ال تتفق ومبادئ الديمقراطية التى يحرص مجتمعنا على إرساء     

فضال عن أنها ال تتفق واالتجاه السائد فى عدد  . المزيد منها وتعميق ممارستها
ر من الدول العربية بل والشرقية واألهم من ذلك آله أنها نتيجة يرفضها     آبي

واستشهد الطلب بمجموعة . )٣٥(عقل ووجدان وضمير شعبنا المصرى األصيل 
من الدساتير التى تحرر هذه المدة من التقييد وتجعل انتخاب الرئيس لمدد أخرى          

تسمح بإعادة انتخاب    لكى  ٧٧، وطالب مقدمو الطلب تعديل المادة      )٣٦( أمرا مباحا 
 .  الرئيس لمدد أخرى 

 والتى أقرتها اللجنة الخاصة -وال مراء فى أن أسباب هذا الطلب بالتعديل 
 وإن اتخذت الديمقراطية وتعميقها أمرا استوجب -ووافق عليها مجلس الشعب 

 أن ىءالتعديل، فإن هذه األسباب أبعد ما تكون عن الديمقراطية، إذ ليس منها فى ش
ل النظام الجمهورى إلى نظام وآأنه شبه ملكى، ال يتزحزح عنه شخص يتحو

هما الوفاة أو االنقالب العسكرى، وهو األمر الحادث فى : الرئيس إال فى حالتين
ظل الدستور المصرى فلم يتم تداول السلطة إال عن طريق الوفاة، ولذلك نرى أن 

 الديمقراطى السليم، فالتحديد هذا التعديل قد مثل ردة إلى الوراء وخروجا على الخط
 وهى -أمر مرغوب فيه، واستمرار الحاآم فى حكمه أآثر من اثنتى عشرة سنة 

.  ال شك أنه يفقد نظام الحكم إمكانية تداول السلطة فيه-مدة يكفلها النص قبل تعديله 
تطلق هذا  وال يقلل من هذه االعتراضات استشهاد اللجنة بأمثلة من الدساتير التى

د دون قيد، فهذه الدساتير إما أنها دساتير دول ديمقراطية، مثل الدستور الفرنسى الح
واإليطالى، فهى تطبق مع وجود ضمانات ديمقراطية غير متوافرة فى العالم 
الثالث، الذى نحن بلد منه، من ذلك وجود أحزاب قوية، وبرلمانات ترتد فى أساس 

ك وبعده رأى عام قوى وفعال، ومن هنا تكوينها إلى انتخابات حرة ونزيهة، وقبل ذل
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يندر أن يكون هناك مثال مع هذه الدساتير، ينتخب فيه رئيس الدولة ألآثر من 
وطائفة أخرى من الدساتير ذآرتها اللجنة، آالدستور الهندى فى . مدتين متتاليتين

 منه وهو مثال ليس نصا فى الموضوع، حيث إن منصب رئيس الدولة ٥٦المادة 
وطائفة أخيرة ذآرتها اللجنة . ، منصب شرفى ال يملك اختصاصات فعليةفى الهند

آدستور آل من اندونيسيا، أفريقيا الوسطى، الجابون، فولتا، مدغشقر، وفى آل هذه 
الدساتير أو أغلبها نجد أنظمة شمولية بعيدة آل البعد عن الديمقراطية، وال عجب 

 ووافق مجلس الشعب على تعديل )٣٧(إذًا أن تفقد فى جوهرها فكرة تداول السلطة
مدة الرئاسة ست سنوات ميالدية تبدأ من «:  من الدستور، ليصبح آاآلتى٧٧المادة 

 .»تاريخ إعالن نتيجة االستفتاء ويجوز إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية لمدد أخرى

 : استحداث نصوص جديدة-٢
ديدة،   نصوصا ج١٩٨٠ مايو ٢٢استحدث التعديل الدستورى الذى تم فى  

 لتقنين ما عرف بسلطة    اوذلك إلنشاء مجلس الشورى، وآذلك استحدث نصوص   
 .الصحافة، ولسوف نبحث آل منهما على حدة   

 : النصوص الخاصة بمجلس الشورى-أ 

 إضافة     ١٩٨٠ مايو سنة  ٢٢تضمن التعديل الدستورى، الذى أجرى فى   
ل األول من  وقد نظم الفص  » أحكام جديدة «باب سابع إلى الدستور تحت عنوان    

 . »سلطة الصحافة   «ونظم الفصل الثانى منه   » مجلس الشورى   «هذا الباب 

 :تشكيل مجلس الشورى
يشكل    « من الدستور على آيفية هذا التشكيل، فقضت بأن               ١٩٦نصت المادة     

 ١٣٢مجلس الشورى من عدد من األعضاء يحدده القانون على أال يقل عن              
راع المباشر السرى العام على أن            وينتخب ثلثا أعضاء المجلس باالقت               . عضوا 

ويعين رئيس الجمهورية الثلث             . يكون نصفهم على األقل من العمال والفالحين             
أن يحدد القانون الدوائر االنتخابية الخاصة بمجلس                         » ١٩٧وقررت المادة       «الباقى    

الشورى، وعدد األعضاء بكل دائرة، والشروط الواجب توافرها فى المنتخبين أو                               
 . همالمعينين من   
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وعلى ذلك فقد أخذ المشرع الدستورى، بفكرة التمثيل الجماعى، الذى تأخذ به 
مصر، من قبل فى تشكيل مجلس الشعب، والمجالس المحلية ومؤدى هذه الفكرة فى 

 هذه المصالح الخاصة ال شك جديرة باالحترام …الواقع تمثيل مصالح خاصة 
ة على تعريف المصلحة ولكنها مع ذلك مصالح خاصة، ومن ثم فهى غير قادر

إذ التمثيل فى هذين المجلسين . العامة، ومن باب أولى غير قادرة على الدفاع عنها
  .)٣٨(تمثيل مقصور فى معظمه على الحياة المهنية أو الحياة االقتصادية

ويرى الفقه المصرى فى مجموعه عدم جدوى مجلس الشورى بالصورة    
ن حيث اختصاصاته حيث أن رئيس     التى أنشئ بها سواء من حيث تشكيله أو م 

آما أنه يمارس اختصاصات استشارية وهو فى           . الجمهورية يعين ثلث أعضائه   
حقيقته أقرب إلى فكرة المجالس القومية المتخصصة ومن ثم يطالب البعض              
بضرورة تخويله اختصاصات  تشريعية حتى يكتمل تحول النظام المصرى إلى         

 نوافق على هذا الرأى ونرى ضرورة إلغاء   وفى الحقيقة نحن ال . نظام المجلسين  
وذلك ألن ترآيز الوظيفة التشريعية فى مجلس واحد مع ضمان       . مجلس الشورى  

فوجود المجلسين فى بيئة غير ذات تقاليد ديمقراطية    . استقالله أجدى وأنفع  
مما يؤدى من ناحية أخرى     . راسخة يؤدى إلى تنازعهما االختصاص التشريعى    

 .ثم إن إلغاءه أجدى وأنفع من الناحية االقتصادية   . لطة التنفيذية  إلى استبداد الس 

 :اختصاصات مجلس الشورى

 :  على أن يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلى  ١٩٥نصت المادة  

 .االقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أآثر من مواد الدستور      -١

 .مشروعات القوانين المكملة للدستور   -٢

 .الجتماعية واالقتصادية  مشروعات الخطة العامة للتنمية ا      -٣

معاهدات الصلح، وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى     -٤
 .أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة     
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 .مشروعات القوانين التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية       -٥

ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة  -٦
ها فى الشئون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس العامة للدولة أو بسياست

الشعب، ويتضح  رأيه فى هذه األمور إلى رئيس الجمهورية وإلى مجلس
من ذلك أن مجلس الشورى، مجلس استشارى وال يملك سلطة التقرير  

 .فهو ال يشارك فى العملية التشريعية إال بإبداء الرأى

 : النصوص الخاصة بسلطة الصحافة-ب 

 الذى احتواها الفصل الثانى من الباب السابع      -هذه النصوص  ودارت 
 حول تقنين الصحافة آسلطة شعبية تمارس رسالتها على الوجه        -المستحدث  

يحدد    -وآذلك إنشاء مجلس أعلى    ). ٢٠٦مادة (المبين فى الدستور والقانون   
   .٢١١القانون اختصاصاته وطريقة تشكيله يقوم على شئون الصحافة م                         

إلرهاصات األولى العتبار الصحافة سلطة رابعة، عندما صدر         وآانت ا
 لدعوة الناخبين  ١٩٧٨ مايو ١٥ فى ١٩٧٨ لسنة ٢١٤القرار الجمهورى رقم   

إلى االستفتاء على مبادئ حماية الجبهة الداخلية والسالم االجتماعى، وآان       
  الصحافة هى السلطة الرابعة للشعب،      « المبدأ الثالث منها ينص على ما يلى   

 لسنة  ١٥٧ثم بعد ذلك صدر قرار جمهورى آخر رقم   » ..وهى ملك الشعب  
:   يدعو الناخبين مرة أخرى إلى االستفتاء، أوال   ١٩٧٩ أبريل ١١ فى ١٩٧٩

على إعادة تنظيم الدولة على أسس جديدة، آان من  :  على معاهدة السالم، ثانيا
.  »لى استقاللهاتقنين الصحافة آسلطة رابعة ضمانا لحريتها وتأآيدا ع       «بينها 

 .  قد وصفت بأنها سلطة رابعة   - فى هاتين المرتين  -وهكذا فإن الصحافة    

جاء الفصل الثانى، من     . ١٩٨٠ مايو ٢٢وفى هذا التعديل الذى تم فى  
وفى مادته األولى نص على " سلطة الصحافة  "الباب السابع المستحدث بعنوان   

ى الوجه المبين فى   الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها عل      «أن 
ومذهب المشرع الدستورى المصرى بهذا الصدد ال يستقيم » الدستور والقانون 
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آما أن الصحافة ليس       :  من أن الدولة تقوم على سلطات ثالث  )٣٩(مع ما هو ثابت 
لها من مظاهر وحقيقة السلطة شىء وهو أمر لنا معه عود عند الحديث عن       

  .١٩٧١تنظيم السلطات العامة فى دستور     

 : ٢٠٠٧ التعديالت الدستورية مايو  -ثالثًا 
 أخطر السيد رئيس الجمهورية رئيس     ٢٠٠٦ ديسمبر سنة ٢٦بتاريخ 

مجلس الشعب بطلب لتعديل بعض مواد الدستور وذلك استنادًا إلى أحكام المادة       
 . من الدستور١٨٩

وأرجع السيد رئيس الجمهورية هذا الطلب إلى أنه يمثل تحقيقًا لما جاء              
امجه االنتخابى حول االصالح الدستورى واستهدف من خالل هذه       ببرن

التعديالت تحقيق المزيد من التوازن بين السلطات وتعزيز حقوق المواطن          
والحريات ودعم الحياة الحزبية وتمكين وتعزيز المواطن والحريات ودعم الحياة           

 :تيةالحزبية وتمكين المرأة وتطوير المحليات وذلك من خالل المحاور اآل      

إعادة تنظيم العالقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يحقق مزيدًا   -
 . من التوازن فيما بينهما، ويعزز دور البرلمان فى الرقابة والمساءلة    

تعزيز دور مجلس الوزراء، وتوسيع اختصاصاته، وتوسيع المدى الذى      -
 . يةتشارك فيه الحكومة رئيس الجمهورية فى أعمال السلطة التنفيذ       

وضع ضوابط على ممارسة رئيس الجمهورية للصالحيات المخولة إليه          -
وفق أحكام الدستور، عند مواجهة أخطار تهديد سالمة الوطن أو تعوق      

 .مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى

ضمان تبنى النظام االنتخابى األمثل، والذى يكفل فرص تمثيل األحزاب         -
 .بالبرلمان 

عد التى تشغلها المرأة بالبرلمان، عن طريق    ضمان حد أدنى للمقا -
 . االنتخاب 
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تطوير نظام المحليات وتعزيز صالحيتها التنفيذية والرقابة وعدم         -
 . الالمرآزية فى أدائها 

يكون بديًال تشريعيًا لمكافحة      . ضمان تبنى قانون جديد لمكافحة اإلرهاب     -
 . هذه الظاهرة ، دون الحاجة لمكافحتها بتطبيق قانون الطوارئ       

تعزيز استقالل السلطة القضائية من خالل إلغاء المجلس األعلى للهيئات           -
القضائية، وإلغاء نظام المدعى العام االشتراآى، وما يستتبعه من إلغاء          

 .محكمة القيم 

تحقيق التالؤم بين نصوص الدستور واألوضاع االقتصادية المعاصرة،         -
 إطار من الحفاظ      بما يتيح حرية اختيار التوجه االقتصادى للدولة، فى     

على حرية النشاط االقتصادى والعدالة االجتماعية، وآفالة حق الملكية          
 . بجميع أشكالها، وحماية حقوق العمل    

وفيما يلى نعرض تفصيًال المواد التى تضمنها طلب التعديل وبعض    
المبادئ األساسية التى رآها السيد رئيس الجمهورية آفيلة بتحقيق غايات       

 :، آما ورد فى طلب التعديل  ومقاصد التعديل  

 الفقرة  ٥٦ و٣٧ و٣٣ و٣٠ و٢٤ الفقرة األولى و١٢ و٤ و ١:   المواد -أوًال 
 : الفقرة األولى١٨٠ و٧٣ و٥٩الثانية و

تتمثل أسباب طلب تعديل هذه المواد فى تحقيق التالؤم بين نصوصها        
مع   واألوضاع االقتصادية والسياسية المعاصرة، بحيث ال يفرض الدستور المجت     

نظامًا اقتصاديًا معينًا ال يتأتى العدول عنه إال بتعديل فى نصوصه، وتجنبًا لما        
تنص عليه هذه المواد من عبارات قد تفيد فى ظاهرها االنتماء لنظام اقتصادى        

وفى هذا . بذاته يمكن أن يتجاوزه الزمن بما يفرزه من تطورات ومستجدات  
بما ) ١(، وإعادة صياغة المادة  ٥٩ السياق تدعو الحاجة إلى طلب إلغاء المادة        

 . يؤآد على مبدأ المواطنة بديًال عن تحالف قوى الشعب العاملة   



١٣٨ الوسيط فى القانون الدستورى

ولما آان الحق فى البيئة الصالحة وااللتزام بحمايتها واجبًا عامًا، فقد رأى                 
.   السيد الرئيس أن يتضمن الدستور نصًا يؤآد على حماية البيئة والحفاظ عليها     

 المقترح إلغاؤها تقع فى الباب الثالث من الدستور المعنى    ٥٩ونظرًا ألن المادة 
بالحريات والحقوق والواجبات العامة، رأى سيادته أن يحل النص المقترح               

 . محلها

 ):٥( إضافة فقرة ثالثة للمادة -ثانيًا 
يستهدف طلب إضافة هذه الفقرة تأآيد بعض الثوابت التى تحكم الشخصية           

وذلك بعدم التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو المصرية ويتمسك بها الشعب،  
ومن ثم فقد طلب   . ٤٠الجنس أو األصل، وهو ما احتفى به الدستور فى المادة   

سيادته إضافة فقرة ثالثة إلى تلك المادة بهدف حظر مباشرة أى نشاط سياسى أو         
حزبى أو قيام األحزاب على أساس الدين أو الجنس أو األصل، فال يصح فى     

ة يتيه تاريخها بوحدتها الوطنية، وتفخر على مر العصور بتماسك شعبها   دول
وصالبة بنيانها ، أن تتوزع مصالحها ومناهج العمل السياسى والوطنى فيها إال         

 .على أساس المواطنة وحدها دون تفرقة بسبب الدين أو الجنس أو األصل     

 :٩٤ و ٦٢ المادتان -ثالثًا 
بها فى دول العام، وتأخذ آل دولة بالنظام         تتباين نظم االنتخاب المعمول    

الذى يتفق مع ظروفها السياسية وأوضاع هيئة الناخبين فيها، وتستجيب لما    
يطرأ على هذه الظروف واألوضاع من تحوالت تقتضى تعديًال على نظامها       
االنتخابى، وهو ماال يملكه القانون المنظم لالنتخابات، إال إذا آانت نصوص          

 .بذلكالدستور تسمح 

ولهذا، ورغبة فى أن يتيح الدستور للمشرع القدرة على اختيار النظام    
االنتخابى الذى يكفل تمثيًال أوفى لألحزاب السياسية فى مجلسى الشعب      
والشورى، ويسمح للمرأة بمشارآة فاعلة فى الحياة السياسية، ويمكنها من      

 بما يحقق هذه ٦٢ عضوية هذين المجلسين، فقد رأى السيد الرئيس تعديل المادة 



١٣٩  الوسيط فى القانون الدستورى

األهداف ويسمح للمشرع بتعديل النظام االنتخابى مستقبًال ليتفق مع تطور    
 يستجيب  ٩٤وذلك فضًال عن إدخال تعديل على المادة    . المجتمع وتغير ظروفه  

 . بما يتفق مع أى نظام انتخابى يتجه المشرع إلى األخذ به     ٦٢لتعديل المادة 

 :٧٤ المادة -رابعًا 
 عند مواجهة أخطار تهديد    ٧٤ضمانات الستخدام المادة   وضع الدستور 

إال أن السيد . سالمة الوطن أو تعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى  
الرئيس قد رأى أهمية بالغة إلضافة مزيد من الضمانات التى تحكم استخدام         
السلطات المقررة فى هذه المادة، وذلك بأن يكون الخطر الذى يهدد الوحدة         
الوطنية أو سالمة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى    
خطرًا جسيمًا وحاًال، وأن تتخذ اإلجراءات السريعة لمواجهة الخطر بعد      
التشاور مع رئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى، وأال         

لها له   ُيحل مجلس الشعب أثناء ممارسة رئيس الجمهورية للسلطات التى تخو       
هذه المادة، وذلك تقريرًا لخطورة الموقف الذى يقتضى تطبيق أحكامها ويوجب         

 . التشاور عند مواجهته

 : الفقرتان الثالثة والرابعة٧٦ المادة -خامسًا 
 مادة الدستور العام الماضى، تفعيل     ٧٦لقد آان الهدف من تعديل المادة  

 توصًال إلى أحزاب سياسية       حياتنا السياسية وتعزيز التعددية والعمل الحزبى،    
وانطالقًا من ذات الرؤية، وتدعيمًا      . قوية وقادرة على إثراء التجربة الديمقراطية      

لتحقيق ذات الهدف، فقد طلب السيد الرئيس تعديًال للفقرتين الثالثة والرابعة من      
هذه المادة، يراعى الواقع الراهن لهذه األحزاب، ويستشرف ما ستكون عليه     

ورأى . سياسية فى المستقبل باعتبارها عماد الحياة السياسية ومحرآها   أحزابنا ال 
أن ذلك يتطلب التيسير على األحزاب السياسية بالنسبة إلى الشروط الدائمة             
للترشيح لرئاسة الجمهورية، على نحو يضمن جديته وال يحول فى ذات الوقت            

 .دون إعطاء الفرصة المناسبة لألحزاب للترشيح      



١٤٠ الوسيط فى القانون الدستورى

حزاب السياسية ال تزال فى حاجة لفسحة من الوقت حتى         ولما آانت األ 
تستوفى الشروط الدائمة للترشيح فى االنتخابات الرئاسية، رئى أن ُيسمح        

 بالترشيح لهذه االنتخابات      - خالل هذه الفترة الزمنية وحدها    -لألحزاب السياسية    
 .بشروط أيسر

 :٧٨ إضافة فقرة ثانية للمادة -سادسًا 
ه الفقرة حسم التباين فى وجهات النظر حول بدء مدة      تستهدف إضافة هذ 

والية رئيس الجمهورية بعد إعالن انتخابه، وذلك لتجنب التداخل الذى تفرزه        
 . النصوص الحالية بين مدة الرئاسة والمدة التى تليها   

 : الفقرة الثانية ٨٥ الفقرة األولى و٨٤ و٨٢ المواد -سابعًا 
 الفقرة الثانية من يحل محل      ٨٥ولى و  الفقرة األ٨٤ و ٨٢تحدد المواد  

رئيس الجمهورية عند قيام مانع مؤقت أو دائم أو عند اتهامه، وقد ال يتيسر هذا      
لذلك طالب السيد    . الحلول من الناحية العملية فى بعض األحيان لسبب أو آلخر          

الرئيس بتعديل هذه المادة بما يسمح بحلول رئيس مجلس الوزراء عند تعذر   
رئيس الجمهورية فى تلك الحاالت، دون أن يباشر من يحل محل         حلول نائب  

الرئيس السلطات بالغة األثر فى الحياة السياسية، آإقالة الحكومة وحل مجلس                  
فهذه السلطات يجدر عدم استخدامها خالل الفترة   . الشعب وطلب تعديل الدستور  

 .العرضية التى تنظمها هذه المواد  

 :٨٨ المادة -ثامنًا 
 االنتخابات وآفاءة إجراءاتها أمر نحرص عليه جميعًا، ونعمل      إن نزاهة

على وضع الضمانات التى تكفل حسن التعبير عن اإلرادة السياسية للشعب فى        
اختيار نوابه، وتمكن أآبر عدد من الناخبين من اإلدالء بأصواتهم، وتوفق بين       

 محايدًا ومستقًال   جميع االعتبارات التى تحكم العملية االنتخابية، وتوفر إشرافاً         
 .عليها

ومن هذا المنطلق آان طلب إدخال تعديل على هذه المادة، يسمح بمواجهة          



١٤١  الوسيط فى القانون الدستورى

التزايد المضطرد ألعداد الناخبين وما يفرضه من زيادة مماثلة فى أعداد لجان   
االقتراع والفرز، مع توفير أسلوب اإلشراف الذى يحقق آفاءة ونزاهة العملية           

ى يتيح ألعضاء من الهيئات القضائية اإلشراف على هذه    االنتخابية، والنطاق الذ   
العملية، ويضمن إجراء االنتخابات فى يوم واحد، تجنبًا المتداد فترة االقتراع       

 .أليام طويلة وما ترتبه من آثار فى المجتمع فى ضوء تجارب الماضى       

 : الفقرة األولى١١٨ و ١١٥ المادتان -تاسعًا 
شعب أن يعدل فى مشروع الموازنة العامة  على مجلس ال١١٥تحظر المادة 
وأخذًا بمنهج تعزيز دور البرلمان بالنسبة للموازنة العامة . إال بموافقة الحكومة

للدولة، وتوفير السلطات التى تسمح له بدور فاعل عند مناقشتها وإقرارها، فقد رأى  
 فى السيد الرئيس إدخال تعديل على تلك المادة يسمح لمجلس الشعب بأن يعدل

مشروع الموازنة العامة، على أن يتضمن تعديل المادة الضمانات والتدابير التى 
 .تكفل الحافظ على اإلطار العام للتوازن بين تقديرات اإليرادات والنفقات

ورغبة فى إتاحة مساحة أوسع من الوقت لمجلس الشعب لمناقشة الميزانية،                                
 التى تتاح للمجلس لكى ينتهى من                يتطلب أيضًا زيادة المدة         ١١٥فإن تعديل المادة       

 . نظر الموازنة قبل بداية السنة المالية، والتى حددتها هذه المادة حاليًا بشهرين                                

، ١١٨وبذات المعنى واالتجاه طلب سيادته تعديل الفقرة األولى من المادة         
لتقليل المدة بين نهاية السنة المالية وعرض الحساب الختامى لميزانية الدولة       

س الشعب لمناقشته والتصويت عليه ، حيث أن هذه المادة تسمح حاليًا          على مجل 
بتقديمه خالل سنة من تاريخ انتهاء السنة المالية وهى مدة طويلة تؤخر رقابة            

 .البرلمان على آيفية تنفيذ الحكومة للميزانية   

 :١٩٥ و١٩٤ فقرة أولى و١٣٦ و١٣٣ و١٢٧ المواد -عاشرًا 
 توجه إليه السيد الرئيس فى برنامج االنتخابى ،     استكماًال لتحقيق ما سبق أن  

من تعزيز لسلطة البرلمان وتفعيل لدوره التشريعى والرقابة ، طالب سيادته       
 .١٩٥ و١٩٤ فقرة أولى و١٣٦ و١٣٣ و١٢٧بتعديل المواد 



١٤٢ الوسيط فى القانون الدستورى

، إلى التخفيف من إجراءات تقرير مسئولية    ١٢٧ويهدف تعديل المادة 
جلس الشعب دور أآبر فى سحب الثقة     رئيس مجلس الوزراء، بحيث يكون لم   

وهو ما يترتب عليه أن صدور     . من الحكومة دون حاجة للجوء إلى االستفتاء     
قرار من مجلس الشعب بسحب الثقة من الحكومة يؤدى إلى أن تقدم الحكومة    
استقالتها، ويكون قبول هذه االستقالة وإعادة طرح الثقة بالوزارة فى ذات دور    

 .ت يتحقق بها التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية    االنعقاد وفق ضمانا  

 فيهدف إلى تعزيز دور مجلس الشعب لتحوز   ١٣٣أما تعديل المادة 
الحكومة التى يختارها رئيس الجمهورية ثقة المجلس، وذلك بأن يقدم رئيس        
مجلس الوزراء خالل فترة قصيرة من تاريخ تشكيل الحكومة برنامج وزارته    

لشعب الذى له حق قبوله أو رفضه، على أن تحدد هذه األحكام      إلى مجلس ا  
وال يحول هذا    . الدستورية التى تترتب على رفض المجلس لبرنامج الحكومة       

التعديل دون استخدام رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو غيرهم من رجال     
الحكومة لحقهم فى إلغاء بيان أمام مجلس الشعب أو إحدى لجانه عن موضوع             

 . خل فى اختصاصاتهم يناقشه المجلس ويبدو مالحظات بشأنه        دا

 إلى أن يكون حل مجلس    ١٣٦ويهدف تعديل الفقرة األولى من المادة    
وهو ما . الشعب بقرار من رئيس الجمهورية، دون حاجة إلى استفتاء الشعب        

يتفق مع طريقة حل مجلس الشورى، ومع ما طالب به سيادته من عدم اللجوء      
ورغبة فى . ء الشعبى عند سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء    إلى االستفتا 

إعالء دور اإلرادة الشعبية فى اختيار نوابها، رأى السيد الرئيس أنه إذا تم حل         
 .المجلس لسبب ما ال يجوز حله مرة أخرى لذات السبب     

، فيهدف إلى منح مجلس الشورى            ١٩٥ و ١٩٤أما طلب تعديل المادتين        
إذ حددت هاتان المادتان اختصاصه بإبداء الرأى غير الملزم                        اختصاصًا تشريعيًا،         

إال أن التطبيق العملى آشف عن أهمية                .  فى بعض المسائل ذات الطابع التشريعى               
.   دور مجلس الشورى فى مجال التشريع، مما يدعو إلى ترسيخ هذا الدور                    



١٤٣  الوسيط فى القانون الدستورى

ق   وانطالقًا من ذلك آان طلب تعديل هاتين المادتين، إلعطاء مجلس الشورى ح                          
الموافقة على بعض الموضوعات الواردة فى اختصاصاته المنصوص عليها                                 
حاليًا، وأن يبقى رأى المجلس استشاريًا بالنسبة لباقى االختصاصات، مع تحديد                                   
القوانين المكملة للدستوري تحديدًا حصريًا، ووضع أسلوب يتسم بسهولة التطبيق                           

لس الشورى حول أى         لحل ما يمكن أن ينشأ من خالف بين مجلس الشعب ومج                  
 . من الموضوعات التى يصبح مختصًا بالموافقة عليها                   

 :١٤١، والمادة ١٣٨ إضافة فقرة ثانية للمادة -حادى عشر 
تحقيقًا لما أورده السيد الرئيس فى برنامجه االنتخابى من رغبة فى تقوية دور 

، ١٣٨ة مجلس الوزراء بما يعزز سلطاته، فقد طالب بإضافة فقرة ثانية إلى الماد
بهدف التوسع فى االختصاصات المقررة للحكومة، إلى جوار ما هو مقرر أصًال 
فى الفقرة األولى من هذه المادة من االشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع 
السياسة العامة للدولة واإلشراف على تنفيذها، ولما طالب به سيادته من ضرورة 

بحيث يمارس رئيس . ٧٤ى المادة استشارة رئيس مجلس الوزراء عند اللجوء إل
 ١٤٧ و١٤٦ و١٤٥ و ١٠٨الجمهورية اختصاصاته المنصوص عليها فى المواد 

 الفقرة الثانية، بعد موافقة مجلس الوزراء فى بعضها وبعد أخذ رأى ١٥١ و١٤٨و
 .المجلس فى البعض اآلخر

 لكى يشترك رئيس         ١٤١ولتحقيق ذات األهداف آان طلب تعديل المادة                    
 . زراء بالرأى فى تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم                         مجلس الو    

 :١٦ إضافة فقرة ثانية للمادة -ثانى عشر 
تستهدف هذه اإلضافة تطوير نظام اإلدارة المحلية وتعزيز صالحياتها            
التنفيذية، بما يؤدى إلى التطبيق السليم للنظام الالمرآزى، وإعطاء المحليات              

 .ارة شئونهاالدور الحقيقى فى إد  

 :١٧٩ والفصل السادس المادة ١٧٣ المادة -ثالث عشر 
 ١٧٣حرصًا على تعزيز استقالل السلطة القضائية، آان طلب تعديل المادة        



١٤٤ الوسيط فى القانون الدستورى

بما يؤآد دستوريًا على استقالل آل هيئة من الهيئات القضائية بمباشرة شئونها،         
الجمهورية   على أن يشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية ويرأسه رئيس       

ليرعى الشئون المشترآة للهيئات القضائية والتى تتطلب التنسيق فيما بينها،      
 .١٧٣وذلك بديًال عن المجلس األعلى المنصوص عليه فى المادة     

وتحقيقًا لذات االتجاه فقد طلب السيد الرئيس إلغاء الفصل السادس والمادة            
عى العام االشتراآى وما    التى تضمنها هذا الفصل، لُيلغى بذلك نظام المد      ١٧٩

يستتبعه من إلغاء حكمة القيم، على أن تنتقل االختصاصات التى آانت موآولة             
إليهما إلى جهات القضاء، وذلك بعد أن أدى هذا النظام دوره فى حماية              

 .االقتصاد الوطنى فى فترة آانت تستدعى وجوده   

 : إضافة نص ينظم حماية الدولة من اإلرهاب-رابع عشر 
امة نظام قانونى يختص بمكافحة اإلرهاب وتجفيف منابعه، ليكون          إن إق

بديًال تشريعيًا لمكافحة هذا الخطر دون حاجة لتطبيق قانون الطوارئ، يتطلب       
حماية دستورية تستظل بها اإلجراءات التى يتطلبها ذلك النظام، وهو ما يقوم    

راءات خاصة     سببًا لكى يتضمن الدستور بين مواده ما يسمح للمشرع بفرض إج
بمكافحة اإلرهاب على نحو يسترشد بما استقرت عليه دول العالم فى قوانين          

 . أفردتها لذلك

ولذلك طالب السيد الرئيس بوضع عنوان بديل للفصل السادس وبإحالل           
 التى ُاقتِرح الغاؤها، يسمح للمشرع بفرض    ١٧٩نص جديد بدًال من نص المادة 

ن اإلرهاب، وبحيث ال تحول األحكام الواردة      األحكام الكفيلة بحماية المجتمع م    
 الفقرة الثانية، دون قدرة إجراءات      ٤٥ و٤٤ الفقرة األولى و ٤١فى المواد 

مكافحة اإلرهاب على التصدى ألخطاره وآثاره الجسيمة، مع التأآيد على أن       
يكفل القانون تحديد رقابة قضائية على تلك اإلجراءات، وذلك بما يضمن          

طر اإلرهاب ويدفع أى عدوان أو مساس غير مبرر بحقوق    التصدى بحزم لخ 
 . اإلنسان، مع إتاحة سبيل لسرعة الفصل فى قضايا اإلرهاب      



١٤٥  الوسيط فى القانون الدستورى

 :٢٠٥ المادة -خامس عشر 
توضح هذه المادة ما يسرى على مجلس الشورى من األحكام الواردة فى          

ا   وفى ضوء التعديالت المقترحة، آان طلب تعديل هذه المادة بم      . مواد الدستور
.                            الفقرة الثانية إليها ٨٨ و٦٢يتفق مع تلك التعديالت، وذلك بإضافة المادتين      

 المبحث الثانى

 الرقابة على دستورية القوانين

 أن السمو الشكلى للدستور يقتضى علو قواعده بمعنى أنها  - فيما سبق -قلنا  
ويترتب على ذلك نتيجة بالغة    . تحتل المرتبة العليا فى البناء القانونى فى الدولة      

األهمية وهى أن القواعد القانونية األدنى ال يجوز لها أن تخالف نصوص     
بل هى تعدل عن طريق إجراءات     . آما ال يجوز لها أيضا أن تعدلها  . الدستور

 . أخرى آما سبق أن بينا 

وبطالن القوانين المخالفة ألحكام الدستور أمر حرصت دساتير آثيرة على         
. ١٩٢٠النص عليها بين نصوصها من ذلك دستور تشيكوسلوفكيا الصادر سنة     

وأيضًا دستور ليتوانيا الصادر سنة  . ١٩٣٧وآذلك دستور ايرلندا الصادر سنة  
 على أن عدم النص على بطالن القوانين المخالفة ألحكام الدستور ال    ١٩٣٨

وذلك ألن هذه النتيجة ترتبط أساسًا بمجرد تقرير السمو       . يؤثر فى هذا األمر 
 .الشكلى للدستور ويصبح النص عليها أو عدمه تحصيل حاصل وذآر لمفهوم   

صدرت السلطة التشريعية قانونًا يخالف الدستور رغم      ولكن ما العمل إذا أ
جموده وسموه الشكلى؟ هما تثور مشكلة دستورية هذا القانون ولذلك دأبت  

 .)٤٠( األنظمة الدستورية المختلفة على تقرير رقابة على دستورية القوانين    

وهذه الرقابة وإن آانت وسيلة بجانب وسائل آثيرة فى الدول الحديثة        
إال أنها . لقانون الدستورى والتزام سلطات الدولة المختلفة بقواعده    تضمن نفاذ ا

فهى إما أن تقرر عدم . تعد فى واقع األمر أهم هذه الوسائل وأآثرها فاعلية  
وفى آل . إصدار العمل إن آانت رقابة سابقة أو عدم نفاذه إن آانت رقابة الحقة    



١٤٦ الوسيط فى القانون الدستورى

 تطبيق نصوص الدستور   األحوال فهى تؤدى إلى التزام سلطات الدولة المختلفة         
قد تختلف الوسائل التى تحققها      . والرقابة على دستورية القوانين  . والتزام أحكامه  

إال أنها فى النهاية تعمل على آفالة احترام      . فقد تكون سياسية وقد تكون قضائية
 .»نصوص الدستور 

 : وسوف نتناول هذا المبحث فى مطلبين 

 . تورية القوانين وسائل الرقابة على دس :المطلب األول 

 . تنظيم الرقابة على دستورية القوانين فى مصر  :المطلب الثانى 

 المطلب األول

 وسائل الرقابة على دستورية القوانين

.   تتنوع الرقابة على دستورية القوانين تبعًا للهيئة التى تمارس عملية الرقابة     
ين سياسية وقد فقد تكون هيئة سياسية ومن ثم تكون الرقابة على دستورية القوان 

 . تكون هيئة قضائية ومن ثم تكون رقابة قضائية 

 :وعلى ذلك سوف يتفرع هذا المطلب إلى فرعين   

 الفرع األول

 الرقابة السياسية على دستورية القوانين

 : معنى الرقابة السياسية وتقديرها-أوال 

 :معنى الرقابة السياسية -١
ناد مهمة الرقابة إلى هيئة    تعنى الرقابة السياسية على دستورية القوانين بإس    

يكون اختصاصها محدودًا بمراجعة القانون قبل صدوره حتى ال يصدر     . سياسية
 .مخالفًا للدستور  

والهيئة السياسية التى تختص بالرقابة على دستورية القوانين تتعدد أشكالها         
كون فقد تكون هيئة تابعة للبرلمان وقد تكون تابعة للسلطة التنفيذية وأخيرًا قد تت     

 . باالنتخاب 



١٤٧  الوسيط فى القانون الدستورى

 : تقدير الرقابة السياسية-٢

 : مميزات الرقابة السياسية-أ 
فهى تحول دون إصدار القانون . تعتبر الرقابة السياسية رقابة وقائية -١

وال شك فى أن . ومن ثم تمنع من حيث األصل مخالفة الدستور. المخالف للدستور
ئية التى تتدارك المخالفة بعد وهذا على خالف الرقابة القضا. الوقاية خير من العالج
 من نفاذ القانون وانتاج آثاره مما يؤدى إلى - بطبيعة الحال -وقوعها وذلك ال يمنع 

 .آثير من المشكالت حين يتقرر عدم دستوريته

تمتاز الرقابة السياسية ببساطتها إذا ما قورنت بالرقابة القضائية فتطبيقها ال  -٢
ارس الرقابة، والنظر فى مشروع القانون يستدعى غير اجتماع الهيئة التى تم

أما الرقابة القضائية . المزمع إصداره وتقرير مدى اتفاقه مع الدستور من عدمه
 .فهى تنظم بإجراءات معقدة تتطلب جهدًا وتكلفة

فالبرلمان . تعتبر الرقابة السياسية اآثر اتساقًا مع وظيفة السلطة التشريعية -٣
.  االعتبارات السياسية بجوار االعتبارات القانونيةعندما يصدر قانونا، فإنه يراعى

 الرقابة على دستورية القوانين إلى هيئة إسنادومن ثم يكون من األولى واألوفق 
 .سياسية

 : عيوب الرقابة السياسية-ب 

فى حقيقة األمر؛ أنه مع التسليم بالمميزات السابقة للرقابة السياسية والسيما             
وبساطتها أيضا  .  شرور مخالفة نصوص الدستور  آونها رقابة سابقة تقى من  

 .التى تجعلها أآثر سهولة ويسر وأقل آلفة   

إال أن هذه الصورة للرقابة على دستورية القوانين يعيبها عيب خطير         
وهذا العيب هو أنه يندر إن لم يكن   . تتضاءل إلى جانبه آل المميزات السابقة      

فمن . الل والحيدة والموضوعية يستحيل أن نوفر للهيئة القائمة عليها االستق   
فإن هذه اللجنة ال تستطيع أن تصمد أمام األهواء والنزعات الحزبية          :  ناحية أولى 
فهى إما   . فإن تشكيل هذه الهيئة يثير مشاآل آثيرة   : ومن ناحية ثانية   . والسياسية



١٤٨ الوسيط فى القانون الدستورى

أن تعين من الحكومة أو من البرلمان أو من رئيس الدولة أو على أحسن   
وفى آل هذه األحوال ال يمكن أن نضمن   . اب وهو فرض نادر  الفروض باالنتخ 

استقالل هذه اللجنة عمن شكلها، أو يملك دعوتها إلى االجتماع، ولعل هذا العيب     
يفسر لنا فشل التنظيمات السياسية التى أنيط بها آفالة الرقابة على دستورية          

إن الرقابة السياسية      ف- المجلس الدستورى   -فباستثناء التجربة الفرنسية     . القوانين
 لم تنجح   - وقد فشا تطبيقها فى البالد االشتراآية سابقا         -على دستورية القوانين  

بل إن . فى آبح جماح السلطة التشريعية فى إصدار القوانين المخالفة للدستور     
المجلس الدستورى الفرنسى فى بعض األحيان لم يستطع أن يمنع مخالفة           

وتحديدًا فى   .  يما فى فترة حكم الجنرال ديجول  الدستور فى أحيان آثيرة الس  
 . لتعديل الدستور١١استخدام المادة  

 : تطبيقات الرقابة السياسية على دستورية القوانين-ثانيا 
على أن دساتير  . تمثل فرنسا مهد الرقابة السياسية على دستورية القوانين       

قوانين فدستور  آثيرة قد أخذت بصور عديدة للرقابة السياسية على دستورية ال    
 آان يخول رئيس الجمهورية سلطة االعتراض        ١٩٣٧البرازيل الصادر سنة   
آما أن دستور السويد الصادر سنة   .  مخالفًا للدستور رآهعلى إصدار القانون إذا 

 آان يعطى لرئيس البرلمان حق رفض عرض مشروع القانون على       ١٨٠٦
 . غير دستورىرآهالمجلس لمناقشته إذا    

ل االشتراآية آانت أآثر تنظيمًا لهذه الرقابة السياسية على    على أن الدو
 منه على ٦٦ الشرقية نص فى المادة    ألمانيا ومن ذلك دستور . دستورية القوانين 

ان يشكل مجلس الشعب ولمثل مدته لجنة تمثل فيها هيئات الدولة المختلفة      
 حيث  ١٩٧٧وآذلك الدستور السوفيتى سنة . وتختص بمراقبة دستورية القوانين

 .ت األعلى وهيئة رئاسته  يجعل هذه المهمة من اختصاص مجلس السوفي    

 إنشاء لجنة دستورية تشكل من  ١٩٧٤ونظم الدستور المغربى الصادر سنة  
 يعينهم -الرئيس األول للمجلس األعلى وثالثة أعضاء يعينون من قبل الملك وثالثة    

  .)٤١(دستور وذلك قبل إصداره رئيس مجلس النواب وتتولى مراقبة مطابقة القانون لل      



١٤٩  الوسيط فى القانون الدستورى

 :الرقابة السياسية على دستورية القوانين فى فرنسا 

 : تطورها-١
للرقابة السياسية على دستورية القوانين فى فرنسا تاريخ طويل يمتد      

 إنشاء هيئة   siéyes  حيث بدأ فى ظله اقتراح   ١٧٩٥بجذوره إلى دستور سنة 
تقوم بمهمة الرقابة على دستورية    وjurie constitutionnaireمحلفين دستورية 

 . االقتراح على أن الجمعية التأسيسية رفضت األخذ بهذا    . القوانين

.   السنة الثامنة    اقتراحه َآرة أخرى وذلك عند إعداد دستور  siéyesثم أعاد 
 sénat conservateurوتم تكوين مجلس ُسمى المجلس الحامى للدستور          

على أن هذا المجلس لم   . دستورية القوانين  ويختص بممارسة عملية الرقابة على   
فقد آان ُيشكل .  مما أدى إلى فشله فى أداء مهمته  اإلمبراطوريكن مستقال عن 

 ولم يكن له أن يراقب دستورية القانون إال بطلب من اإلمبراطوربإرادة 
ومن ثم لم ينجح هذا المجلس فى منع إصدار القوانين التى تخالف           . الحكومة
 وأصابها ما أصاب    ١٨٥٢ررت هذه التجربة فى ظل دستور سنة   وتك. الدستور

 . التجربة األولى ولذات األسباب    

نة   تور س ل دس ى ظ تورية ١٩٤٦وف نة الدس شئت اللج  Comité أن
Constitutionnel.   

وآانت تشكل من رئيس الجمهورية رئيسا، ورئيس الجمعية الوطنية وسبعة   
عضائها فى بداية آل دورة تشريعية   أعضاء تختارهم الجمعية الوطنية من غير أ   

على أساس التمثيل النسبى للهيئات السياسية وثالثة أعضاء يختارهم مجلس           
 .الجمهورية من غير أعضائه  

 للبرلمان   اوواضح أن هذه اللجنة فى تشكيلها ال تخرج عن آونها امتداد  
 . ومن ثم فانها ال يمكن أن تصبح مستقلة عنه أو عن الحكومة 

نظم هيئة  ١٩٥٨ الدستور الحالى فى فرنسا الصادر فى سنة   وأخيرًا فان
وهو ما سوف . Conseil Constitutionnelجديدة أسماها المجلس الدستورى  

  .)٤٢(واختصاصاته وتقييمه   . ندرسه تفصيًال من حيث تشكيله 



١٥٠ الوسيط فى القانون الدستورى

 : تشكيل المجلس الدستورى-٢

 على تشكيل ١٩٥٨ من الدستور الفرنسى الصادر سنة  ٥٦نصت المادة  
 .وهو يتكون من نوعين من األعضاء. المجلس الدستورى  

 .وهم أعضاء بقوة القانون أيا آان عددهم    .  أعضاء لمدى الحياة -أ

 أعضاء يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد على أن يجدد ثلثهم   -ب 
ن يعينهم رئيس   وثالثة يعينهم رئيس الجمهورية، وثالثة آخر    .  سنوات٣آل 

 .ة وأخيرا ثالث يعينهم رئيس مجلس الشيوخ   الجمعية الوطني  

وجرى العمل على أن يعين آل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس         
الشيوخ ورئيس الجمعية الوطنية عضوا لمدة ثالث سنوات وآخر لمدة ست    

 .  لمدة تسع سنوات وذلك لضمان آلية التجديد الثلثى لألعضاء    ا سنوات وثالث

 الدستورى واالشتراك فى الحكومة     وال يجوز الجمع بين عضوية المجلس  
أو فى البرلمان أو فى المجلس االقتصادى واالجتماعى، وذلك ضمانا الستقالله      

 . فى مواجهة هذه الهيئات  

  .)٤٣( ويعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس باختياره من بين أعضائه    

 :  اختصاصات المجلس الدستورى-٣
ثيرة، فهى تتجاوز    يمارس المجلس الدستورى الفرنسى، اختصاصات آ      

وتتعلق  . عملية الرقابة السابقة على دستورية القوانين إلى مهام أخرى      
باالنتخابات العامة ومراقبة سير عملياتها وإعالن نتائجها والفصل فى المشكالت         

على أن ما يهمنا هنا أن نبحثه هو اختصاصه بالرقابة على        . التى تنتج عنها
 : ابة وجوبية، ورقابة اختيارية    رق: وهى نوعان. دستورية القوانين 

حيث .  من الدستور٦١فقد نصت عليها المادة  . أما عن الرقابة الوجوبية 
والعرض هنا  . أوجبت عرض القوانين األساسية على المجلس قبل إصدارها       

يمثل إجراًء شكليًا واجب االتباع قبل اإلصدار، وذلك نظرًا لما لهذه القوانين من         
 . رتبة من القوانين العادية فهى أعلى م . أهمية خاصة  



١٥١  الوسيط فى القانون الدستورى

فهى تتمثل فيما يعرضه رئيس الجمهورية أو رئيس  : بينما الرقابة االختيارية
ن عضوا من الجمعية الوطنية أو مجلس والوزراء أو رئيس أى من المجلسين أو ست

 وإذا قرر ،طلبا للبت فى دستورية هذه القوانين. الشيوخ على المجلس من القوانين
ى عدم دستورية مشروع القانون آله فإنه يمتنع على رئيس المجلس الدستور

أما إذا آانت عدم الدستورية تلحق ببعض . الجمهورية إصداره ويعتبر آأن لم يكن
نصوصه فإن رئيس الجمهورية له أن يصدره بدون هذا الجزء المخالف إن آان 

 .إسقاطه ال يؤثر على جوهر المشروع وإال تعذر إصداره

الدستورى الفرنسى فى ممارسته الختصاصه هذا بنوعيه      على أن المجلس  
أخرج من نطاق واليته النظر فى دستورية القوانين التى تصدر عن طريق     

وثارت هذه المشكلة فى فرنسا بصدد القانون االستفتائى     . االستفتاء الشعبى 
 .١٩٦٢ نوفمبر سنة ٦الصادر فى  

.   لى موضوعه االستفتاء  فعلى أثر إعالن نتائج االستفتاء بموافقة الشعب ع    
 إلى المجلس الدستورى،   Gastin Monnervileلجأ رئيس مجلس الشيوخ السيد   

لكى يحول دون صدور مشروع القانون الذى آان محال لالستفتاء وذلك بدعوى      
وذلك ألن الرقابة على دستورية القوانين فى فرنسا، تعتبر رقابة       . عدم دستوريته

رى، وذلك قبل أن يصدر رئيس الجمهورية   واقية يقوم بها المجلس الدستو  
 .)٤٤( يوما١٥القانون فى المدة التى حددتها المادة العاشرة من الدستور وهى     

وأسس رئيس مجلس الشيوخ، طلبه هذا على اختصاص المجلس الدستورى، 
 من الدستور التى تحدد ٦١بالنظر فى دستورية هذا المشروع بقانون على المادة 

 وهذا المصطلح ينضوى تحته Lois ستورى بلفظ القوانين اختصاص المجلس الد
 .القوانين الصادرة من البرلمان، وتلك التى تصدر بعد استفتاء شعبى

 فإن المادة الثالثة من الدستور الفرنسى للجمهورية       :ومن ناحية ثانية 
األسلوب : الخامسة تجعل ممارسة الشعب للسيادة عن طريق أسلوبين األول   

ومن ثم ال يستقيم األمر مع القول  . أسلوب االستفتاء الشعبى    : لثانى البرلمانى، وا  
 .بعدم اختصاص المجلس الدستورى بالنظر فى دستورية هذا القانون    



١٥٢ الوسيط فى القانون الدستورى

وأعلن فيه عدم اختصاصه   . ١٩٦٢ نوفمبر ٦وأصدر المجلس قراره فى     
بالنظر فى دستورية مشروع القانون االستفتائى بدعوى أنه يمثل التعبير المباشر          

 .  l’éxpression directe de la suiver- ainete nationaleن سيادة األمة ع

 التى تحدد اختصاص المجلس الدستورى هى فى نصها     ٦١وأن المادة 
 .)٤٥(وروحها ال تقصد سوى القوانين التى تصدر عن البرلمان 

وعلى هذا األساس نكص المجلس الدستورى عن أن يبسط رقابته على     
وأن روح . ى بدعوى أنه التعبير المباشر عن سيادة األمةالقانون االستفتائ 

الدستور الذى خلق المجلس الدستورى آمنظمة لضبط نشاط السلطات العامة فى             
 . إطاره ال يمكن أن يشمل مراقبة اإلرادة الشعبية  

واختلف الفقه بين مؤيد ومعارض لمذهب المجلس الدستورى، حيث ذهب      
اللهم إال  . نطاق اختصاصه بغير مبرر   البعض إلى أن المجلس قد ضيق من   

وبذلك استبعد المجلس     . تغليب االعتبارات السياسية على االعتبارات القانونية       
القانون االستفتائى من آل رقابة قضائية تنظر فى مدى اتفاقه أو اختالفه مع              

 .)٤٦(نصوص الدستور وهو أمر ال يمكن التسليم به

لدستور أو فى القانون يكفل  فعلى الرغم من عدم وجود نص صريح فى ا
إال أن التطبيق السليم للمبادئ القانونية يؤدى إلى   . للمجلس القيام بهذه المهمة   

 استفتاء تشريعيا تقوم فيه هيئة الناخبين   ١١فمن ناحية أولى تنظم المادة  . ذلك
 من  ٣وذلك تطبيقا للمادة   .  بالموافقة على قانون عادى مماثل للطريق البرلمانى     

 الفرنسى والتى تنص على ثنائية ممارسة السلطة التشريعية عن طريق     الدستور
ولم تحدد أفضلية لطريق    .  النواب فى مجلسّى البرلمان وعن طريق االستفتاء      

ال يستقيم األمر بخروج القانون االستفتائى عن      : عن آخر، ومن ناحية ثانية   
شطط فى    سواء تمثل هذا ال. نطاق أى رقابة تضمن عدم الشطط فى التطبيق      

تغيير طبيعة اإلجراء من استفتاء تشريعى إلى شخص سياسى مهمته التصديق           
ن هذا االتجاه   إوفى المقابل ف . على برامج شخصية تدعم الثقة فى رجل السلطة   
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من المجلس الدستورى لم يعدم من وقف ورائه من الفقه الفرنسى حيث أيده        
ميزة من األعمال القانونية،  البعض، بدعوى أن القانون االستفتائى يعتبر طبقة م

  .)٤٧( باعتباره التعبير المباشر لإلرادة الشعبية  

 :تقييم الرقابة السياسية فى فرنسا
ال شك أن تجربة المجلس الدستورى الفرنسى قد حققت نجاحا ملحوظا بالقياس              

على أن هذا النجاح ال     . للتجارب األخرى لهذه الرقابة السياسية فى الدول األخرى         
ى فاعلية الرقابة السياسية فى حد ذاتها بقدر ما هو  راجع إلى فاعلية الحياة       يرجع إل

السياسية فى فرنسا ووجود رأى عام قوى وفعال يستطيع أن يمارس رقابة حقيقية            
 . على المؤسسات الدستورية فى الدولة  

وهذا السبب فى اعتقادى خلق بيئة صالحة لكى يمارس المجلس الدستورى          
 .امه بفاعلية  فى فرنسا بعض مه 

وعلى الرغم من ذلك فإن هذا المجلس لم يستطع أن يقف ضد الجنرال     
ديجول حينما خالف نصوص الدستور على الوجه الذى سبق وبيناه بخصوص       

 . رفض المجلس الدستورى لبسط رقابته على القانون االستفتائى     

ومن ثم نخلص إلى أن الرقابة السياسية على دستورية القوانين فى     
ا السابقة ال يتحقق لها االستقالل عن سلطات الدولة األخرى وهو عيب            صورته

وهو األمر الذى ال يمكن أن يتوافر بالنسبة  . يؤدى إلى انحرافها وعدم فاعليتها 
للرقابة القضائية على دستورية القوانين حيث أنها تأخذ من حياد القاضى          

 . واستقالله أفضليتها  

 الفرع الثانى

 لى دستورية القوانينالرقابة القضائية ع

 : معنى الرقابة وتقديرها : أوال 

 : معنى الرقابة القضائية-١
تقوم الرقابة القضائية على دستورية القوانين على إسناد مهمة الرقابة إلى هيئة 

وهو . فالقاضى وهو يفصل فى المنازعات التى تعرض عليه يطبق القانون. قضائية



١٥٤ الوسيط فى القانون الدستورى

 اتفاق هذا القانون مع الدستور بحسبان أن  مدى- آخطوة أولى -مطالب بأن يبحث 
وعلى هذا األساس يعد إسناد . هذا األخير يأتى على قمة البناء القانونى فى الدولة

 .الرقابة على دستورية القوانين إلى هيئة قضائية أمرا منطقيا

قد تكون رقابة ال مرآزية . والرقابة القضائية على دستورية القوانين   
فكل محكمة تستطيع أن تفصل فيما    . لى اختالف درجاتها  تمارسها المحاآم ع  

يثار أمامها من منازعات بشأن القانون الذى تزمع تطبيقه على النزاع        
ومن الدول التى تأخذ بهذه الصورة الواليات المتحدة     . المعروض عليها

ومن ذلك أيضا دأب القضاء المصرى قبل تنظيم الرقابة القضائية       . األمريكية
 الذى أنشأ ١٩٦٩ لسنة ٨١ة القوانين بمقتضى القانون رقم   على دستوري

 .المحكمة العليا وأناط بها وحدها الفصل فى دستورية القوانين       

والطريقة الالمرآزية فى الرقابة على دستورية القوانين وإن آانت تتميز     
حيث أن المحكمة التى تنظر النزاع هى التى تتولى البت           . بالبساطة وعدم التعقيد  

إال أنها تؤدى فى آثير من . سألة اتفاق القانون مع الدستور من عدمه    فى م
فقد تذهب محكمة معينة إلى     .  األحيان إلى قيام تعارض وتناقض بين األحكام     

دستورية نص قانونى معين، وقد ترى أخرى عدم دستوريته، وهو ما يؤدى إلى   
ن هذه النتيجة ليست     حقا إ .  نتائج ال تتفق مع العدالة وال دور القضاء فى المجتمع     

ظاهرة تماما فى النظام األمريكى الذى يعد النموذج األول لطريقة الرقابة        
إال أن ذلك يرجع فى المقام األول آلليات هذا النظام وبالتحديد فى        . الالمرآزية

أخذه بنظام السوابق القضائية التى تكفل إلى حد بعيد توحيد األحكام القضائية فى            
 . مما يقلل من تعارضها الحاالت المشابهة    

آما أن هذه الرقابة قد تكون مرآزية ويعنى ذلك أن يعهد بممارسة الرقابة   
القضائية على دستورية القوانين إلى محكمة محددة يبين الدستور آيفية تشكيلها        

أو  . واختصاصاتها واإلجراءات المتبعة أمامها واآلثار التى تترتب على أحكامها              
 .ضه إلى القانون العادى   يحيل فى ذلك آله أو بع 
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وبصدد تحديد المحكمة التى تتولى الرقابة على دستورية القوانين تذهب    
 .الدساتير مذاهب شتى فى تحديدها  

فمن الدساتير ما يسند هذه المهمة إلى المحكمة العليا القائمة على قمة        
ومن ذلك الدستور السويسرى حيث أناط بالمحكمة      . الجهاز القضائى فى الدولة     

وهو . ١٩٦٠أيضا دستور السنغال الصادر سنة . التحادية القيام بهذه المهمة  ا
النظام المعمول به فى ظل دستور اإلمارات العربية المتحدة الصادر سنة             

المحكمة االتحادية العليا تختص        « منه على أن  ٩٩ حيث نصت المادة   ١٩٧١
 من قبل إمارة أو    بالفصل فى بحث دستورية القوانين االتحادية إذا ما طعن فيها      

أآثر لمخالفتها لدستور االتحاد، آما تختص ببحث دستورية التشريعات الصادرة      
من اإلمارات، إذا ما طعن فيها من قبل إحدى السلطات االتحادية لمخالفتها        

آما تختص ببحث دستورية القوانين  . لدستور االتحاد أو القوانين االتحادية
ما أحيل إليها هذا الطلب من أى محكمة من          والتشريعات واللوائح عموما إذا   

ومن ذلك أيضا الدستور السورى   . محاآم البالد أثناء نظر دعوى منظورة أمامها   
 .)٤٨(١٩٢٥، والدستور العراقى الصادر سنة   ١٩٥٠الصادر سنة  

وثمة اتجاه آخر تذهب إليه آثير من الدول وذلك بإنشاء محكمة متخصصة       
ومثال ذلك المحكمة الدستورية العليا التى       . نينفى الرقابة على دستورية القوا    

، ومن قبلها المحكمة     ١٩٧١ سبتمبر ١١نظمها الدستور المصرى الصادر فى    
 .١٩٦٩ لسنة ٨١العليا التى نظمت بالقانون رقم     

 من إنشاء المحكمة     ١٩١٩ومن ذلك أيضا ما قرره دستور النمسا سنة   
وآذلك الدستور اإليطالى   . انيا وأيضا دستور فيمار فى ألم . الدستورية العليا 

 .)٤٩(١٩٧٨ ودستورها سنة ١٩٣١ ودستور أسبانيا سنة  ١٩٤٧الصادر سنة  

 : تقييم الرقابة القضائية على دستورية القوانين -٢
فى الحقيقة ال يصعب تبرير هذه الرقابة،       : مزايا الرقابة القضائية-أ

مرا منطقيا يتفق ودور       يعتبر أ- آما سبق وأن قلنا   -فذلك   . وضرورة األخذ بها
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وما الحكم  . القاضى فى المجتمع الذى يتمثل فى فض المنازعات التى تثار فيه      
وعالوة على ذلك       .  من عدمه إال منازعة يختص القضاء ببحثها              فى دستورية القانون  

 . فإن الرقابة القضائية على دستورية القوانين تتميز بالحيدة واالستقالل والتخصص                               

قلة، تحرص الدساتير عادة على ضمان استقاللها عن      فالقضاء سلطة مست    
ومن ثم فإن أحكامه تكون بمنأى عن تدخالت السلطات         . سلطات الدولة األخرى   

وهو األمر الذى ال يتوافر للرقابة السياسية على دستورية          . األخرى فى الدولة
 . القوانين مما أدى إلى فساد تنظيماتها وعدم فاعليتها   

فهو . بالحيدة فى إصدار حكمه فى مشكلة الدستورية      ثم إن القاضى يتميز   
ليس طرفا فى النزاع وليس ممثال لجهة لها مصلحة فى النزاع حول دستورية           

فال هو يمثل السلطة التشريعية فيهمه فى المقام األول اإلقرار بدستورية   . القانون
ك يؤدى وال هو ممثل للسلطة التنفيذية، فاستقالله عن هذه السلطة وتل    . القانون

م بين ئصحيح أن القضاء الدستورى قضاء فى حقيقته يوا       . بالضرورة إلى حياده  
االعتبارات القانونية واالعتبارات السياسية وذلك لخطورة األثر الذى يترتب           

إال أن ذلك ال يؤدى إلى اإلخالل بدور . على الحكم بعدم دستورية القانون
 .طبيعة المشكلة المثارة   فذاك أمر تستلزمه  . القاضى والنيل من حيدته  

 فإن تخصص القاضى ومقدرته على الفصل فى     ومن ناحية ثالثة،
المنازعات ال شك يرجح الرقابة القضائية على الرقابة السياسية التى غالبا ما               

رغم أن جوهر المشكلة محل البحث     . يكون أفرادها غير ذى صلة بعلم القانون  
 .هو تطبيق القانون  

يثور فى وجه الرقابة     :ائية على دستورية القوانين  عيوب الرقابة القض-ب 
القضائية على دستورية القوانين، اعتراض قائم على اإلدعاء بأن تقرير هذه       
الرقابة يؤدى إلى إهدار مبدأ الفصل بين السلطات وهو يعد من المبادئ     
األساسية التى تقوم عليها الدولة الحديثة فهذه الرقابة تعطى القاضى الحق فى          

وهو فى أصل وظيفته ال يملك غير تطبيق    . طال القانون الذى شرعه البرلمان  إب
 .هذا القانون ال البحث عن دستوريته 
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ثم أن تقرير حق القاضى فى إبطال القانون يعلى من سلطة القاضى ويجعله              
ذلك أنه يخل بالتوازن الواجب    . سلطة أعلى من السلطات األخرى وهو أمر ال يصح  

ومن ذلك ما حدث فى أمريكا حيث    .  الدولة حين تمارس مهامها  توافره بين سلطات 
   le gouvernement des juges.تحول النظام فيها إلى ما سمى بحكومة القضاة      

فالقاضى عندما ينظر فى مشكلة دستورية     . وفى الحقيقة أن هذا زعم باطل  
 فهو يمارس   -القانون إنما يفصل فى منازعة هى فى األصل من اختصاصه            

فصل فى المنازعات أيا آانت طبيعتها أو أطرافها والقول بغير ذلك يعد افتئاتا                ال
 . على مبدأ الفصل بين السلطات   

أما الخوف من تسلط القضاة وتدخلهم فى شئون السلطات األخرى فهذا قول        
وتحديد   ال يصح أن صح التنظيم القانونى للمحكمة التى تقوم بالرقابة        

والتمثيل بما حدث فى  . بالدعوى الدستوريةاختصاصاتها ووسائل اتصالها     
حيث أننا نؤمن دائما أن آل     . الواليات المتحدة األمريكية ال يفيد فى هذا الشأن    
وقد يجوز عند تنظيم الرقابة      . ظاهرة محكومة فى إطارها الواقعى والتاريخى     

 المشرع هذه التجارب وينتفع بخيرها ويتجنب      ئالقضائية فى بلد معين أن يستقر   
 .ورها وتلك عبرة التاريخ وتجارب الشعوب   شر

ومن ثم نرى أن الرقابة القضائية على دستورية القوانين أمر أصبح     
ضروريا لحماية نصوص الدستور وانضباط المؤسسات السياسية الحاآمة فى      

 أن فى عصرنا الحالى من يشكك فى هذه     - حسب علمنا   -الدولة وال نظن  
 .ى ضرورة تنظيمها واألخذ بها  الوسيلة بل نرى إجماعا فقهيا عل   

 .والرقابة القضائية على دستورية القوانين، تتعدد وسائل تحققها وطرق تحريكها        

 : وسائل تحريك الطعن الدستورى -ثانيا 
تتعدد الوسائل التى يمكن عن طريقها بسط موضوع دستورية القانون أمام  

ائل تحريك الطعن    نشير أن البحث عن وس - بداءة -على أنه  . المحكمة المختصة  
الدستورى ال يثور إال بشأن تطبيق النظام المرآزى فى الرقابة، أما حين تأخذ       
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الدولة بفكرة ال مرآزية الرقابة فإن الطريق الوحيد والطبيعى هو الدفع أمام         
وهو يفصل فى األمر وذلك حتى يتسنى له . القاضى المختص بالنزاع أصال    

 .)٥٠( الفصل فى النزاع األصلى  

نه حين األخذ بالنظام المرآزى فى الرقابة فإن محكمة واحدة هى       على أ
ومن ثم يجب أن ينظم القانون الوسيلة التى تكفل اتصال         . التى تختص بهذا األمر  

 .المحكمة بالطعن الدستورى   

والدستور قد يختار بين طريق الدعوى األصلية وبين طريق الدفع وذلك     
 : على الوجه التالى  

 :صلية طريق الدعوى األ-١

مفاد هذه الطريقة هى تخويل ذى الشأن حق رفع دعوى مباشرة إلى          
وهى طريقة هجومية تهاجم القانون      . المحكمة المختصة ببحث مسألة الدستورية      

 .)٥١(دون انتظار تطبيقه والمنازعة فيه بمناسبة هذا التطبيق     

إذ أن النزاع حول دستورية القانون يرفع مباشرة     . ثم إنها طريقة مباشرة  
 . إلى المحكمة دون أية إجراءات أخرى    

ويترتب على األخذ بطريق الدعوى تقرير بطالن القانون الذى يقضى بعدم       
إذ أنه من غير المنطقى أن   . ويتقرر هذا البطالن فى مواجهة الكافة   . دستوريته

ومن ثم فإن  .  يكون القانون غير دستورى بالنسبة للبعض دون البعض اآلخر   
وتسرى آثارها فى حق    . ة فى هذه الحالة له حجية مطلقة     الحكم بعدم الدستوري

 .)٥٢(Erga omnesالجميع  

ومن الدساتير التى أخذت بهذه الصورة من صور تحريك الطعن ألمانيا          
وآذلك دستور . ١٩٨٥ وسنة ١٩٦٩ المعدل سنة ١٩٥١االتحادية فى دستور   
ان سنة  ودستور السود١٩٤٧ ودستور ايطاليا سنة  ١٩٦٢الكويت الصادر سنة   

 .١٩٦٤ وسنة ١٩٥٦



١٥٩  الوسيط فى القانون الدستورى

على أن هذه الدساتير قد اختلفت فى تحديد الجهة التى تستطيع أن تحرك     
 .الطعن بعدم الدستورية 

فالدستور األلمانى المشار إليه جعل ذلك حقا ألحد مجلسى البرلمان االتحادى 
وألى عضو فيه أو أى سلطة أخرى من سلطات الدولة أو ألحد األحزاب السياسية  

. من أشخاص القانون العام الية من واليات االتحاد أو ألى شخص آخرأو لو
ولألشخاص الطبيعية إذا انتهك حق من الحقوق . وآذلك أعطى للمحاآم هذا الحق

 .واستنفذ الوسائل المكفولة قانونا لحمايته

أما دستور الكويت فقد جعل هذا الحق للحكومة وذوى الشأن حيث نصت    
 على أن يعين القانون ١٩٦٢الكويتى الصادر سنة    من الدستور ١٧٣المادة 

الجهة القضائية التى تختص بالفصل فى المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين        
واللوائح ويبين صالحيتها واإلجراءات التى تتبعها على أن يكفل حق آل من      

 .الحكومة وذوى الشأن فى الطعن لدى تلك الجهة فى دستورية القوانين واللوائح     

 الذى أنشأ المحكمة الدستورية فى      ١٩٧٣ لسنة  ١٤إال أن القانون رقم   
إذ قصر تحريك الدعوى األصلية أمام المحكمة   . الكويت قيد هذا الحكم المطلق 

الدستورية على مجلس األمة ومجلس الوزراء أو المحاآم إن هى رأت سواء من         
ى الدعوى يتوقف  تلقاء نفسها أو بناء على دفع أحد طرفى النزاع بأن الفصل ف  

 .)٥٣( على الفصل فى دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو الئحة   

أما الدستور اإليطالى فقد أجاز تحريك الدعوى الدستورية لكل سلطات           
 .الدولة وسلطات األقاليم    

 فقد أجاز لكل  ١٩٦٤ أو سنة ١٩٥٦أما الدستور السودانى سواء سنة  
محكمة العليا حماية حقوقه التى         صاحب مصلحة شخصية مباشرة أن يطلب من ال      

 .أقرها الدستور 

وفى الحقيقة يعتبر تخويل األفراد الحق فى تحريك الطعن بعدم الدستورية      
لألفراد عن طريق الدعوى تطورا ديمقراطيا البد وأن يأتى اليوم الذى يعم فيه          



١٦٠ الوسيط فى القانون الدستورى

 صورة من صور الرقابة غير المباشرة     - آما نرى  -فهو يمثل  . دساتير العالم 
فعالة على السلطة التشريعية التى نراها فى آثير من البالد تنفك عن قواعدها            وال

وما تلبث اآللة التشريعية تصنع التشريعات التى تأتى    . الشعبية بمجرد انتخابها 
وال شك أن هذا واضح تماما فى بالد . فى غالبها مناقضة التجاهات الشعب    

ة أداة طيعة فى يد الحكومة تأمرها    العالم الثالث التى تعتبر فيه السلطة التشريعي   
 . وتنهاها

 : طريقـة الدفــع-٢

إذا آانت طريقة الدعوى األصلية تتضمن هجوما مباشرا على القانون محل    
الطعن بدعوى مخالفته للدستور وتؤدى بطريق مباشر إلى طرح النزاع على           

ر مباشر فإن طريق الدفع يعتبر طريقا غي      . المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه      
وال يعتبر هجوما مباشرا على القانون المدعى بعدم دستوريته بل إن ذا الشأن  
عليه أن ينتظر حتى يطبق القانون عليه ثم ينازع فى صحة هذا التطبيق وأمام       

 .القضاء يستطيع أن يدفع بعدم دستورية القانون  

 ومن ثم فإن طريقة الدفع تفترض بداءة أن يكون هناك نزاع معروض أمام  
وأن يكون النص القانونى المدعى بعدم دستوريته ذا صلة وثيقة        . القضاء 

 .بموضوع الدعوى

وطريقة الدفع آوسيلة للطعن بعدم الدستورية أآثر اتساقا مع دور القاضى       
ذلك أن امتناع القاضى عن تطبيق النص غير الدستورى ال   . من طريقة الدعوى 

نى تحديد القاعدة القانونية وإنزال    يعدو إال تطبيقا لوظيفته القضائية التى تع    
ومن ثم آانت طريقة الدفع بعدم الدستورية أسبق     . حكمها على النزاع المعروض   

 األمر فى القضاء     ئفهى قد ظهرت فى باد  . فى الظهور من طريقة الدعوى    
ومن ذلك مصر قبل تنظيم الرقابة القضائية      . األمريكى وأخذتها عنها دول آثيرة 

إذ ذهبت محكمة   . ١٩٦٩ لسنة  ٨١نين بمقتضى القانون رقم    على دستورية القوا
ومن حيث أن  ...  «)٥٤(١٩٤٨ فبراير ١٠القضاء اإلدارى فى حكم لها، بتاريخ       



١٦١  الوسيط فى القانون الدستورى

 منه أن السلطة القضائية تتوالها     ٣٠الدستور المصرى إذ قرر فى المادة  
المحاآم، فقد ناط بها تفسير القوانين وتطبيقها فيما يعرض عليها من شتى      

ويتفرع عن ذلك أنها تملك الفصل عند تعارض القوانين فى أيهما       . نازعات الم
هو الواجب التطبيق، إذ ال يعدو أن يكون هذا التعارض صعوبة قانونية مما     
يتولد من المنازعة فتشملها سلطة المحكمة فى التقدير وفى الفصل، ألن قاضى       

ويستتبع ذلك . ..«وتستطرد المحكمة فى موضع آخر   » ...األصل قاضى الفرع  
أنه إذا تعارض قانون عادى مع الدستور فى منازعة من المنازعات التى تطرح         
على المحاآم، وقامت بذلك لديها صعوبة مناطها أى القانونين هو األجدر      
بالتطبيق؟ وجب عليها بحكم وظيفتها القضائية بناء على ما تقدم أن تتصدى لهذه     

صول هذه الوظيفة وفى حدودها     الصعوبة، وأن تفصل فيها على مقتضى أ     
وال ريب فى أنه يتعين عليها عند قيام هذا التعارض   . الدستورية المرسومة لها 

أن تطرح القانون العادى وتهمله، وتغلب عليه الدستور وتطبقه بحسبانه القانون          
وفى ذلك ال تعتدى على السلطة التشريعية مادامت    . األعلى واألجدر باالتباع 

 بنفسها قانونا، وال تقضى بإلغاء قانون وال تأمر بوقف تنفيذه          المحاآم ال تضع  
وغاية األمر أنها تفاضل بين قانونين قد تعارضا فتفصل فى الصعوبة وتؤثر       

وإذا آان القانون العادى قد ُأهمل فمرد ذلك فى الحقيقة إلى             . أيهما أولى بالتطبيق   
جب أن يلتزمها آل من    سيادة الدستور على سائر القوانين، تلك السيادة التى ي     

 .»...القاضى والشارع على حد سواء    

وتواجه الرقابة بطريق الدفع بانتقاد أساسى يتمثل فى أنها طريقة ال            
وهو أمر قد يؤدى إلى . مرآزية تمارس بواسطة جميع المحاآم أيا آانت درجتها     

اختالف وجهات نظر القضاة فى مسألة تقدير الدفع ويؤدى فى النهاية إلى      
فقد يرى البعض أن الدفع جدى ومن ثم يحيل األمر إلى   . رض األحكام تعا

المحكمة الدستورية أو يفصل فيه إن آانت المحكمة تملك ذلك آما فى حالة ال               
 .وقد يرى قاض آخر غير ذلك . مرآزية الرقابة  



١٦٢ الوسيط فى القانون الدستورى

وهذا النقد وإن آان صحيحا إلى حد ما إال أنه ال يمثل خطرا يعصف     
إذ «ويجب عدم المغاالة فيه    . ة على دستورية القوانين  بمميزات الرقابة القضائي    

يمكن تحديد حجمه ومداه ترتيبا على ما تتمتع به أحكام القضاء فى أمثال هذه    
الحاالت من حجية نسبية ال تتعدى آثارها أطراف الخصومة ذات الموضوع          

فاألحكام الصادرة فى الدفوع بعدم الدستورية تتبع األحكام    . ولذات السبب 
إذ هو ال يعدو أن يكون حكما . ادرة فى الدعاوى التى أثير الدفع بمناسبتهاالص 

فى أصل هذه الدعاوى، وبالتالى فالحكم فيه ال يلزم إال القاضى الذى أصدره          
بحيث إذا تغير عنصر   . وبين نفس الخصوم وفى ذات الموضوع ولذات السبب    
الدعوى وفى آل ما أثير من هذه العناصر فإن المحاآم ال تلتزم بسابقة الحكم فى     

  .)٥٥(»بمناسبتها من دفوع فرعية ومن بينها الدفع بعدم الدستورية

 المطلب الثانى

 الرقابة على دستورية القوانين فى مصر

إذا آان التنظيم القانونى للرقابة القضائية على دستورية القوانين يبدأ منذ         
 واختصاصها     وإنشاء المحكمة العليا ١٩٦٩ لسنة ٨١صدور القانون رقم  

 سبتمبر سنة ١١ثم صدور دستور . بالرقابة القضائية على دستورية القوانين      
 وما تبع ذلك من إنشاء المحكمة الدستورية العليا بمقتضى القانون رقم    ١٩٧١
فإن القضاء المصرى قد اقر منذ زمن بعيد بحقه فى بسط    . ١٩٧٩ لسنة ٤٨

 :ث هذا المطلب فى  رقابته على دستورية القوانين، ومن ثم سوف نبح  

 الرقابة القضائية على دستورية القوانين فى مصر قبل إنشاء        :الفرع األول
 .١٩٦٩ لسنة ٨١المحكمة العليا بمقتضى القانون رقم      

 المحكمة العليا والرقابة القضائية على دستورية القوانين فى      :الفرع الثانى
 .مصر

 القضائية على دستورية    المحكمة الدستورية العليا والرقابة  :الفرع الثالث
 .القوانين فى مصر  



١٦٣  الوسيط فى القانون الدستورى

 الفرع األول

 الرقابة القضائية على دستورية القوانين

 فى مصر قبل إنشاء المحكمة العليا

 خاليًا من أى نص يبين موقف المشرع الدستورى    ١٩٢٣جاء دستور سنة  
ولم  . فهو لم يقرها صراحة . المصرى من مسألة الرقابة على دستورية القوانين   

عها ومن ثم آان األمر مدعاة الختالف الفقه، وتردد القضاء فى بسط رقابته         يمن
على أن االتجاه الغالب فى الفقه والقضاء آان يذهب إلى               . على دستورية القوانين

وسوف نشير سريعا إلى موقف  . تقرير الرقابة القضائية على دستورية القوانين     
 .الفقه والقضاء من هذا األمر    

 :قه موقف الف -أوال 
ذهب الرأى الغالب فى الفقه المصرى إلى تأييد حق القضاء المصرى فى            
بسط رقابته على مسألة دستورية القوانين، فالدستور المصرى الصادر سنة       

وهو وإن آان لم  .  لم يتضمن نصا يمنع المحاآم من القيام بهذه المهمة١٩٢٣
باحة ومن ثم يثبت    ينظمها أو ينص عليها صراحة، إال أن األصل فى األشياء اإل      

 . للقضاء هذا الحق  

ووقف األستاذ الدآتور السيد صبرى على رأس الفريق الذى يدعو إلقرار حق 
مبدأ المشروعية : وبنى رأيه على أساسين. القضاء فى بحث مسألة الدستورية

 .وطبيعة عمل القاضى

بع  فإن الدولة عند قيامها بوضع القوانين واألوامر إنما تت:فمن ناحية أولى
وهى بذلك مقيدة بحدود مرسومة . قواعد معينة محددة تنص عليها الدساتير عادة

حقيقة أن الحكام هم الحائزون على السلطة الفعلية وال يتصور إجبارهم على . لها
إال أن ذلك ال يمنع حقيقة تقيدهم من جهة القانون بحدود ال . احترام هذه الحدود

بدو وجود رقابة قانونية قوية على ومن هنا ت. يجوز شرعا الخروج عليها
وبما أن الحكومة ال يمكن أن تكون شرعية إال إذا آانت تصرفاتها فى . تصرفاتهم



١٦٤ الوسيط فى القانون الدستورى

حدود القانون، ألنها إذا آانت تستطيع التصرف خارج حدود القانون المرسوم لها 
 .)٥٦(...فإنها ال تكون حكومة شرعية بل تصبح حكومة استبدادية 

 وظيفة القاضى هى تطبيق القانون، أى إيجاد الحل          فإن:ومن ناحية ثانية
والقاضى مقيد فى حكمه بقوانين البالد العادية    . القانونى للمسألة المعروضة عليه    

آما هو مقيد بالقانون األساسى للدولة الذى هو أعلى  من القوانين العادية، وفى    
قاضى منطقيا أن    آل البالد التى يوجد بها قوانين مختلفة فى الدرجة يكون على ال    

فإن تعارضت الئحة مع     .  يفضل القانون األعلى عند تعارضه مع قانون أدنى     
عن تطبيق الالئحة وتطبيق أحكام القانون، ألن       قانون، فعلى القاضى االمتناع   

 . القانون أعلى وأقوى من الالئحة 

القانون العادى           وبالتالى فإذا آان         .  وهو ما جرت عليه المحاآم المصرية               
 مع القانون الدستورى، فواجب القاضى فى هذه الحالة ال يختلف عنه                          متعارضا   

تطبيق القانون العادى وتطبيق النص                فى الحالة األولى إذ يجب عليه االمتناع عن               
والقاضى فى الحالتين ال يخرج عن دائرة عمله فهو ال يلغى القانون                        . الدستورى  

 . وإنما يطبق القانون األعلى طبقا لدرجته                

طق القانونى السليم أيد هذا الفقيه العظيم ومن بعده الجمهور الغالب        بهذا المن
 .)٥٧( فى الفقه المصرى حق القضاء فى التصدى لمسألة دستورية القوانين        

 : موقف القضاء -ثانيا 
اتجهت أحكام القضاء المصرى فى غالبها إلى اإلقرار بأحقيته فى البحث            

حيح أن هناك أحكاما أخرى     فى دستورية القوانين متى دفع أمامه بذلك، ص 
ترددت فى هذا األمر إال أنه فى النهاية توحد اتجاه القضاء نحو إقرار حقه فى            

 .البحث فى دستورية القوانين   

 : ونذآر من أحكام القضاء العادى فى هذا االتجاه-١
 حيث أقرت لنفسها حق     )٥٨(١٦/١٠/١٩٢٤حكم محكمة االسكندرية فى  -

 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون     ١٥١البحث فى دستورية المادة  



١٦٥  الوسيط فى القانون الدستورى

فقد دفع أمامها بعدم دستورية هذه المادة نظرا  . ١٩٢٣ لسنة ٣٧رقم 
 من الدستور  ١٤لكونها تصادر حرية الرأى المكفولة بنص المادة      

ولكل إنسان اإلعراب عن  . حرية الرأى مكفولة  «والتى تنص على  
 .»لك فى حدود القانون فكره بالقول أو الكتابة أو بالتصوير أو بغير ذ  

وبعد نظر الدفع وتمحيصه خلصت المحكمة إلى عدم وجود مخالفة     
 .للدستور فطرحت الدفع جانبا وقضت بدستورية النص      

 والذى قطع برأى  ١٩٤٠حكم محكمة مصر األهلية فى أول مايو     -
صريح فى المسألة حيث ذهبت المحكمة إلى أن السلطات جميعا وإن           

 بين السلطات إال أنها جميعا مقيدة بالدستور   آانت تخضع لمبدأ الفصل   
وليس لها أن تخرج عليه أو أن   . الذى أوجدها ومنه تستمد سلطاتها 

جميع  «تعارضه طبقا للمادة الثالثة والعشرين والتى تنص على أن        
السلطات مصدرها األمة، واستعمالها يكون على الوجه المبين بهذا     

ة على الدستور فليس لها أن تجبر      الدستور فإذا اعتدت السلطة التشريعي   
السلطة القضائية على االشتراك معها فى هذا االعتداء مادامت هذه        

والقاضى مقيد فى حكمه بقوانين      .   بدورها مستقلة فى حدود اختصاصها    
البالد العادية آما هو مقيد أيضا بالقانون األساسى للدولة وهو أسمى    

عادى مع الدستور فواجب   فإذا تعارض القانون ال  . القوانين جميعها 
القاضى فى هذه الحالة يقضى عليه بترجيح النص الدستورى على         

وإنما يطبق القانون األعلى    . القانون العادى وتطبيق األول وإهمال الثانى   
ت على السلطة التشريعية وإنما يقوم    ئثم هو ال يفت. الواجب التطبيق    

نون الواجب التطبيق فى        بوظيفته القانونية التى تتطلب منه أن يبين القا     
 .)٥٩(»النزاع المطروح  

 إلى إقرار حق القضاء فى         - التفكير المنطقى     -وانتهت المحكمة بعد هذا    
البحث فى دستورية القانون الذى سوف تطبقه على النزاع المبسوط أمامها فإذا           



١٦٦ الوسيط فى القانون الدستورى

 . خلصت إلى عدم دستوريته نحته جانبا وامتنعت عن تطبيقه    

حيث خلصت محكمة االستئناف     . فى االستئناف على أن هذا الحكم قد ألغى   
أنها ال ترى للقضاء حقا فى البحث فى مسألة دستورية القانون إال من            «إلى 

فإذا ما تيقن القاضى أن القانون صدر من سلطة مختصة     . حيث شكله فقط 
وبإجراءاته الصحيحة فيكون ملزما بتطبيقه وذلك دون البحث فى مدى مطابقته          

 .)٦٠(»..ع نصوص الدستور من حيث الموضوع م 

 : القضاء اإلدارى وحق القضاء فى الرقابة على دستورية القوانين -٢

أقر مجلس الدولة فى مصر منذ إنشائه بحق القضاء فى الرقابة على         
وجاء    . دستورية القوانين ولم يتردد فى ذلك أبدا آما حدث فى القضاء العادى         

 قاطعا ومفصال فى هذا      ١٩٤٨ فبراير  ١٠حكم محكمة القضاء اإلدارى فى      
ولذلك حق على الفقه أن يحتفى بهذا الحكم ويعده من أحكام المبادئ           . )٦١(األمر

 .الكبرى فى القضاء المصرى    

فمحكمة القضاء اإلدارى لم تكتف فى هذا الحكم بإقرار حق القضاء فى الرقابة              
ذا االتجاه    على دستورية القوانين بل إنها تصدت فيه بالتفصيل لآلراء المعارضة له    

 . بخصوص هذا األمر )٦٢(»صياغة وثيقة فقهية آاملة   «وتفنيد حججها وعمد إلى   

ليس فى القانون المصرى ما يمنع المحاآم      «وجاء فى هذا الحكم ما يلى   
المصرية من التصدى لبحث دستورية القوانين، بل المراسيم بقوانين سواء من       

 التصدى إهدار لمبدأ فصل   أما القول بأن فى هذا  . ناحية الشكل أم الموضوع  
. السلطات بتدخل السلطة القضائية فى عمل السلطة التشريعية بما يعطل تنفيذه        

فإنه يقوم على حجة واهية، إذ على العكس من ذلك فإن فى التصدى إعماال لهذا   
المبدأ ووضعا لألمور فى نصابها الدستورى الصحيح بما يؤآده ويثبته، ذلك ألن   

 قرر المبدأ المذآور ضمنا حين حدد لكل سلطة من الدستور المصرى وإن
السلطات الثالث التشريعية والتنفيذية والقضائية المجال الذى تعمل فيه عندما         

 على أن جميع السلطات مصدرها األمة، واستعمالها يكون      ٢٣نص فى المادة   



١٦٧  الوسيط فى القانون الدستورى

  منه على أن السلطة التشريعية   ٢٤وفى المادة . على الوجه المبين بهذا الدستور  
والدستور المصرى إذ قرر مبدأ . يتوالها الملك مع مجلسى الشيوخ والنواب 

وجعله متالزما معه  . الفصل دون أن يصرح به فقد قرنه بمبدأ آخر أآده ضمنا 
 أن استعمال السلطات يكون على الوجه المبين        ٢٣حيث قرر فى المادة     

تعاون متبادل  بالدستور وبذلك جعل استعمال السلطات لوظائفها ينتظمه دائما       
فالمبدآن   . بينهما على أساس احترام آل منها للمبادئ التى قررها الدستور      

متالزمان يسيران جنبا إلى جنب، ويكمل أحدهما اآلخر، وبغير ذلك ال تنتظم   
الحياة الدستورية، ألنه إذا أهدرت إحدى السلطات أى مبدأ من مبادئ الدستور           

المحدد الستعمال سلطاتها، وإذا جاز لها      فإنها تكون قد خرجت عن دائرة المجال     
أن تتخذ من فصل السلطات تعلة تتذرع بها فى إهدارها للدستور النتهى األمر            

مما يقطع بأن التزام آل سلطة من تلك السلطات         . إلى فوضى ال ضابط لها     
مبادئ الدستور وهو خير الضمانات ألعمال مبدأ فصل السلطات، بل ولتدعيم         

 .»  ... جميعه البنيان الدستورى 

 أن السلطة القضائية    ٣٠ومن حيث أن الدستور المصرى إذ قرر فى المادة 
تتوالها المحاآم فقد ناط بها تفسير القوانين وتطبيقها فيما يعرض عليها من شتى       
المنازعات، ويتفرع عن ذلك أنها تملك الفصل عند تعارض القوانين فى أيها هو     

يكون هذا التعارض صعوبة قانونية مما يتولد       الواجب التطبيق، إذ ال يعدو أن     
من المنازعة فتشملها سلطة المحكمة فى التقدير وفى الفصل ألن قاضى          

 ٤٢ولما آان أنه ال جدال فى أن األمر الملكى رقم ..  الفرع ىالموضوع قاض 
 يضع نظامًا دستوريًا للدولة المصرية هو أحد القوانين التى يجب           ١٩٢٣لسنة 

طبيقها، ولكنه يتميز عن سائر القوانين بماله من طبيعة خاصة،         على المحاآم ت  
تضفى عليه صفة العلو، وتسمه بالسيادة بحسبانه آفيل الحريات ومؤولها ومناط             
الحياة الدستورية ونظام عقدها فإنه يستتبع ذلك أنه إذا تعارض قانون عادى مع   

وقامت لديها لذلك       الدستور فى منازعة من المنازعات التى تطرح على المحاآم،       
صعوبة مثارها أى القوانين هو األجدر بالتطبيق، وجب عليها بحكم وظيفتها        



١٦٨ الوسيط فى القانون الدستورى

القضائية أن تتصدى لهذه الصعوبة وأن تفصل فيها على أصول هذه الوظيفة     
وال ريب فى أنه يتعين عليها عند قيام . وفى حدودها الدستورية المرسومة لها 

 وتهمله وتغلب عليه الدستور وتطبقه  هذا التعارض أن تطرح القانون العادى 
وفى ذلك فهى ال تتعدى على السلطة    . بحسبانه القانون األعلى واألجدر باالتباع   

التشريعية مادامت المحكمة ال تضع بنفسها قانونا وال تقض بإلغاء قانون وال        
تأمر بوقف تنفيذه غاية األمر أنها تفاضل بين قانونين تعارضا وتفصل فى هذه     

 وتقرر أيهما األولى بالتطبيق وإذا آان القانون العادى قد ُأهمل فإن       الصعوبة
مرد ذلك فى الحقيقة إلى سيادة الدستور على سائر القوانين العادية، لتلك السيادة              

 .)٦٣(»..التى يجب أن يلتزم بها القاضى والشارع على حد السواء      

اها مستقرا   طردت أحكام القضاء اإلدارى فى هذا االتجاه حتى بات اتج         او
ومن ناحية أخرى آثر اتجاه القضاء اإلدارى هذا فى قضاء      . )٦٤(فى هذا القضاء  

محاآم القضاء العادى على اختالف درجاتها فانتهت عن ترددها واستقرت هى           
 .)٦٥( األخرى على إقرار حق القضاء فى الرقابة على دستورية القوانين       

جرت    .  والفقه فى مصر   وبهذه األحكام التى مثلت اتجاها عاما فى القضاء      
بعض المحاوالت التى استهدفت إنشاء محكمة دستورية تختص وحدها بالرقابة     

 التى شكلت على إثر -ومن ذلك محاولة لجنة الخمسين   . على دستورية القوانين
 وذلك لوضع - ١٩٥٢ يوليو ٢٣ بعد قيام ثورة ١٩٢٣سقوط دستور سنة 

:   برلمانى على دعامات ثالث   دستور جديد والتى أقامت مشروعا لنظام حكم   
آفالة استقرار السلطة التنفيذية من ناحية أولى وآفالة استقرار السلطة التشريعية         
من ناحية ثانية ومن ناحية أخيرة آفالة مبدأ سيادة الدستور وسيادة القانون وهو     

 . ما يستدعى إقامة رقابة قضائية على دستورية القوانين    

 للمحكمة الدستورية ١٩٦ إلى ١٩٠واد من ونظم مشروع لجنة الخمسين الم
مبينا تشكيلها واختصاصها وآيفية اتصال المحكمة بالدعوى وآيفية الفصل فيها 

وتختص بالفصل فى المنازعات المتعلقة بدستورية .  قضاه٩فكانت تتشكل من 
القوانين واللوائح والمراسيم التى لها قوة القانون، آما تختص بتفسير نصوص 



١٦٩  الوسيط فى القانون الدستورى

 .١٩٤لقانون إلى جانب االختصاصات األخرى التى حددتها المادة الدستور وا

 حددت طرق تحريك الدعوى الدستورية وآان ذلك عن  ١٩٦آما أن المادة 
طريق الدفع الفرعى من أحد الخصوم، آما أجازت للمحكمة أن تتصدى لهذا      

 .األمر وتأمر من تلقاء نفسها باإلحالة إلى المحكمة الدستورية      

 دستور لجنة الخمسين لم يؤخذ به فما آان ليرضى الثوار       على أن مشروع
فأنكروه ورفضوا   . آنذاك وهم يطمحون إلى ممارسة سلطات قوية وفعلية     

وعهد الرئيس جمال عبدالناصر إلى مكتبه الفنى بإعداد مشروع   .  االلتفات إليه 
 خلوا من أى إشارة إلى مسألة الرقابة      ١٩٥٦وصدر دستور سنة . الدستور
على أن ذلك لم يمنع القضاء من التصدى     . ة على دستورية القوانين   القضائي 

 .لبحث دستورية األعمال التى تعرض عليه إن دفع أمامه بذلك   

 وتحدث  ١٩٦٨ مارس ٣٠، صدر بيان ١٩٦٧وعلى أثر ما حدث فى سنة    
عن سيادة القانون وضرورة إنشاء المحكمة الدستورية التى يكون لها حق       

 .قوانين الفصل فى دستورية ال 

 ليشيد فى مصر ألول مرة   ١٩٦٩ لسنة ٨١ثم بعد ذلك صدر القانون رقم  
المحكمة العليا التى اختصت بالرقابة على دستورية القوانين على الوجه الذى       

 :سوف نبينه فى الفرع التالى  

 الفرع الثانى

 المحكمة العليا والرقابة على دستورية القوانين فى مصر

 أول تدخل تشريعى لتنظيم القضاء ١٩٦٩ة  لسن٨١يمثل القانون رقم 
إذ أنه . الدستورى فى مصر وهو بهذه الصفة يمثل تطورا محمودا فى هذا االتجاه
آما أنه . أنهى وبغير رجعة آل ما يجعل القضاء مترددا فى السير فى هذا االتجاه

أخذ بمرآزية الرقابة إذ جعلها من اختصاص محكمة وحيدة وهذا ال شك يمنع 
األحكام وتناقضها إذ آان من المتصور أن تختلف المحاآم حول دستورية تضارب 



١٧٠ الوسيط فى القانون الدستورى

فيمكن أن تذهب . نص معين إذا ما دفع بعدم دستوريته أمام محكمتين مختلفتين
يزيد من تعقد هذا الوضع أن . إحداها إلى دستوريته والثانية إلى عدم دستوريته
لتزامه  بأقضية وأحكام بل أن ا. القضاء فى مصر ال يلتزم بالسوابق القضائية

 .المحاآم األعلى حتى ولو آانت محكمة ال يعدو أن يكون التزاما أدبيا ومعنويا 

وسوف ندرس هذه التجربة من عدة وجوه تتعلق بتشكيلها واختصاصاتها     
 . وآيفية اتصال المحكمة بالدعوى وأخيرًا نبين حجية أحكامها      

 : تشكيل المحكمة العليا-أوال 
تؤلف المحكمة العليا من رئيس  «مادته الثالثة على أن   نص القانون فى 

 .» ومن نائب أو أآثر للرئيس وعدد آاف من المستشارين 

وحددت المادة السادسة من القانون الشروط التى يجب أن تتوافر فيمن يعين     
يشترط فيمن يعين مستشارا بالمحكمة العليا    «مستشارا بالمحكمة فنص على أنه  

وط العامة الالزمة لتولى القضاء طبقا ألحكام قانون السلطة            أن تتوافر فيه الشر 
وحدد القانون حصر  » القضائية وأال يقل سنه عن ثالث وأربعين سنة ميالدية  

 .الفئات التى يتم اختيار أعضاء المحكمة من بينهم      

 المستشارون الحاليون أو من فى درجتهم من أعضاء الهيئات القضائية     -أ
ستشار أو ما يعادلها مدة ثالث سنوات على  ممن أمضوا فى وظيفة م  

 . األقل

 من سبق لهم شغل وظيفة مستشار أو ما يعادلها فى الهيئات القضائية        -ب 
 .لمدة ثالث سنوات على األقل 

 المصرية فى وظيفة أستاذ   - المشتغلون بتدريس القانون بالجامعات    -ج 
 .لمدة ثمانى سنوات على األقل 

ا بالمحاماة أمام محكمة النقض أو المحكمة       المحامون الذين اشتغلو-د 
 .اإلدارية العليا لمدة ثمانى سنوات على األقل   



١٧١  الوسيط فى القانون الدستورى

أن يعين رئيس المحكمة العليا      «وتنص المادة السابعة من هذا القانون على    
بقرار من رئيس  الجمهورية من بين أعضائها أو من غيرهم ممن تتوافر فيهم 

د بسن التقاعد ويكون تعيين نواب رئيس شروط التعيين، ويجوز تعيينه دون التقي
ها بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى المجلس         يالمحكمة العليا ومستشار   

األعلى للهيئات القضائية ويكون تعيين رئيس المحكمة ونوابه والمستشارين لمدة      
 .»ثالث سنوات قابلة للتجديد   

أعضاء   « أن  على١٩٦٩ لسنة ٨١ونصت المادة التاسعة من القانون رقم     
على أنه إذا فقد أحدهم الثقة واالعتبار أو أخل    . المحكمة العليا غير قابلين للعزل   

إخالال جسيما بواجبات أو مقتضيات وظيفته جاز إحالته إلى المعاش بقرار من              
 .رئيس الجمهورية بناء على تحقيق تجريه معه المحكمة      

 مع مراعاة أحكام المادة   أما المادة العاشرة من هذا القانون فهى تقضى بأنه 
السابقة، تسرى فى شأن أعضاء المحكمة العليا جميع الضمانات والحقوق           

 .»والواجبات المقررة بالنسبة للمستشارين وفقا لقانون السلطة القضائية         

ولنا على تشكيل المحكمة العليا بصورته السابقة مالحظة ايجابية وأخرى          
 :سلبية على الوجه التالى   

 المحكمة على النحو السابق قد حرص على أن يجمع بين       أن تشكيل-١
عناصر قانونية متخصصة ومختلفة ولم يقصر هذا التشكيل على عناصر       

 . قضائية فقط   

وذلك ألن هذا القضاء    . وهو أمر غير منكور فى تشكيل المحاآم الدستورية 
  يوازن بين اعتبارات سياسية واعتبارات قانونية آثيرة تلعب فيها اعتبارات      

ومذهب المشرع المصرى فى هذا الصدد يوفق بين رأيين . المالءمة بعدًا آبيراً 
يذهب األول إلى ضرورة تشكيل المحكمة من عناصر قضائية وهذا الرأى يعيبه          
أنه يغفل االعتبارات السياسية مما يؤدى إلى استبداد المحكمة وغلوها فى األمر           

وثمة رأى آخر    . عية فى الدولة  مما يؤدى إلى جمود الحياة السياسية واالجتما     



١٧٢ الوسيط فى القانون الدستورى

وال شك . يذهب إلى أنه يجب أن تتشكل المحكمة من شخصيات عامة وسياسية  
ومن ثم آان التوسط . أن هذا الرأى وذاك يحمل بين طياته تطرفا غير مقبول 

ويؤدى إلى إقامة تشكيل هذه المحكمة تشكيال      .  أدعى إلى النجاح   ابينهما أمر
احية نحن ال نرى مأخذ على تشكيل المحكمة    ومن ثم فمن هذه الن. صحيحا 
إال من ناحية أنه أغفل النص على ضرورة أن يكون أآثر أعضاء       .  العليا

 .المحكمة من الهيئات القضائية    

 إال أنه من ناحية أخرى، فإن هذا التشكيل قد أصيب بانتكاسة خطيرة     -٢
ورية رئيسها   حين نص القانون فى المادة السابعة منه على أن يعين رئيس الجمه 

إذ أن هذا النص وهذا  . ونوابه والمستشارين بها لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد   
التحديد يؤدى إلى عدم ضمان استقالل المحكمة فى مواجهة رئيس الدولة       
والحكومة وهو أمر ال يجدى معه النص على ضمانات أخرى الستقالل أعضاء  

 غيرها من الضمانات التى نص  المحكمة ورئيسها مثل عدم القابلية للعزل أو   
  .)٦٦(عليها قانون السلطة القضائية    

 : اختصاصات المحكمة العليا وآيفية اتصال المحكمة بالدعوى-ثانيا 
 ٨١وردت اختصاصات المحكمة العليا فى المادة الرابعة من القانون رقم             

 : على النحو التالى  ١٩٦٩لسنة 

ستورية القوانين إذا ما    تختص المحكمة العليا دون غيرها بالفصل فى د      -١
وتحدد المحكمة التى أثير    . دفع بعدم دستورية قانون أمام إحدى المحاآم  

أمامها الدفع ميعادا للخصوم لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا            
وتوقف الفصل فى الدعوى األصلية حتى تفصل المحكمة العليا فى         

 .دفع آأن لم يكن الدفع، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر ال   

تفسير النصوص القانونية التى تستدعى ذلك بسبب تطبيقها أو أهميتها    -٢
ضمانا لوحدة التطبيق القضائى، وذلك بناء على طلب وزير العدل       

 .ويكون قرارها بالتفسير ملزما 
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الفصل فى طلبات وقف تنفيذ األحكام الصادرة من هيئات التحكيم       -٣
وذلك إذا آان .  والقطاع العام    المشكلة للفصل فى منازعات الحكومة    

من شأن تنفيذ الحكم اإلضرار بأهداف الخطة االقتصادية العامة أو        
اإلخالل بسير المرافق العامة، ويقدم طلب وقف التنفيذ إلى رئيس            

 .المحكمة من النائب العام بناء على طلب الوزير المختص      

قبل الفصل فى منازعات تنازع االختصاص والتى آانت تتوالها من  -٤
 ١٧ قانون السلطة القضائية فى المواد من بموجبمحكمة التنازع المنشأة 

  .٢٢إلى 

واستهدف المشرع من تحديد اختصاصات المحكمة العليا تحقيق وحدة           
التطبيق القانونى تفسيرا وقضاء وذلك حين خول هذه المحكمة سلطة تفسير      

رة مرآزية الرقابة     وأيضا حين انتصر لفك  . القانون بناء على طلب وزير العدل    
 .)٦٧(على دستورية القوانين

وسوف نبين آيفية اتصال المحكمة بالدعوى الدستورية ثم نبين حدود   
 . اختصاص المحكمة العليا   

 فإنه يكون عن طريق الدفع     :أما من حيث آيفية اتصال المحكمة بالدعوى
.  وليس عن طريق دعوى أصلية وهذا ما استقر عليه الفقه فى مصر     . الفرعى

إذا ... تختص المحكمة   ... «حيث أن نص المادة الرابعة سالفة الذآر تنص على      
فتحدد المحكمة التى أثير أمامها        . ما دفع بعدم دستورية قانون أمام إحدى المحاآم    

الدفع ميعادا للخصوم لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا، وتوقف الفصل فى         
يا فى الدفع، فإذا لم ترفع الدعوى فى   الدعوى األصلية حتى تفصل المحكمة العل   

 .)٦٨(»الميعاد أعتبر الدفع آأن لم يكن 

رأى آخر فى الفقه المصرى يرى أن إثارة مسألة الرقابة على دستورية           
فال بد . القوانين أمام المحكمة العليا تتم بإجرائين منفصلين يكمل آل منهما اآلخر 

ى المحاآم بمناسبة دعوى   أمام إحد .  أن يثور دفع بعدم دستورية قانون ما
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معروضة عليها فيكون على المحكمة التى أثير أمامها الدفع، أن توقف الفصل             
فى الدعوى األصلية المعروضة وتحدد للخصوم ميعادا لرفع دعوى الدستورية    
أمام المحكمة العليا ويخلص هذا الرأى إلى نتيجة تتمثل فى والية المحكمة العليا       

تورية بناء على دعوى أصلية يرفعها أحد الخصوم فى         فى مسألة الرقابة الدس    
 .)٦٩(أعقاب دفع بعدم الدستورية سبق أن أثاره أمام محكمة الموضوع    

وفى الحقيقة نرى أن انعقاد اختصاص المحكمة العليا إنما يكون عن طريق              
فالمناط فى التفرقة بين طريق      . الدفع وإن آانت صياغة النص توحى بغير ذلك   

يق الدعوى األصلية، هو أن الدفع يكون من خالل دعوى   الدفع وبين طر
أما الدعوى األصلية    . منظورة أمام القضاء وهو ما ينص عليه القانون المصرى      

فتكون بصورة هجومية ومباشرة على القانون وبدون وساطة وهو ما ال يتحقق      
 .فى فرضنا هذا  

عة حدد فإن نص المادة الراب . ومن حيث حدود اختصاص المحكمة العليا   
ومن ثم ثارت مشكلة  . اختصاص المحكمة العليا بالرقابة على دستورية القوانين       

هل تعنى القوانين بالمعنى الشكلى أى تلك التى تصدر      .  تتمثل فى معنى القوانين  
 .عن السلطة التشريعية أم بالمعنى الموضوعى فتشمل أيضا اللوائح اإلدارية      

الرقابة القضائية على دستورية       «ى أن  وذهبت المحكمة العليا فى أحكامها إل       
التشريعات على ما أستقر عليه قضاؤها  تنبسط على آافة التشريعات على         
اختالف أنواعها ومراتبها، سواء آانت تشريعات أصلية صادرة من السلطة        

أو آانت تشريعات فرعية صادرة من السلطة التنفيذية فى حدود       . التشريعية
 مظنة الخروج على أحكام الدستور قائمة بالنسبة          اختصاصها الدستورى ذلك أن    

إليها جميعا، بل أن هذه المظنة أقوى فى التشريعات الفرعية منها فى التشريعات             
 التى يتوافر لها من الدراسة والبحث والتمحيص فى جميع مراحل        -األصلية  

 يؤيد .إعدادها ما ال يتوافر للتشريعات الفرعية التى تمثل الكثرة بين التشريعات   
تعتبر قوانين من حيث الموضوع،  ) آاللوائح (هذا النظر إن التشريعات الفرعية   

وإن لم تعتبر آذلك من حيث الشكل لصدورها من السلطة التنفيذية، ولو          
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انحسرت والية المحكمة العليا عن رقابة التشريعات الفرعية لعاد أمرها آما آان             
ا بعدم دستوريتها بأحكام غير ملزمة     إلى المحاآم تقضى فى الدفوع التى تقدم إليه        

يناقض بعضها بعضا وألهدرت الحكمة التى تغياها المشرع بإنشاء المحكمة        
 .)٧٠(»..العليا آى تحمل دون سواها رسالة الفصل فى دستورية القوانين     

وآثير من الفقه فى مصر لم يقر المحكمة العليا على ما ذهبت إليه من بسط             
دارية بحجة أنها من الناحية الموضوعية قوانين مشرعة       واليتها على اللوائح اإل 

وذلك ألن المعيار المعتمد فى تكييف هذه   . وإن صدرت عن السلطة التنفيذية   
األعمال يجب أن يكون هو المعيار الشكلى فى نظم تقوم على مبدأ الفصل بين        
السلطات، ومن ثم فإن هذه اللوائح هى قرارات إدارية تنظيمية تخضع فى       

 .)٧١(  شرعيتها ودستوريتها للقاضى المختص حسب األحوال     فحص

وذهب رأى آخر إلى تأييد مذهب المحكمة العليا فى ذلك بدعوى تحقيق       
 وتخويلها وحدها    -الغاية التى تغياها المشرع من وراء إنشاء المحكمة العليا           

فلقد حرص المشرع على توآيد مرآزية     . مهمة الفصل فى دستورية القوانين   
ء إال وصوال إلى تحقيق وصيانة وحدة   ى فى مسألة الدستورية ال لش الرقابة 

التطبيق القانونى والقضائى فى الدولة وبسط المحكمة لرقابتها على دستورية          
 .)٧٢(اللوائح يحقق هذا الهدف  

. ونحن وإذا آنا نؤيد الرأى األول لسالمة االعتبارات القانونية التى ينطلق منها
الف لم يعد له محل بعد أن تبنى المشرع الدستورى ما إال أننا نرى أن هذا الخ

ذهبت إليه المحكمة العليا حين نظم المحكمة الدستورية العليا إذ نص على 
 .اختصاصها بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح آما سوف يأتى فيما بعد

 : حجية أحكام المحكمة العليا-ثالثا 
ة واضحة اآلثار التى تترتب على   لم يحدد قانون المحكمة العليا بصور 

 من هذا القانون قرر أن أحكام هذه     ١٣فنص المادة   . الحكم الصادر منها   
 .المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن       
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إال أنه لم    . وهذا النص وإن قرر نهائية أحكام المحكمة وعدم قابليتها للطعن      
هل يقتصر هذا األثر على حكم الحالة التى صدر       .  ته يواجه أثر الحكم وحجي  

بصددها أى حجية نسبية ؟ أم أنه يتعداها إلى غيرها من الدعاوى، ومن ثم يكون          
 .له حجية مطلقة   

فذهب رأى إلى أن الحكم بعدم الدستورية له    . اختلف الفقه فى هذا األمر  
نازعة عينية    حجية نسبية، فالمنازعة التى صدر فيها منازعة ذاتية وليست م      

على  . )٧٣(وليس فى نصوص القانون ما يوحى بأن هذه األحكام لها حجية مطلقة        
أن جمهور الفقه يذهب إلى اإلقرار بالحجية المطلقة ألحكام هذه المحكمة            

 فى شأن اإلجراءات أمام المحكمة      ١٩٧٠ لسنة ٦٦والسيما وأن القانون رقم  
حكام الصادرة من المحكمة العليا       منه على أن تكون األ١٣العليا نص فى المادة   

 .)٧٤( بالفصل فى دستورية القوانين ملزمة لجميع جهات القضاء      

يتضح مما سبق؛ أن تجربة المحكمة العليا جاء تنظيمها غير دقيق فى أآثر         
نصوصا تنال من     سواء من حيث تشكيلها حيث تضمن القانون  . من موضع
رع النص على مشكلة   أو من حيث اختصاصها حيث أغفل المش      . استقاللها
وأخيرا فإن المشرع لم يواجه حجية أحكام المحكمة العليا مما أدى إلى       . اللوائح

اختالف الفقه فى طرح الحلول لسد هذه النقائص التى لحقت بقانون المحكمة       
ومن ناحيته عمد المشرع على تفادى ذلك عند إعادة تنظيم القضاء   . العليا

 وإنشاء ١٩٧١ سبتمبر ١١ دستور الدستورى فى مصر وذلك بعد صدور  
 .المحكمة الدستورية العليا   

 الفرع الثالث

 المحكمة الدستورية العليا

 والرقابة على دستورية القوانين فى مصر

 مؤآدا على سيادة القانون   ١٩٧١ سبتمبر ١١صدر الدستور المصرى فى   
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ادة ونص فى الم  » سيادة القانون«فالباب الرابع من الدستور جاء تحت عنوان      
 تنص ٦٥ثم المادة . »سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة  « منه على أن ٦٤

تخضع الدولة للقانون، واستقالل القضاء وحصانته أساسيان لحماية           «على أن 
 . »الحقوق والحريات   

وتطبيقا لذلك جاء الفصل الخامس من الباب الخامس من الدستور مخصصا   
.  )٧٥(١٧٨ إلى المادة ١٧٤مواد من المادة للمحكمة الدستورية العليا وحوى خمس 

 بإصدار قانون المحكمة الدستورية ١٩٧٩ لسنة ٤٨ثم بعد ذلك صدر القانون رقم 
وسوف ندرس المحكمة الدستورية العليا من حيث تشكيلها ومن حيث . العليا

 .اختصاصاتها وآيفية انعقاد هذا االختصاص ثم أخيرا أثر الحكم وحجيته

 :حكمة الدستورية العليا تشكيل الم-أوال 
 عددا ثابتا ألعضاء المحكمة بل نص  ١٩٧٩ لسنة ٤٨لم يحدد القانون رقم 

تؤلف المحكمة من رئيس وعدد آاف من  «فى المادة الثالثة منه على أن   
 . »األعضاء

أن تصدر أحكامها وقراراتها من    « على أن هذه المادة أيضا نصت على   
ومن هنا يستفاد أن  » .. أقدم أعضائها   سبعة أعضاء ويرأس جلساتها رئيسها أو     

. القانون لم يحدد عددا ثابتا إال أنه يجب أال يقل عدد أعضائها عن سبعة أعضاء 
فإن حدث مثل ذلك فإن المحكمة تكون غير مؤهلة للحكم فى المنازعات التى      

 . تختص بالفصل فيها  

فيمن يعين وتحدد المادة الرابعة من هذا القانون الشروط التى يجب توافرها         
يشترط فيمن يعين عضوا بالمحكمة     «عضوا فى المحكمة حيث نصت على أن      

أن تتوافر فيه الشروط العامة الالزمة لتولى القضاء طبقا ألحكام السلطة                
ويكون اختياره من  . القضائية، وأال يقل سنه عن خمس وأربعين سنة ميالدية     

 :بين الفئات اآلتية 
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 . ليين  أعضاء المحكمة العليا الحا    -أ 

 أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين ممن أمضوا فى وظيفة              -ب
 . مستشار أو ما يعادلها خمس سنوات متصلة على األقل   

 أساتذة القانون الحاليين والسابقين بالجامعات المصرية ممن أمضوا فى             -ج  
 .وظيفة أستاذ ثمانى سنوات متصلة على األقل    

 أمام محكمة النقض والمحكمة اإلدارية العليا       ن الذين اشتغلواو المحام-د 
 .عشر سنوات متصلة على األقل  

يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس  «وتنص المادة الخامسة على أن  
الجمهورية ويعين عضو المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى    

الجمعية   المجلس األعلى للهيئات القضائية وذلك من بين أثنين ترشح أحدهما      
 . العامة للمحكمة ويرشح اآلخر رئيس المحكمة   

ويجب أن يكون ثلثا عدد أعضاء المحكمة على األقل من بين أعضاء       
 .»الهيئات القضائية   

 : ويالحظ على تشكيل المحكمة الدستورية العليا ما يلى    

 ١٧٤ أن تشكيل المحكمة الدستورية العليا قد جاء متسقا ونص المادة   -١
.  تى حددت طبيعة هذه المحكمة بحسبانها هيئة قضائية مستقلة  من الدستور وال

 : وآان مظاهر ذلك فيما يلى 

 أن المشرع قد تطلب أن تتوافر فى أعضاء المحكمة ذات الشروط التى     -أ 
 .)٧٦( يتطلبها قانون السلطة القضائية فى تولية القضاة        

 حرص المشرع على أن يكون ثلثا أعضاء المحكمة من القضاة فهو      -ب 
إن عمد إلى األخذ بتشكيل مختلط من القضاة وغيرهم من أصحاب المهن    و

حرص على أن تكون الغلبة  . األخرى آأساتذة القانون والمحامين بشروط حددها 
وال شك أنه اتجاه سليم وذلك حتى تظل   .  فى تشكيل المحكمة للعنصر القضائى    
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 .االعتبارات القانونية هى الحاآمة لسياسية المحكمة        

 المشرع بين أداة تعيين رئيس المحكمة وجعله حقا خالصا لرئيس      غاير-٢
الجمهورية وبين أعضاء المحكمة حيث جعل تعيينهم بقرار من رئيس          

 . الجمهورية بعد أخذ رأى المجلس األعلى للهيئات القضائية      

ذلك أننا نرى أن انفراد رئيس . وقد آنا نفضل عدم وجود هذه المغايرة 
وآان يحسن لو نص .  المحكمة قد يؤثر على استقاللهالجمهورية بتعيين رئيس 

القانون على أخذ رأى المجلس األعلى للهيئات القضائية أو أن يترأسها أقدم         
حتى ال يكون هناك مجرد شبهة للتأثير فى اتجاهات رئيس المحكمة             .  األعضاء 

 .وهو ال شك يمارس دورا مهما 

مرجع ذلك ما تنص عليه   فى تفسير هذه المغايرة بأن )٧٧(وقد ذهب البعض
فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو          « من الدستور من أنه ٨٤المادة 

عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب وإذا آان   
المجلس منحال حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط أال             

 .»…يرشح أيهما للرئاسة   

ستقالل المحكمة بمجموعة من الضمانات األساسية التى     آفل القانون ا-٣
 .آانت تفتقر إليها المحكمة العليا فيما سبق      

أعضاء المحكمة غير قابلين للعزل وال      « منه على أن ١١فنص فى المادة   
ولم ينص القانون على تعيين أعضائها   » ينقلون إلى وظائف أخرى إال بموافقتهم 

 . قانون المحكمة العليا    لمدة مؤقتة آما آان الحال فى ظل   

 الذى ينظم  ١٩٧٩ لسنة  ٤٨ من القانون رقم  ١٣على أننا نرى أن المادة   
المحكمة الدستورية العليا جاء بحكم ينال من استقالل أعضاء المحكمة حين نص          

ال يجوز ندب أو إعارة أعضاء المحكمة إال لألعمال القانونية بالهيئات       «على 
 .»و للقيام بمهام علمية الدولية أو الدول األجنبية أ  
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وفى الحقيقة نرى أن هذا النص مدخل خطير إلفساد تشكيل المحكمة         
ألن الذى يملك أن يعرض الندب أو اإلعارة هى السلطة   . والتأثير على اتجاهاتها 

ومن أسف أن القانون لم يحدد قيودًا يمكن أن ترد على سلطتها فى ذلك . التنفيذية
س المحكمة أو أحد أعضائها للعمل مندوبا عن   ومن ثم فمن المتصور ندب رئي

الحكومة سواء فى محكمة تحكيم أو لجنة قانونية دولية أو غير ذلك مما يخل              
 .باستقالل المحكمة  

 : اختصاصات المحكمة الدستورية العليا-ثانيا 
اختصاصات المحكمة      ١٩٧٩ لسنة ٤٨ من القانون رقم ٢٥حددت المادة  

 :  بما يأتى الدستورية العليا دون غيرها 

 . الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح      :أوال

 الفصل فى تنازع االختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات       :ثانيا
القضاء أو الهيئات ذات االختصاص القضائى ، وذلك إذا رفعت الدعوى عن             

 آلتاهما    موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت   
 .عنها

 الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين         :ثالثا
صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى              

 .واآلخر من جهة أخرى منها  

تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير     « على أن ٢٦آما نصت المادة   
ن السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة       نصوص القوانين الصادرة م  

من رئيس الجمهورية وفقا ألحكام الدستور وذلك إذا أثارت خالفا فى التطبيق        
 .» وآان لها من األهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها  

 : ويالحظ بشأن تحديد اختصاص المحكمة الدستورية العليا ما يلى      

 لسنة  ٨١ف سلفه القانون رقم   على خال١٩٧٩ لسنة ٤٨ أن القانون رقم -١



١٨١  الوسيط فى القانون الدستورى

 قد نص صراحة على امتداد رقابة المحكمة الدستورية العليا إلى اللوائح      ١٩٦٩
وهو بهذا حسم الخالف الذى نشب فى الفقه حول خضوع         . فضال عن القوانين  

 . مثلها مثل القوانين -اللوائح للرقابة المرآزية المتمثلة فى المحكمة الدستورية       

أنه لم تعد ألى جهة قضائية والية من أية نوع وبأى  ويترتب على ذلك 
على أنه ما يزال لقاضى     . درجة فى التصدى لبحث مسألة عدم الدستورية  

الموضوع فى المحاآم المختلفة سلطة تقديرية فى تقدير جدية الدفع بعدم     
 .الدستورية فهو الذى يتبينه ويفحصه ويقدر ما إذا دفعا جديا أو غير جدى    

بال شك وجها من أوجه، الرقابة الدستورية وإن آان وجها غير   وتلك تمثل 
 .مباشر وغير بات فى األمر 

 أن قانون المحكمة الدستورية العليا خص المحكمة بتفسير نصوص          -٢  
القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة عن رئيس         

عل لها والية فى تفسير النصوص     ولكنه لم يج. الجمهورية وفقا ألحكام الدستور  
الدستورية نفسها وآان يحسن من وجهة نظرنا أن تختص المحكمة أيضا بتفسير    
نصوص الدستور والسيما فى هذه المرحلة التى يتم فيها التحول إلى اقتصاديات     
السوق وآلياته وما يتطلبه من العدول عن نظام آانت له صبغة اشتراآية غالبة          

 .عامة والتخطيط االقتصادى    يقوم على الخطة ال  

إال أن التفسير معقود للمحكمة بطريق غير مباشر عن طريق ممارسة         
وفى ذلك تقضى   . واليتها من خالل خصومة قضائية تدخل فى اختصاصها       

، وحيث إن المدعى توخى   ١٩٩٤ فبراير  ٥المحكمة الدستورية العليا بتاريخ     
 من ٧٧ ، ٧٦عليا نص المادتين    بطلبه االحتياطى أن تفسر المحكمة الدستورية ال      

الدستور بما يزيل ما تصوره من تعارض بينهما وبين أحكامه وحيث أن هذا        
الطلب مردود بأن تفسير المحكمة الدستورية العليا للنصوص الدستورية ال         

وترفع إليها وفقًا  . يكون إال من خالل خصومة قضائية تدخل فى واليتها   
ها، وآلما آان إعمال النصوص الدستورية   لألوضاع المنصوص عليها فى قانون 



١٨٢ الوسيط فى القانون الدستورى

 الزما للفصل فى المسائل التى تثيرها والتى تدعى        -فى نطاق هذه الخصومة      
وأآثر ما يقع ذلك فى الدعاوى الدستورية إذ  . هذه المحكمة لتقول آلمتها فيها  

يتخذ موضوعها الفصل فى التعارض المدعى به بين نص تشريعى وقاعدة فى         
 .الدستور

ن ذلك، وآان الطلب االحتياطى المقدم من المدعى ال يطرح على          متى آا
المحكمة الدستورية العليا خصومة قضائية مما تقدم، بل يقوم فى مبناه على قالة                

فإن    دعاء تعارضها فيما بينها،   اتصادم بعض النصوص الدستورية وتماحيها ب 
 .)٧٨( هذا الطلب يكون بدوره مجاوزا والية المحكمة الدستورية العليا     

 : وسائل انعقاد اختصاص المحكمة الدستورية العليا-ثالثا 
 وسائل اتصال    ١٩٧٩ لسنة ٤٨ من القانون رقم  ٢٩، ٢٧تبين المادتان 

 .المحكمة بالدعوى الدستورية   

يجوز للمحكمة فى جميع الحاالت أن تقضى بعدم        « تنص على ٢٧فالمادة  
ممارسة اختصاصاتها     دستورية نص فى قانون أو الئحة يعرض لها بمناسبة  

ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد اتباع اإلجراءات المقررة لتحضير      
 .»الدعاوى الدستورية

تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية     « على أن ٢٩وتنص المادة 
 : القوانين واللوائح على الوجه التالى   

اص القضائى أثناء        إذا تراءى إلحدى المحاآم أو الهيئات ذات االختص  -أ
نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو الئحة الزم للفصل فى     
النزاع أوقفت الدعوى وأحالت األوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية      

 .العليا للفصل فى المسألة الدستورية     

 إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاآم أو الهيئات       -ب 
ختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو الئحة ورأت       ذات اال



١٨٣  الوسيط فى القانون الدستورى

المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع  
ميعادا ال يجاوز ثالثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا،    

 .»فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع آأن لم يكن  

بين من هذه النصوص أن المشرع قد حدد ثالث وسائل النعقاد    وال
 .االختصاص للمحكمة الدستورية العليا وهى الدفع واإلحالة والتصدى        

النعقاد  ويتضح من ذلك أن المشرع استبعد الدعوى األصلية آوسيلة
االختصاص للمحكمة خشية أن تؤدى إباحة حق الطعن المباشر إلى إساءة        

س القضايا أمام المحكمة ويعوقها عن التفرغ لمهامها الجسام ،      استعماله بما يكد 
عالوة على أن األصل هو مراعاة آافة القوانين واللوائح ألحكام الدستور، إلى           
أن يثور خالف جدى بشأن عدم دستورية أى نص منها عند طرحه على القضاء        

 .)٧٩( وريته للبت فيه تلتطبيقه فيعرض أمر دس  

شرع أن يرخص بالطعن بعدم دستورية القانون أو  على أنه آان يجدر بالم
 .)٨٠(ق معه المخاوف السابقةقفهو أمر ال تتح. الالئحة للهيئات العامة آلها أو بعضها

 :الدفـــع -١
وصورة الدفع تعنى أن أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاآم أو 

نون أو الئحة الهيئات ذات االختصاص القضائى يدفع بعدم دستورية نص فى قا
هناك ثمة نزاع معروض أمام  ومن ثم فإن صورة الدفع تفترض أساسا أن يكون

 .محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائى

وعلى ذلك فالدفع بعدم الدستورية هو دفع فرعى يستهدف تأجيل الخصومة          
أو وقفها لحين الفصل فى مسألة أولية يتوقف عليها الفصل فى موضوع النزاع   

 يكون الفصل فى هذه المسألة التى يتضمنها الدفع الزمة لكى تتمكن    أو بمعنى أن
 .)٨١(المحكمة التى تنظر الموضوع من الحكم فى الدعوى   

ويشترط فى الدفع بعدم دستورية نص قانونى أو الئحى، فضال عما سبق   
 : ما يلى 



١٨٤ الوسيط فى القانون الدستورى

أن يكون النص المنعى عليه بعدم الدستورية ذا صلة بموضوع النزاع      -١
. لمحكمة أى أن يكون الحكم فيه مؤثرا فى موضوع الدعوى المعروض على ا

ومن الثابت أنه ال    . فإذا انتفى هذا الشرط فإن مصلحة الخصم فى الدفع تنتفى         
 . دفع بدون مصلحة 

أن يكون دفعا جديا والجدية هنا مقصود بها االلتفات عن الدفوع الكيدية     -٢
 . أو تلك التى يقصد من ورائها تعطيل الفصل فى الخصومة     

والقاضى هو الذى يقدر مدى جدية الدفع، ومن هنا يتضح أن قاضى     
 له دور مؤثر فى مسالة     - عن طريق تقدير جدية الدفع  -الموضوع مازال  

ويرى البعض أن هذه السلطة التقديرية المخولة     . الرقابة على دستورية القوانين  
ق مرآزية   للقاضى تهدر الحكمة من إنشاء المحكمة الدستورية العليا وهى تحقي         

هذه المرآزية من شأنها توحيد القضاء فيما        . الرقابة على دستورية القوانين    
 .)٨٢(يتعلق بالقانون أو الالئحة    

على أنه رغم صحة هذا النقد إال أنه يبقى من الضرورى األخذ بسلطة       
القاضى التقديرية فى تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وذلك لمنع الدفوع الكيدية         

والقول بغير ذلك سوف يؤدى . تى يقصد منها تعطيل الفصل فى الدعوى وتلك ال
 .إلى إغراق المحكمة بسيل من الدفوع بغير حدود  

 يلتفت عنه  - فإنه فى هذه الحالة    -والقاضى إما أن يقدر عدم جدية الدفع    
 عن الدفع بعدم  االلتفات ويلتزم بأن يبين سبب . ويستمر فى الفصل فى الدعوى   

وهنا يوقف الفصل فى الدعوى ويحدد أجال        .  أن يقدر الدفع جدى  أو ، الدستورية
 أشهر لرفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية فإذا لم ترفع الدعوى    ٣ال يجاوز 

 . الدفع آأن لم يكن اعتبرخالل هذا األجل  

فهذا المعيار يعد متعلقا بالنظام العام ال يجوز التجاوز عن حكمه وفى ذلك                         
  ٢٩ أن مؤدى نص المادة      ١٩٨٢ إبريل   ٣ية العليا بتاريخ       قضت المحكمة الدستور        

من قانون المحكمة الدستورية العليا أن المشرع رسم طريقا لرفع الدعوى التى                                  



١٨٥  الوسيط فى القانون الدستورى

أتاح للخصوم مباشرتها بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها، فدل بذلك على أنه                                   
عد إبداء دفع      أعتبر هذين األمرين من مقومات الدعوى الدستورية فال ترفع إال ب                  

بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، وال تقبل إال إذا رفعت خالل                     
.   األجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث ال يجاوز ثالثة أشهر                               

 سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية                    -وهذه األوضاع اإلجرائية          
عام باعتبارها شكال جوهريا فى التقاضى تغيا                   تتعلق بالنظام ال      -أو بميعاد رفعها      

به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية باإلجراءات                                      
التى رسمها وفى الموعد الذى حدده ، وبالتالى فإن ميعاد الثالثة أشهر الذى                           
فرضه المشرع على نحو آمر آحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية طبقا لنص                           

 المشار إليها يعتبر ميعادا حتميا يقيد محكمة الموضوع                        ٢٩ من المادة    الفقرة ب    
والخصوم على حد سواء فإن هى تجاوزته أو سكتت عن تحديد أى ميعاد، تعين                     

 هذا الحد األقصى         انقضاء   على الخصوم أن يلتزموا برفع دعواهم الدستورية قبل               
 .)٨٣( وإال آانت دعواهم غير مقبولة         

 : اإلحالة-٢
لوسيلة يكون لقاضى الموضوع أن يلجأ من تلقاء نفسه إلى المحكمة وفى هذه ا

الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص فى قانون أو الئحة فالقاضى وهو يطبق  
القانون يستشعر عدم دستوريته وفى نفس الوقت لم يلجأ أحد الخصوم إلى طريقة 

إما : الخيار بين أمرينوالقاضى يكون ب. الدفع بعدم دستورية القانون أو الالئحة
تطبيق النص مع إحساسه بعدم دستوريته أو على األقل وجود شبهات ترجح عدم 

أو يلجأ عن طريق إحالة األمر إلى المحكمة الدستورية العليا لتجلية . دستوريته
 بالحل الثانى ١٩٧٩ لسنة ٤٨وأخذ القانون رقم . األمر والوقوف على حقيقة النص

ل األمر إلى المحكمة من تلقاء نفسه للفصل فى دستورية  وأجاز للقاضى أن يحي
وتكون اإلحالة بغير رسوم نظرا ألن القاضى هو المحيل . النص القانونى من عدمه

 . وليس هناك دور ألحد الخصوم فى ذلك



١٨٦ الوسيط فى القانون الدستورى

 : التصدى-٣
 يجوز للمحكمة الدستورية العليا التصدى    ١٩٧٩ من قانون ٢٧وفقًا للمادة  

على أن ذلك يتقيد    . تورية نص فى قانون أو الئحة    المباشر للفصل فى دس   
 :بشرطين

 . اختصاصها أن يكون النص معروضا على المحكمة بمناسبة ممارسة :األول

أن يتصل البحث فى دستورية النص بالنزاع المطروح أمام المحكمة  :الثانى
 .أى أن يكون له أثر فى الفصل فى هذا النزاع

 ١٩٨٢ مايو ١٦ى ذلك حكمها بتاريخ   ومن أحكام المحكمة الدستورية ف  
 من قانون مجلس الدولة   تنص على أن    ١٠٤لما آانت المادة .. « حيث قضت   

تختص إحدى دوائر المحكمة اإلدارية العليا دون غيرها بالفصل فى الطلبات           « 
التى يقدمها رجال مجلس الدولة بإلغاء القرارات اإلدارية النهائية المتعلقة بأى            

هم وذلك عدا النقل والندب متى آان مبنى الطلب عيبا فى الشكل      شأن من شئون
أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال      

 من قانون السلطة   ٨٣السلطة، فإنها تماثل فى حكمها الفقرة األولى من المادة     
دوائر المواد  تختص « فيما نصت عليه من أن  ١٩٧٣ لسنة ٤٩القضائية رقم    

المدنية والتجارية لمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها          
رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات اإلدارية النهائية المتعلقة بأى شأن         
من شئونهم وذلك عدا النقل والندب متى آان مبنى الطلب عيبا فى الشكل أو  

 استعمالأو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة    مخالفة القوانين واللوائح    
األمر الذى دعا المحكمة إلى إعمال رخصة التصدى المتاحة لها طبقا                » السلطة 
 من قانونها فيما يتعلق بهذه المادة األخيرة التصالها بالنزاع المطروح        ٢٧للمادة 
  .)٨٤( »…عليها

 من   ٨٣ من المادة     وخلصت المحكمة إلى عدم دستورية آل من الفقرة األولى                     
 .  من قانون مجلس الدولة        ١٠٤قانون السلطة القضائية، والفقرة األولى من المادة                     



١٨٧  الوسيط فى القانون الدستورى

 :)حجيته وآثاره( الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا -رابعا 
تنشر فى الجريدة الرسمية األحكام     « من الدستور على أن ١٧٨نصت المادة  

ا فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة     الصادرة من المحكمة الدستورية العلي 
بتفسير النصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص     

 فى ١٩٧٩ لسنة ٤٨تشريعى من آثار وتنفيذا لهذا النص الدستورى نظم القانون رقم  
ليا،    آل ما يتصل بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية الع      ٤٩ و ٤٨المادتين 

 على أن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن آما    ٤٨فنصت المادة  
 على أن احكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير     ٤٩نصت المادة  

وتنشر األحكام والقرارات المشار إليها فى          . ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة      
رسمية وبغير مصروفات خالل خمسة عشر يوما على     الفقرة السابقة فى الجريدة ال     
ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو     . األآثر من تاريخ صدورها

فإذا آان الحكم بعدم الدستورية   . الئحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم   
لك النص آأن لم   متعلقا بنص جنائى تعتبر األحكام التى  صدرت باإلدانة استنادا إلى ذ         

ويقوم رئيس هيئه المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به إلجراء           . تكن 
 . »مقتضاه 

ومن ناحية   . وتعالج هذه النصوص من ناحية أولى نهائية الحكم والطعن فيه  
 :وذلك آما يلى. ومن ناحية أخيرة أثر الحكم    .  ثانية حجيته  

 :عليا غير قابلة للطعن  احكام المحكمة الدستورية ال-١
 سالفة الذآر قررت قاعدة عامة تقضى بأن أحكام المحكمة           ٤٨فالمادة  

الدستورية العليا نهائية وغير قابلة للطعن بأى صورة من الصور سواء أمام        
 .المحكمة ذاتها أو أمام غيرها من المحاآم أيا آانت درجتها     

تسرى على «لى نصت ع١٩٧٩ لسنة ٤٨ من القانون ٥١على أن المادة 
األحكام والقرارات الصادرة من المحكمة، فيما لم يرد به نص فى هذا القانون     
القواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما ال يتعارض وطبيعة              

 .»تلك األحكام والقرارات   
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فى   . وهذه المادة تفتح الباب لمراجعة أحكام المحكمة أو قراراتها التفسيرية       
 ١٣٧ الحاالت التى نص عليها قانون المرافعات وذلك إعماال لنص المادة    بعض

المحكمة أو عدم صالحيته والمادة               بشأن بطالن األحكام بسبب مخاصمة أعضاء      
 التى تتعلق بدعوى إغفال الفصل                 ١٩٣ التى تتعلق بدعوى تفسير األحكام والمادة                 ١٩٢

 .)٨٥( فى بعض الطلبات       

 :ورية العليا  حجية أحكام المحكمة الدست-٢
 فقرة أولى على أن أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية  ٤٩نصت المادة  

وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة وعلى ذلك فإن أحكام          
المحكمة الدستورية العليا لها حجية مطلقة، بحيث تسرى على الكافة فحجيتها ال           

داهم إلى جميع سلطات الدولة وهيئاتها      تقتصر على أطراف النزاع وإنما تتع   
ويترتب على ذلك أن الحكم بدستورية  نص قانونى أو الئحى يكسبه . والكافة 

حصانة مطلقة بحيث ال يجوز إعادة النظر فى دستوريته سواء أمام ذات           
 . المحكمة أو أية محكمة أخرى     

 آما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص قانونى أو الئحى عدم جواز   
 .)٨٦(تطبيقه من اليوم التالى لنشره فى أية خصومة أخرى    

ومن ذلك يتضح أن المشرع تدارك النقص الذى آان موجودا فى القانون   
 بشأن المحكمة العليا إذ أنه لم يواجه بنص صريح مسألة      ١٩٦٩ لسنة ٨١رقم 

 الفقه فى هذا الصدد على الوجه الذى        اختالف حجية أحكام المحكمة مما أدى إلى        
 .ق وبيناهسب

 : أثـر الحكـم-٣
 فى فقرتيها الثالثة والرابعة أثر الحكم الصادر من المحكمة       ٤٩بينت المادة 
 : فنصت على ما يلى . الدستورية العليا 

ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو الئحة عدم جواز  «
 .»تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم  



١٨٩  الوسيط فى القانون الدستورى

ورية متعلقا بنص جنائى تعتبر األحكام التى    فإذا  آان الحكم بعدم الدست«
 .  » …صدرت باإلدانة آأن لم يكن  

.   والظاهر فى هاتين الفقرتين أن الحكم بعدم الدستورية ليس له أثر رجعى         
 وضعت األصل العام ومفاده أن الحكم بعدم الدستورية  ٣ فقرة ٤٩ذلك أن المادة 

 .ر الحكم  يؤدى إلى عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنش 

 عليه يتعلق بعدم باستثناء وتأتى الفقرة الرابعة لكى تؤآد هذا األصل   
إذ رتبت على ذلك أثرا رجعيا لعدم الدستورية فى هذه        . دستورية نص جنائى 

 . األحكام التى صدرت باإلدانة تعتبر آأن لم تكن  باعتبار الحالة وذلك   

ة اإليضاحية للقانون    وذلك ألن المذآر. على أن األمر لم ينته عند هذا الحد
 جاء فيها ما شكك الفقه فى هذه األحكام وأوحى بأن للحكم    ١٩٧٩ لسنة ٤٨رقم 

 أيا آان النص القانونى أو الالئحى المقضى بعدم    يا  رجعابعدم الدستورية أثر
 ؟ فماذا جاء بالمذآرة اإليضاحية    . دستوريته

كم بعدم دستورية  وتناول القانون أثر الح    « جاء بالمذآرة اإليضاحية ما يلى      
نص فى قانون أو الئحة فنص على عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر       
الحكم، وهو نص ورد بعض القوانين المقارنة واستقر الفقه والقضاء على أن        
مؤاده هو عدم تطبيق النص ليس فى المستقبل فحسب وإنما بالنسبة إلى الوقائع    

ثنى من تدم دستورية النص، على أنه يس والعالقات السابقة على صدور الحكم بع   
 عند صدوره بحكم  استقرت هذا األثر الرجعى الحقوق والمراآز التى يكون قد       

 . »حاز قوة األمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم   

 لسنة  ٤٨ من القانون رقم ٤٩وعلى أثر هذا التعارض بين نص المادة  
فقه المصرى فى تحديد أثر        وبين ما جاء فى المذآرة اإليضاحية أختلف ال    ١٩٧٩

الحكم بعدم دستورية النص القانونى على أن الرأى الراجح فيه ذهب إلى أن       
 وبين ما جاء فى المذآرة اإليضاحية لقانون      ٤٩التعارض بين ظاهر نص المادة    

وأن الحكم بعدم الدستورية له  . المحكمة الدستورية العليا هو تعارض ظاهرى  
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ثم فإن هذه األحكام لها أثر رجعى سواء تعلق  ومن . أثر آاشف وليس منشئا
ويترتب على ذلك أن أحكام المحكمة    .  الحكم بنص جنائى أو بأى نص آخر   

الدستورية العليا ال تطبق بأثر فورى وإنما يمتد أثرها إلى الوقائع والعالقات            
 .)٨٧( السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص   

ت به المذآرة اإليضاحية للقانون على ويستند الرأى الراجح فضال عما جاء
آما أن هذا الرأى هو ما تسير عليه المحكمة . طبيعة الحكم وماله من حجية مطلقة

 .الدستورية العليا فى قضائها

فقد قضت أن األصل فى األحكام القضائية أنها آاشفة وليست منشئة مما         
 ) ٨٨( لطبيعته الكاشفة    آنتيجة حتمية  يا رجعايستتبع أن للحكم بعدم الدستورية أثر

  انتخابات  وعلى ذلك فإن القضاء بعدم دستورية النص التشريعى الذى أجريت        
 ودون انتخابه  مجلس الشعب بناء عليه مؤداه والزمه بطالن تشكيل المجلس منذ      

أن يستتبع ذلك إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات وما اتخذه من      
اريخ نشر الحكم فى الجريدة الرسمية، بل  إجراءات خالل الفترة السابقة وحتى ت    

تظل على أصلها من الصحة والنفاذ ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها أو يقضى           
بعدم دستورية نصوصها التشريعية إن آان لذلك وجه آخر غيرها ما بنى عليه         

 .)٨٩( هذا الحكم

عى  أو الالئحى له أثر رجالقانونىوعلى ذلك فإن الحكم بعدم دستورية النص 
على أن سيتثنى من ذلك . يرتد إلى الوقائع والعالقات التى سبقت صدور الحكم

 .  عند صدور الحكماستقرتبطبيعة الحال الحقوق والمراآز التى تكون قد 

على أنه يلزم التنبيه على أن الحكم بعدم دستورية النص القانونى أو   
امه آما ذهبت إلى ذلك  الالئحى يتجاوز هذا األثر إلى إلغاء النص أو تقرير انعد   

المحكمة الدستورية العليا التى سبقت اإلشارة إليه فقد ذهبت إلى أن الحكم بعدم      
وهو ما رتبت عليه  « هذا النص انعدامدستورية نص قانونى يترتب عليه 

وهو «. …  انتخابه بطالن تشكيل مجلس الشعب منذ     » المحكمة فى ذات حكمها   
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صاصاتها ويتجاوز أيضا ما قرره القانون         من المحكمة يتجاوز حدود اخت   اتجاه
 )٩٠( للحكم بعد دستورية نص قانونى فهو ال يتعدى تقرير عدم نفاذ هذا النص      

 عدم جواز …ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص "  تنص على ٤٩فالمادة  
 . »…تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم    

ن المحكمة الدستورية   ومن ثم ال ترتب إلغاء هذا النص أو انعدامه ذلك أ   
 فى إطار الضوابط التى      …العليا يجب أن تقيم رقابتها على موازين دقيقة    

فرضتها المحكمة على نفسها حتى تظل الرقابة القضائية ملتزمة مجالها الطبيعى               
متوازنة فى اعتدال آى ال تكون مفرطة فى مداها أو قاصرة عن اإلحاطة            

  .)٩١( »بموجباتها

 :٤٩ وتعديل نص المادة  ١٩٩٨ لسنة ١٦٨القرار بقانون 

يستبدل بنص الفقرة   «نص التعديل الذى جاء به القرار بالقانون على أن    
من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم     ) ٤٩(الثالثة من المادة   

ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى    « النص اآلتى  ١٩٧٩ لسنة ٤٨
لم يحدد الحكم     از تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما      قانون أو الئحة عدم جو 

لذلك تاريخا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى ال يكون له فى  
جميع األحوال إال أثر مباشر، وذلك دون إخالل باستفادة المدعى من الحكم  

 .»الصادر بعدم دستورية هذا النص 

مة فى تقرير األثر الرجعى للحكم       واستهدف هذا التعديل تغيير اتجاه المحك   
بعدم دستورية نص فى قانون أو الئحة، والتى آانت تسير عليه استنادا إلى    

 : وجاء هذا التعديل ليقرر ما يلى . المذآرة االيضاحية آما سبق وبينا  

 . األصل هو األثر المباشر للحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو الئحة    -١

 . كم بعدم الدستورية تاريخا آخر   يجوز للحكم أن يحدد لسريان الح  -٢

الحكم بعدم دستورية نص ضريبى ال يكون له فى جميع األحوال إال أثر   -٣
 .مباشر
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ذلك دون إخالل باستفادة المدعى من    «ثم نص التعديل فى آخره على أن   
 . الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص   

ره أنه وضع   وقد اختلفت اآلراء بشدة حول هذا التعديل فقد رأى فيه أنصا 
بل . األمور فى نصابها حين قرر األثر المباشر ألحكام المحكمة الدستورية العليا      

إن هذا التعديل هو أقرب إلى أن يكون تفسيرا للنص القديم منه إلى إقرار حكم       
جديد آما أنه وسع فى اختصاصات المحكمة حيث أجاز لها أن تحدد فى بعض               

لزمان فتقرر له خالفا للقاعدة العامة أثرًا     الحاالت نطاق سريان الحكم من حيث ا   
آما عده البعض خطوة على الطريق الصحيح، فلقد آان هذا التعديل     . )٩٢( رجعيًا

مطلبا ملحًا منذ صدور أول حكم للمحكمة الدستورية العليا يقرر األثر الرجعى        
فالقول بأن الحكم بعدم الدستورية يعدم النص المخالف للدستور من     . ألحكامها

اريخ صدوره ال يتفق   وصحيح القانون فالحكم بعدم الدستورية ال يعدم النص    ت
أما إعدام النص فليس من سلطة    . المخالف للدستور ولكن يقضى على قوة نفاذه   

  .)٩٣(المحكمة الدستورية العليا   

 فقد حمل على التعديل واعتبره انتقاضا لسلطات المحكمة :أما الرأى الثانى
حيث إن األثر الرجعى أمر يفرضه  .  الدستورية من مضمونهوتفريغا للحكم بعدم

فالنص غير الدستورى ولد مخالفا للدستور . المنطق القانونى واعتبارات الفاعلية
وعدم تقرير هذا األثر يجعل من الرقابة الدستورية لغوا أو . باطال منذ صدوره

  .)٩٤(دستورىعبثًا إذ من شأنه تحصين التطبيقات السابقة على حكم القضاء ال

وفى الحقيقة أن التعديل على الرغم من أنه جاء انتصارًا لرأى مرجوح فى             
إال أنه حتى فى    . الفقه إلقرار األثر المباشر ألحكام المحكمة بعدم الدستورية      

إطار هذه الغاية جاء بتنظيم قانونى تشوبه آثير من المعايب التى تصل إلى حد           
 .مخالفته لمبادئ مستقرة فى الدستور  

فقد آان يكفى تحقيقا للغرض الذى توخاه القرار بقانون ما قرره من أنه    
ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو الئحة عدم جواز تطبيقه  «
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 .»…من اليوم التالى لنشر الحكم مالم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر       

دستورية فهذا النص يقرر آأصل عام األثر الفورى والمباشر للحكم بعدم 
 للمحكمة سلطة تحديد     - على سبيل االستثناء   -ثم يترك   .  نص فى قانون أو الئحة  

تاريخ آخر للحكم بعدم الدستورية إن آان له ما يبرره فى نظر المحكمة من  
 .اعتبارات أحاطت بالنص المطعون عليه      

إال أن المشرع عاد وأخرج من نطاق هذا االستثناء الذى يتعلق بسلطة         
 األحكام المتعلقة بنص    -تحديد تاريخ آخر لحكمها بعدم الدستورية    المحكمة ب 
وهو .  فقرر أن هذا الحكم فى آل األحوال ال يكون له إال أثر مباشر  -ضريبى 

 .أمر يثير آثيرا من التساؤالت

 فإن منع تقرير األثر الرجعى فى األحكام بعدم دستورية       :من ناحية أخرى  
كمة عن مواجهة القوانين الضريبية ظاهرة     نص ضريبى يؤدى إلى غل يد المح 

والتى على . الجور والفساد والتى تحيط بها المعايب الدستورية من آل ناحية   
أساسها تقوم الدولة باالستيالء على أموال دافعى الضرائب وهى آمنة بأن الحكم          

وهو ما يؤدى به إلى أن    . )٩٥( بعدم دستورية القانون لن يكون له أثر رجعى
 .)٩٦(حقيقته مصادرة ألموال الممول بالمخالفة ألحكام الدستور      يصبح فى 

هذا فضال عن اإلخالل بأهم األسس التى يجب أن تحكم النظام الضريبى             
يقوم النظام  « من الدستور ٣٨فى الدولة، حسب ما يقضى به نص المادة     

 .»الضريبى على العدالة االجتماعية   
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 ملخص الباب الثالث

 

باب فك     ذا ال ناول ه . رة سمو الدستور ومكانته فى النظام القانونى فى الدولةت
واعد       إن الق م ف ن ث ناء وم ذا الب ة ه ى قم ى عل تورية تأت واعد الدس يف أن الق وآ

 .القانونية األدنى ال يمكن لها أن تخالف قواعد الدستور

تور      ود الدس ا ، جم تان هم تان مهم تور نتيج مو الدس بدأ س ى م رتب عل ويت
.  نوع من الرقابة التى تكفل احترام نصوص الدستور        فضال عن ضرورة تقرير      

ضائية  ون ق د تك ية وق ون سياس د تك رقابة ق ذه ال ربة . وه باب التج ذا ال ناول ه وت
ى دستورية القوانين سواء قبل إنشاء القضاء الدستورى                رقابة عل المصرية فى ال

 .أو بعده

 

 أسئلة على الباب الثالث

 

 والموضوعى للدستور وبين اآلثار التى  ميز مفهوم آل من السمو الشكلى:١س
 .تترتب على آل منهما

 تكلم عن تعديل الدستور مبينًا السلطة المختصة به ونطاق التعديل فى     :٢س
 .النظام الدستورى المصرى  

 . ميز بين الرقابة السياسية والرقابة القضائية على دستورية القوانين      :٣س

 .ليا بالدعوى فى مصر   حدد طرق اتصال المحكمة الدستورية الع   :٤س

ثم بين األهداف التى   .  تكلم عن إجراءات تعديل الدستور المصرى :٥س
 .٢٠٠٧ارتبطت بالتعديالت الدستورية مايو   

 .  بين أثر الحكم بعدم الدستورية فى النظام القانونى المصرى     :٦س
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 .٩٧     ثروت بدوى، المرجع السابق، ص 

(٣) Burdeau (G) : op. Cit. P. ٧٤  .                                               

(٤) Burdeau (G) : op. Cit. Pp. ٧٥ et suiv  .                                  

سى       ) ٥( يه الفرن نقل الفق  قوله أن البرلمان االنجليزى يستطيع      Amos عن السير    Laferriereي
ين يوم وليلة أن يلغى العهد األعظم أو وثيقة الحقوق وأن يعهد بالحكم إلى اتحاد نقابات                  ب

 . له باتباع ذات اإلجراءات عند تشكيل المجلس المحلى لمدينة لندن العمال وذلك آ

« Le parlement, explique un auteure anglais, pourrait, S’il en avait la fantaisie, 
abroger du jour au lendemain la Grande charte, le bill des droits et l'act 
d'etablissment. Il pourrait même décider sa propre abolition et confier le 
gouvernement à la fédération générale des trades unions ou bien à la 
sucietédes Nations , et cela dans les mêmes formes don’t il se servinait pour 
modifier l'organisation du conseil municipal de londres»  .   

 .١٠٢ت بدوى، المرجع السابق ، ص ثرو) ٦(

 . وما بعدها١٠٤ ص - المرجع السابق -ثروت بدوى ) ٧(

 :فى عرض هذه اآلراء راجع) ٨(

La Ferriére (J.) : op. cit. pp. ٢٨٨ et suviu 

Héraud L L'ordre juridique et le pouvoire originaire, th. Toulause ١٩٤٦ pp. 
٢٣٤ et suiv  . 
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  .١٠٨ى ، المرجع السابق ، ص ثروت بدو) ٩(

(١٠) La ferriére (J) : Manuel : op. cit. pp. ٢٩٧ - ٢٩٦  . 

                                        Burdeau (G) : Manuel op. cit. p. ٨٤  . 

(١١) Guillaume - Hofnung : le Reféréndum . «Que sais - Je ?» . 

                                                                P.U.F. ١٩٨٧ p. ٢٧  .  

(١٢) Laferriére (J) : Manuel op. cit. p. ٢٨١  . 

                                      Burdeau (G) : Manuel . op. cit. p. ٨٣  . 

(١٣) Turpin (D) : dr. constit. Op. cit. p. ٨٣  . 

(١٤) Barthelémy et Duez : op. cit. pp. ٢٣١ et suiv  . 

                                 La Ferriére (J) : op. cit. pp. ٢٨٨ et suiv  . 

رأى            ذا ال بد : ومن ه ى، المفصل، المرجع السابق، ص          ع يد متول  ، حيث يقول    ١٥٥الحم
ك النصوص       « ى تحرم التعديل  (والخالصة أن تل ما هى إال مجرد أمانى ولكن دون ) الت

ستقبل، فكل دستور                          سية فى الم سلطة التأسي زمة لل وة مل ية أى ق يمة قانون ا ق أن تكون له
تعديل، فى آل جزئياته، وال         ل لل  يصح لدستور أن يدعى أنصاره أنه مقدس غير قابل  قاب

 .»وإال أصبح معرضا للتعديل قسرا بطرق غير مشروعة بالثورة أو باالنقالب. للتعديل

(١٥) Burdeau (G) : op. cit. pp. ٨٢-٨١  . 

رأى             ذا ال يد ه د حسنين عبد : وانظر فى تأي  ، يحيى ١٢٦العال، المرجع السابق، ص  محم
  .٨٦ع السابق، ص الجمل، المرج

 . وما بعدها١٣٥طعيمه الجرف، المرجع السابق، ص ) ١٦(

، ١١٩، ثروت بدوى، المرجع السابق، ص ٦٣-٦٢عثمان خليل، المرجع السابق، ص    ) ١٧(
ال أبو     د آم الحميد حشيش، المرجع السابق،     ، عبد ١٠٣المجد، المرجع السابق، ص      أحم

 .١٥٦ص 

  .١٢٠ ، ص ثروت بدوى ، المرجع السابق. د) ١٨(

                                       Vedel : droit constit . op. cit. p. ١١٧  . 

(١٩) Gaxie (Danie) : Commentaire de l'article ٨٩ de le constitution francaise, 
in francois luchaire paris ٢ éme éd. ١٩٨٧ p. ١٣٢٧  .                
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(٢٠) Roy (Maurice - pierre) : l'application de l'article ٨٩ de la constitution de 
١٩٥٨ . R.D.P. ١٩٨٥ p. ٦٩٦  .                              

(٢١) Maestre (Jean - Claude) : Rémarques sur les procédure  

utilisees pour réviser la constitution en ٢٠ ans de la véme république in 
Etudes Offertes a pierre kayser. I. II ١٩٧٩ , P.U.F.P. ٢١٧  .                                 

(٢٢) Debbash (charles) et autres : op. cit. p. ٨٥  . 

 : والنص بالفرنسية آاآلتى٧٩ ص–األعمال التحضيرية لدستور الجمهورية الخامسة ) ٢٣(

« Le Référendum est la voie normale de la révision et le recours au 
congres n'est envisage que dans la cas au les circonstances exigerarient une 
révision»  . 

 .٣١٢، ص ١٩٩٠م الدستورى المصرى، رمزى الشاعر، النظا) ٢٤(

، ١٤٢، ثروت بدوى، القانون الدستورى، ص ١٠١محسن خليل، المرجع السابق، ص     ) ٢٥(
بد سابق، ص    ع رجع ال ر، الم اير داي تاح س نظام   ٤٧١الف يل، ال ثمان خل دها، ع ا بع  وم

 . وما بعدها٢٦، ص ١٩٥٦الدستورى المصرى، 

اوى، النظام الدستورى ا      ) ٢٦( ليمان الطم  ، فؤاد العطار، النظم السياسية      ٣٢لمصرى، ص   س
ون الدستورى، دار النهضة العربية، ص           ، سعد عصفور، النظام الدستورى      ٥١١والقان

سابق ، ص  رجع ال رجع  ١٥المصرى، الم تورى، الم ون الدس يله، القان ل ل د آام  ، محم
سابق، ص  رجع ٢٧٤ال تورى، الم نظام الدس شاعر، ال زى ال ذلك رم دها، وآ ا بع  وم
   .٣٠٨السابق، ص 

ل، نظرية الضرورة، المرجع السابق، ص            ) ٢٧( ى الجم ، مصطفى أبو زيد فهمى،     ٢٠٦يحي
سابق، ص  رجع ال سابق،   ٥٠٦الم رجع ال تورى،  الم ون الدس يحا، القان راهيم ش   ، اب

د مدحت على، رسالة فى نظرية الظروف االستثنائية، الهيئة                ٢٥٥ص   دها، أحم ا بع  وم
   .٢٤٩، ص  ١٩٧٨العامة للكتاب 

شريعى الثالث، دور االنعقاد العادى األول ، تقرير                 ) ٢٨( شعب، الفصل الت مضبطة مجلس ال
   .٧١٩٤ ، ص ٣٧اللجنة الخاصة جلسة 

  .١٧السالم الزيات ، مصر إلى أين ، المرجع السابق ، ص  محمد عبد) ٢٩(

ى ما يلى               ) ٣٠( ديلها عل بل تع ى تنص ق ادة األول  العربية، دولة  جمهورية مصر «: وآانت الم
وم على تحالف قوى الشعب العاملة             ا ديمقراطى واشتراآى يق والشعب المصرى  . نظامه

 .»جزء من األمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة
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شعب، الفصل التشريعى الثالث، ودور االنعقاد العادى األول، ملحق               ) ٣١( مضبطة مجلس ال

 .ول المجلد األ٨١٩، ص ١٩٧٩ يوليه ١٨الجلسة 

بل تعديلها تنص على ما يلى            ) ٣٢( ادة ق اإلسالم دين الدولة، واللغة العربية لغتها      «وآانت الم
 .» الرسمية ومبادئ الشريعة اإلسالمية مصدر رئيسى للتشريع

  .١٤٥ ناصف ، المرجع السابق، ص عبد اهللاسعاد الشرقاوى، ) ٣٣(

ديلها تنص على ما يلى                ) ٣٤( بل تع ادة الخامسة ق االتحاد االشتراآى العربى هو    «وآانت الم
ة على أساس مبدأ الديمقراطية تحالف قوى                   ثل بتنظيماته القائم ذى يم سياسى ال التنظيم ال

 .»  الشعب العاملة من الفالحين والعمال والجنود والمثقفين والرأسمالية الوطنية

شعب   ) ٣٥( س ال ضبطة مجل ثالث   –م شريعى ال صل الت ادى األو – الف اد الع ل ،  دور االنعق
  .٨٢٠ – ٨١٨ ، ص ١٨/٧/١٩٧٩جلسة 

طى      ) ٣٦( ريقيا الوس ن اف ل م اتير آ ندى ودس ى، واله سى، واإليطال تور الفرن ك الدس ن ذل م
 .والكاميرون، الجابون 

م فى أفريقيا، مع التطبيق على نيجيريا               ) ٣٧( رحمن حسن، العسكريون والحك  -حمدى عبدال
الة ماجستير      - ١٩٧٩ -١٩٦٦ صاد وا     - رس ية االقت ، ١٩٨٥ القاهرة   -لعلوم السياسية    آل

 دولة أفريقية، وقد أآدت هذه البيانات أن        ٣٣ ، حيث قام بعمل إحصاء عن        ٣١ -٣٠ص  
د االستقالل عن طريق الوفاة وهو فى                         ا بع د له ة أول قائ تهت زعام ناك خمس دول ان ه

تقالة       يها باالس د األول ف ة القائ تهت زعام ط ان ين فق سلطة وأن دولت ى  (ال يدجو ف اه
سنغال       ال رون، سنجور فى ال فى حين أن أآثر من نصف الدول موضوع البحث تم ) كامي

 .تغيير أول قائد لها عن طريق االنقالب العسكرى 

شرقاوى،     ) ٣٨( بد اهللا  سعاد ال تحابات فى العالم وفى مصر، دار النهضة             ع  ناصف، نظم االن
 .٦١ ، ص ١٩٨٤العربية، الطبعة األولى، مارس 

ى  ) ٣٩( نا ف ع مؤلف صحافة راج رية ال م   -ح ون رق ل القان ى ظ ة ف ة مقارن سنة ١٤٨ دراس  ل
 . وما بعدها ١٨ ، ص ١٩٩٤ - ١٩٨٠

ال          ) ٤٠( د آم صرى، أحم ه الم ى الفق ين ف تورية القوان ى دس رقابة عل صوص ال ع بخ  راج
و المج    ين فى الواليات المتحدة، ومصر              دأب ى دستورية القوان رقابة عل  رسالة  ١٩٥٨، ال

سيد ا       وق القاهرة، ال ين فى مصر دراسة مقارنة،                 حق ى دستورية القوان رقابة عل باز، ال ل
دوى، رقابة القضاء على دستورية القوانين، بحث مقدم للمؤتمر التاسع              ١٩٧٨ روت ب ، ث

ر          ين العرب، القاهرة، فبراي ، يحيى الجمل، القضاء الدستورى فى مصر،       ١٩٦٧للمحام
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يمه الجرف ، القضاء الدستورى ،          ١٩٩٢ له آامل ، الرقابة القضائية      ،  نبي   ١٩٩٣ ، طع
  .١٩٩٣على دستورية القوانين ، 

  .٩٢طعيمه الجرف ، القضاء الدستورى ، المرجع السابق ، ص ) ٤١(

 :راجع فى هذا الموضوع ) ٤٢(

Favoreau (L), et philip (L) : Le Conseil Constitutitionnel, P.U.F. “Que 
Sais – je" . ١٩٨٨  .         

Genevois (B) : La Jurisprudence du Conseil Constitutionnel Ed S.T.H. 
١٩٨٨, Luchaire (F) : Le conseil Constitutionnel, Economica ١٩٨٠ . 

(٤٣) Burdeau (G) : Manuel : op. cit. P. ٦٥٢  .   

(٤٤) Favoreau (Louis), philip (Loic) : Les grands dicisions du  

conséil  constitutionnel, op. cit. P. ١٧٨  .                                                              

Hervé (Duval) et autres, : le Référendum et plébiscite, pris, ١٩٧٠, pp. ٤١-
٤٢   . 

  .١٩٦٢ نوفمبر ٦انظر نص قرار المجلس الدستورى الفرنسى الصادر فى ) ٤٥(

Journal Officiel de la république Francaise, du ٧ novembre ١٩٦٢  . 

Sillmunkes (pierre) : La classification des actes ayant force de loi endroit 
public, R.D.P. ١٩٦٤, pp. ٢٧٩-٢٧٧  . 

(٤٦) Sillmunkes (Pierre) : La classification des actes ayant  

force de loi endroit public, R.D.P. ١٩٦٤, pp. ٢٧٩-٢٧٧  .             

(٤٧) pactet (Pierre) : institutions politiques, droit constitutionnel, op. cit, p. 
٣٦٩ .                                                   

 .١١١ المرجع السابق، ص- القضاء الدستورى -  الجرفةطعيم: فى تفصيل ذلك ) ٤٨(

  .١١٢المرجع السابق ، ص ) ٤٩(

  .١١٨أحمد آمال أبو المجد ، المرجع السابق ، ص ) ٥٠(

  .١١٦طعيمه الجرف ، القضاء الدستورى ، المرجع السابق ، ص ) ٥١(

  .١٥٨ابق ، ص سعاد الشرقاوى ، عبداهللا ناصف ، المرجع الس) ٥٢(

 .١٢١طعيمه الجرف ، القضاء الدستورى ، المرجع السابق ، ص : فى تفصيل ذلك)  ٥٣(
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ة القضاء اإلدارى ، بتاريخ       ) ٥٤(  للسنة األولى ٦٥ ، الدعوى رقم ١٩٤٨ فبراير ،    ١٠محكم

  .٣١٥قضائية ، المجموعة ، السنة الثانية ، ص 

  .١٣٠ع السابق ، ص طعيمه الجرف ، القضاء الدستورى ، المرج) ٥٥(

   .٦٤٦السيد صبرى ، المرجع السابق ، ص ) ٥٦(

وايت ابراهيم من دون الفقه فى مجموعه الذين        . د) و(وحيد رأفت ،    . يوشك أن يكونا د   ) ٥٧(
ه فى التصدى للرقابة على دستورية القوانين فى ظل دستور سنة                 ى القضاء حق را عل أنك

١٩٢٣.  

  .٦٥٩رى ، المرجع السابق ، ص السيد صب: مشار إليه فى ) ٥٨(

م محكمة مصر األهلية فى       )  ٥٩(  يونيو - مايو - عدد أبريل    - مجلة المحاماة    ١/٥/١٩٤٠حك
دها، وانظر فى عرض أسباب الحكم تفصيال          ٣٧٥، ص   ١٩٤٢ ا بع السيد صبرى ، :  وم

 . وما بعدها ١٧٣المرجع السابق، ص 

ع )  ٦٠( انيده راج ض أس م ودح ذا الحك شة ه ى مناق سابق،  : ف رجع ال برى، الم سيد ص  ال
 . وما بعدها ٦٦٥ص 

 .سبقت اإلشارة إليه )  ٦١(

  .١٨٠ القضاء الدستورى ، المرجع السابق ، ص ، الجرف ةطعيم)  ٦٢(

 . سابق اإلشارة إليه – ١٩٤٨ فبراير ١٠حكم محكمة القضاء اإلدارى فى ) ٦٣(

، ٥٩٤، ص   ٤ المجموعة س  - ١٨/٤/١٩٥٠ بتاريخ   -من ذلك حكم محكمة القضاء اإلدارى          ) ٦٤(
تاريخ   ا ب وعة س- ٢١/٦/١٩٥٢وحكمه تاريخ  - ١٦٦ ص٦ المجم ا ب . ١١/١/١٨٥٤ وحكمه

م ما لبث أن صار اتجاها مستقرا للمحكمة اإلدارية العليا من ذلك              ٥١٠، ص   ٩المجموعة س   ، ث
 - ١١/٤/١٩٦٤، وحكمها بتاريخ ٩٥٧، ص ٢ مجموعة المبادئ س- ٢٧/٤/١٩٥٧حكمها فى 

 .  ١٢٠٠، ص ٩ س-وعة المبادئ مجم

نقض           ) ٦٥( ة ال م محكم ك حك ى (من ذل تاريخ  ) جنائ  لسنة ٣٨٦ فى الطعن رقم  ٧/٢/١٩٥٢ب
نقض  –ق ٢٠ ام ال وعة أحك ن  - ٣ س- مجم دد ص م رة  ٤٨١ ع ة القاه ضًا محكم ، وأي

  .٣١٨، ص ١٩٥٤ - ٦ ص- مجلة التشريع والقضاء - ٢٨/١/١٩٥٣االبتدائية بتاريخ 

  .١٩٨ سعاد الشرقاوى ، عبداهللا ناصف ، المرجع السابق ، ص:معنى راجع فى هذا ال)  ٦٦(

  .١٨٨طعيمه الجرف ، القضاء الدستورى ، المرجع السابق ، ص ) ٦٧(

دوى ، المرجع السابق ، ص         )  ٦٨( روت ب  ، رمزى الشاعر، النظرية العامة، المرجع       ١٥٧ث
 .١٩٦السابق ، ص ، سعاد الشرقاوى ، عبداهللا ناصف، المرجع ٥٤٢السابق، ص
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  .١٨٩طعيمه الجرف ، القضاء الدستورى ، المرجع السابق ، ص )  ٦٩(

ة العليا فى       )  ٧٠( م المحكم  ق، مجموعة أحكام    ١ لسنة   ٨ فى الدعوى رقم     ١٩٧٢ مايو   ٦حك
زء األول، ص     سم األول، الج يا، الق ة العل رارات المحكم تاريخ  ٩٠وق ا ب /٣/٦ وحكمه

م      ١٩٧١ سنة  ٤، فى الدعوى رق  ق حيث استخدمت نفس العبارات تقريبا ، المرجع   ١ ل
  .١٥السابق ، ص 

رة     )  ٧١( وائح، القاه تورية الل ى دس ضائية عل رقابة الق نا، ال ف الب ود عاط  ، ١٩٩٢محم
   .٥٤٤، رمزى الشاعر ، النظرية العامة ، المرجع السابق ، ص ٢٢٤ص 

  .١٩٥ طعيمه الجرف ، القضاء الدستورى ، المرجع السابق ، ص)  ٧٢(

  .١٥٣رمزى الشاعر ، النظرية العامة ، المرجع السابق ، ص )  ٧٣(

سابق ، ص )  ٧٤( رجع ال دوى ، الم روت ب تورى ، ١٥٩ث ضاء الدس يمه الجرف ، الق  ، طع
  .١٩٧المرجع السابق ، ص 

المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها « على أن ١٧٤تنص المادة  )  ٧٥(
 .»  مهورية مصر العربية ، مقرها مدينة القاهرةفى ج

ادة       ى   « :١٧٥م ضائية عل رقابة الق رها ال يا دون غي تورية العل ة الدس ى المحكم تتول
ك   شريعية ، وذل سير النصوص الت ى تف وائح ، وتتول ين والل تورية القوان دس

 .» آله على الوجه المبين فى القانون

ادة       ون آي « :١٧٦م نظم القان شروط   ي ين ال يا ، ويب تورية العل ة الدس شكيل المحكم ية ت ف
 .»  الواجب توافرها فى أعضائها وحقوقهم وحصانتهم

ادة         ى المحكمة            « :١٧٧م ين للعزل ، وتتول ر قابل يا غي ة الدستورية العل أعضاء المحكم
 .» مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون

ادة         الرسمية األحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا       تنشر فى الجريدة     « :١٧٨م
صادرة بتفسير النصوص التشريعية              رارات ال دعاوى الدستورية، والق فى ال
ن        شريعى م ص ت تورية ن دم دس م بع ى الحك رتب عل ا يت ون م نظم القان وي

 .»آثار

ما يلى   هذه الشروط ب   ١٩٧٢ لسنة   ٤٦ من قانون السلطة القضائية رقم       ٣٨تحدد المادة   )  ٧٦(
ى القضاء         « يمن يول شترط ف ورية مصر العربية ،              -١: ي سية جمه تعا بجن  أن يكون متم

ية        ية المدن سن    -٢. وآامل األهل ة الدستورية العليا          « خاصة بال ون المحكم د حدده قان  ولق
ـ نة٤٥ ب وق         -٣" .  س يات الحق دى آل ن إح وق م ازة الحق ى إج ال عل ون حاص  أن يك
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ورية مصر العربية       أو على شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح فى الحالة بجامعات جمه
تحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك        رة فى ام  أال يكون قد حكم -٤. األخي

تأديب ألمر مخل بالشرف ولو آان قد رد إليه اعتباره                        اآم أو مجالس ال يه من المح  .عل
 .»  أن يكون محمود السيرة حسن السمعه-٦ 

  .٢١٠ الجرف ، القضاء الدستورى ، المرجع السابق ، ص ةيمطع) ٧٧(

م المحكمة الدستورية العليا بتاريخ       ) ٧٨(  ق  ١٥ لسنة   ٢٣ ، الدعوى رقم     ١٩٩٤ فبراير   ٥حك
   .٢٤/٢/١٩٩٤فى ) ٨(دستورية الجريدة الرسمية العدد 

دوح عطي      ) ٧٩( د مم شار أحم دستورية  دراسة مقارنة تحليلية حول قانون المحكمة ال       – ةالمست
يا    ية المصرية لالقتصاد السياسى والتشريع         – ٢٣/١٢/١٩٧٩ –العل  نشرت فى   – الجمع

  .١٩٨١ وثائق إنشاء المحكمة ، – الجزء األول –المحكمة الدستورية العليا 

  . ٢٢٢ الجرف ، القضاء الدستورى ، المرجع السابق ، ص ةطعيم)  ٨٠(

  .٩٩ المرجع السابق ، ص يحيى الجمل ، القضاء الدستورى فى مصر ،)  ٨١(

  .٢٠٤اهللا ناصف ، المرجع السابق ، ص  سعاد الشرقاوى ، عبد)  ٨٢(

يا         ) ٨٣( ة الدستورية العل م المحكم تاريخ    –حك ريل    ٣ ب  ٢ لسنة ٢٩ فى القضية رقم    ١٩٨٢ أب
  .٣٢-٣١ ص – الجزء الثانى –ق األحكام والقرارات التى أصدرتها المحكمة 

يل ا )  ٨٤( ن التفاص زيد م ف لم ر مؤل يم: نظ رجع  ةطع تورى ، الم ضاء الدس رف ، الق  الج
  .٢٩٧السابق ، ص 

م المحكمة الدستورية العليا      )  ٨٥(  ، مجموعة أحكام المحكمة ،      ١٩٨٢ مايو   ١٦ بتاريخ   –حك
  .٥٠د ، ص . ق١ لسنة ١٠الجزء الثانى فى القضية رقم 

ه المصرى          )  ٨٦( رره جمهور الفق ا يق ذا م ، معبد الحلي ةنبيل: ى وأنظر عكس هذا الرأ  . وه
 حيث قصرت الحجية المطلقة على األحكام التى تصدر بعدم          ٢٣٧المرجع السابق ، ص     

 .أما تلك التى تقرر دستورية النص فإنها تكون ذات حجية نسبية . الدستورية 

سابق ، ص  )  ٨٧( رجع ال تورى ، الم ضاء الدس يمة الجرف ، الق ل ، ٢٩٢طع ى الجم  ، يحي
 .٢٤٧ ، المرجع السابق ، ص آامل معبد الحلي ة ، نبيل١٨٢، ص القضاء الدستورى 

تاريخ  )  ٨٨( يا، ب تورية العل ة الدس م المحكم و ١٩حك م ١٩٩٠ ماي ضية رق ى الق سنة ٣٧ ف   ل
 . ٢٥٦ الجزء الرابع ، ص –د مجموعة المحكمة الدستورية العليا .  ق ٩

 . اإلشارة إليه  ، سابق١٩٩٠ مايو ١٩حكم المحكمة الدستورية العليا فى )  ٨٩(

 .١٥٩ المرجع السابق ، ص - لعبدا لعامحمد حسنين : فى هذا المعنى انظر ) ٩٠(
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د على بليغ الرئيس األسبق للمحكمة ، ذآره يحيى الجمل فى             ) ٩١( شار محم من حديث للمست

  . ١٦٨مؤلفه القضاء الدستورى ، المرجع السابق ، ص 

وزية ) ٩٢( ستا    ف بد ال ون المح    : رع ديل قان يا    حول تع ة الدستورية العل رام فى  –كم /٣/٨ األه
١٩٩٨. 

دران     ) ٩٣( د ب د محم يا فى الضرائب بين األثر الرجعى            : محم ة الدستورية العل ام المحكم أحك
   .٢٧/٧/١٩٩٨ األهرام فى -والمباشر 

نا   ) ٩٤( م         : عاطف الب دراسة منشورة فى جريدة     : المشروعية الدستورية وأساس سلطة الحك
  .١٦/٧/١٩٩٨الوفد 

 -اإلشارة إليه     مقال سابق  -مستقبل القضاء الدستورى فى مصر      :  أحمد آمال أبو المجد    )٩٥(
 .اإلشارة إليه   مقال سابق-المشروعية الدستورية : عاطف البنا

المصادرة العامة لألموال محظورة ، وال تجوز       « من الدستور على أن      ٣٦تنص المادة   ) ٩٦(
 .» المصادرة الخاصة وال لحكم قضائى
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 القسم الثانى

 التطور التاريخى للنظام الدستورى المصرى
 

 نقطة البداية الحقيقية للنظام الدستورى المصرى       ١٩٢٣يمثل دستور سنة 
على أن هذا ال يعنى أن التاريخ الدستورى المصرى يبدأ منذ     . بالمعنى الحديث  

 . فهذا قول يجافى المنطق وحقائق األشياء     . صدوره

ت  ا دس رفت نظم د ع ن  فمصر ق ا م ل إنه ويلة ب ية ط ود تاريخ نذ عه ورية م
 . أوائل المجتمعات التى عرفت االستقرار والنظام والدولة

تورى  تاريخ الدس دم لل ة الق ية بالغ ود التاريخ ذه العق ة ه ت دراس وإذا آان
سفته ام وفل ون الع اريخ القان ى إطار دراسات ت دخل ف ذا ال . المصرى ت إال أن ه

ور    ى تط رة عل اء نظ ن إلق نع م صرى يم تورى الم تاريخ الدس ستقيم  .  ال ى ت حت
ين عمق الصالت بين هذا التاريخ                 نا الدستورى الحديث ، ونتب ى نظام نظرتنا إل

 .وبين آفاح شعبنا المجيد ضد الدآتاتورية والفساد السياسى

 : وعلى ذلك سوف نقسم هذا القسم إلى ثالثة أبواب على الوجه التالى

 .١٩٢٣ستور سنة الفترة قبل صدور د: الباب األول 

 .١٩٢٣الفترة بعد صدور دستور سنة :  الباب الثانى

ثالث باب ال ورة    : ال يام ث ن ق رة م ى الفت ثورية ف اتير ال ى  ٢٣الدس ية حت يول
 .الدستور الحالى 
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 الباب األول
 التطور الدستورى المصرى

 ١٩٢٣قبل صدور دستور سنة 
 

 :األهداف
دارس ب             ى إحاطة ال باب إل ذا ال مرحلة مهمة من التاريخ الدستورى      يهدف ه

بل دستور سنة           وهى التى تم فيها إدخال النظام النيابى مصر         ١٩٢٣المصرى ق
 .فى عهد إسماعيل

 
 :العناصر

د   - ى عه م ف ى ث د عل د محم ى عه صرى ف تورى الم تطور الدس ال
 .إسماعيل ثم إبان حدوث االحتالل

 
 تمهيــد
بداية فى دراسة الجذور التاريخ       ت ثل نقطة ال نظام الدستورى    م ثة لل ية الحدي

اريخ   ى ت و ١٣المصرى ف م   ١٨٠٥ ماي ى حك د عل ى محم تاريخ ول ذا ال ى ه  فف
إرادة الشعب المصرى وبشروطه حيث          جتمع وآالء الشعب من العلماء     امصر ب

ى  يوم التال ى ال صناع ف باء ال ين(ونق و ١٣ االثن نة ١٣ - ١٨٠٥ ماي فر س  ص
 . فبدار المحكمة ليتدارآوا فى الموق) ١٢٢٠

م   ؤيدون وآالءه ولها ي ة وح ناء المحكم ى ف ر ف شدت الجماهي ناك . واحت وه
ة نواب الشعب واجمعوا رأيهم على عزل خورشيد باشا وتعيين محمد               اتفقت آلم

ى واليا بدله    وعندئذ قاموا وانتقلوا إلى دار محمد على لتنفيذ قراراهم وأبلغوه          : عل
 :  عليه وقالوااتفقواما 
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ونادى السيد  " باشا علينا وال بد من عزله من الوالية    إننا ال نريد هذا ال«
 : وقال » عمر مكرم بالنيابة عنهم

والية       إ« ناه من ال نا خلع ال محمد على   » ن فقال الجميع  ) ومن تريدونه واليا  : (فق
 . »ال نرضى إال بك وتكون واليا بشروطنا لما نتوسمه فيك من العدالة والخير«

ناعا            رددا وامت ى ت د عل خشية المسئولية وحتى ال ينسب إليه أنه فأظهر محم
ه ال يستحق هذا المنصب وأن هذا                     ال أن شعبية، وق ثورة ال ذه ال ى ه المحرض عل
د      يعا ق وا جم يه وقال شعب عل الء ال ألح وآ سلطات، ف وق ال د يمس حق ين ق التعي

رناك  ود     اخت يه العه بالد وأخذوا عل رة برضا أهل ال ة والعب يع والكاف رأى الجم  ب
يق أن     رم أمرا إال بمشورتهم       والمواث دل وأال يب سير بالع فقبل محمد على والية . ي

سيد عمر مكرم والشيخ            م ونهض ال  الشرقاوى وألبساه خلعة الوالية   عبد اهللا الحك
 .)١(»وآان ذلك فى وقت العصر

نفذ شروطه    ه أن ي ى ب ان أول م مصر وآ ى حك د عل ى محم د تول ذا العق وبه
د واله األمر عل           شعب صنيعه فق بل إن اإلجماع   . ى غير إرادة السلطان   ويحفظ لل

سلطان العثمانى على إصدار فرمان بتوليته رسميا              ر ال ته أجب ى تولي شعبى عل . ال
شعبية ى إضعاف الحرآة ال بث أن عمل عل ا ل ه م وزها . إال أن وتخلص من رم

فالغاية . فقد آان ميكيافيللى النزعة والمذهب    .  بالنفى وتارة بالتقتيل والتشريد    تارة
نده ت   ك الحكم والوالية ثم ما           ع ى تمل شعبية حت ق الحرآة ال د تمل يلة ولق رر الوس ب

بث أن نكل بها وحاول اجتثاثها من جذورها حتى يحكم حكما مطلقا             ذلك الحكم  . ل
 . ١٩٢٣ستمر حتى صدور دستور سنة االذى 

 :فصولوسوف نقسم هذا الباب إلى ثالثة 

 .تى بداية عهد اسماعيلالحكم الملطق فى عهد محمد على وح :الفصل األول 

 .عهد اسماعيل وإدخال النظام النيابى فى مصر: الفصل الثانى 

 .االحتالل البريطانى وعودة الحكم المطلق: الفصل الثالث 
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 الفصل األول
 الحكم المطلق فى عهد محمد على

 إسماعيلوحتى بداية عهد 
 

دة الحكم،  رغم أن اإلرادة الشعبية هى التى حملت محمد على ورفعته إلى س           
والية          ة ال شعب خلع واب ال سه ن م بالعدل وال يقطع          . وألب يه أن يحك واشترطوا عل

شعب      ر لل ا تنك رعان م ه س نا، إال أن بق وبي ا س ى م شورتهم عل ر دون م ى أم ف
ه وإقامة حكم مطلق ال يكون للشعب فيه نصيب                ال إرادت ى إهم وأنشأ . وعمل عل

د على مجلسا للحكومة اسماه        ى، يستعين به فى األمور الهامة      الديوان العال «محم
شئون الحكم     صلة ب  أنشأ مجلس الشورى وآان يتكون من ١٨٢٩ثم فى سنة  . المت

ى        ١٥٦ ريات ف تلف المدي ين لمخ يان الممثل ين واألع بار الموظف ن آ ضوا م  ع
شكل من نظار                ١٩٣٤مصر، وفى سنة        ان ي ى وآ ا أسماه المجلس العال  ألف م

 واثنين من ذوى المعرفة بالحسابات واثنين       الدواوين الحكومية ورؤساء المصالح   
شريف          نهما األزهر ال اء يعي شأ الدواوين الحكومية التى      . من العلم به أن ى جان وإل

 .تتأسس من آبار الموظفين 

على أن هذه الهيئات آانت مهامها استشارية بحتة وال تجتمع إال بدعوة من   
االختصاصات       ت جميع وآان . محمد على، وال تناقش أمرا إال ما يعرضه عليها     

والسلطات تترآز فى يده، فكان يجمع بين يديه سلطات التشريع والتنفيذ     
 . والقضاء 

على أنه رغم استبداده آان يتطلع إلى بناء دولة قوية ترضى طموحاته        
 ١٨٣٧وتطلع إلى الدول األوروبية، وتمثل بأنظمتها فأصدر فى سنة        . السياسية

ستنامة لكى ينظم به شئون اإلدارة والحكم فى       قانونا أساسيا يعرف بقانون السيا  
 .البالد
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 ): ١٨٣٧السياستنامة سنة (السمات األساسية للقانون األساسى 
تناول الفصل األول النصوص . يتكون هذا القانون من مقدمة وثالثة فصول

والفصل الثانى ينظم اإلدارة العامة أما الفصل الثالث فينتظم . التى تبين نظام الحكم
 ذلك أن الفصل الثانى يدخل فى ، عقابية وما نعنى به هو دراسة الفصل األولقواعد

 .نطاق القانون اإلدارى والثالث يدخل فى دراسات القانون الجنائى

وينطلق هذا القانون فى تنظيمه للسلطات العامة على أساس ترآيزها فى يد        
ذلك أن حسن  حاآم واحد نظرًا للمساوئ التى تنتج عن تعدد الهيئات الحاآمة        

 . تصريف الشئون المصلحية ال يكون ظاهرا رائعا على يد الهيئات والجماعات      

ونظم هذا القانون على أساس إقامة ديوان عام سمى الديوان الخديوى آان          
وآان   . وآان له اختصاصات إدارية وأخرى قضائية        . شبيها بمجلس وزراء  
 . يرأسه الوالى أو نائبه  

 وآان يشرف على  ،تشمل ديوان اإليرادات أما الدواوين األخرى فكانت    
وديوان الجهادية وآان يشرف على إدارة شئون الجيش،        . حسابات الدولة  

وديوان المدارس ويختص   .  وديوان البحر وآان يختص بأمور األسطول البحرى 
وأخيرا ديوان    . بشئون التعليم وديوان الفبريكات وآان يختص بأمور الصناعات   

مصرية وآان يهتم بشئون التجارة الخارجية، والشئون        اإلفرنجية والتجارة ال   
 . الخارجية بصفة عامة   

وهذه الدواوين لم تكن لتشارك فى ممارسة السلطة فالسلطات جميعها آانت       
وما هذه الدواوين إال أجهزة إدارية فنية ومن ثم فهى     . مرآزة فى يد الوالى وحده 

فى حقيقتها إال أجهزة فنية     فما هى . ال تستطيع أن تقطع بقرار فى مشكلة معينة 
 . استشارية

على أنه يبقى أن قانون السياستنامة هو أول قانون أساسى يتصل بتنظيم     
وهو لم يخل من النص على بعض الضمانات لصالح    .  السلطات العامة فى الدولة   

إذ أوجب على المديرين والموظفين معاملة الناس بالعدل والنظر        «أفراد الشعب  
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آما منع .  االعتداء على حقوقهم وإنصاف المظلومين منهم    فى شكاياتهم ومنع 
وهذا باإلضافة إلى أن الوالى آان مقيدا فى        . )٢(»الموظفين من استغالل نفوذهم 

الذى أصدره الباب العالى     » الخط الشريف «ممارسة سلطاته بما تضمنه فرمان    
د، والثانى   القسم األول يتضمن المساواة المدنية بين األفرا  : وآان يشمل قسمين

 .)٣( يتضمن الحريات الفردية  

 قراره بتشكيل ثالثة مجالس  ١٨٤٧ثم أصدر محمد على فى يناير سنة 
 إبراهيم باشا وينظر فى شئون  ابنهجديدة هى المجلس الخصوصى ويرأسه    

 .الحكم وسن القوانين ومراقبة مصالح وإدارات الحكومة    

كل من مدير المالية ووآيل     وآان تابعًا لديوان المالية ويش    . المجلس العمومى 
وى    وان الخدي دارس ومدير الحسابات ومفتش الفابريكات ومفتش         . الدي ر الم ومدي

ومة          ن الحك الم دواوي شفالك ورؤساء أق واختصاصاته تنحصر فى النظر فى        . ال
يه      ة عل وم اإلسكندرية وآان يهتم بالنظر فى             . األمور المحال م مجلس عم شئون ث

 . ديوان اإلسكندريةاإلسكندرية وآان يرأسه ناظر

ه فى سنة          ى أن بنه ابراهيم وراثته فى    اوقرر  .  مرض محمد على   ١٨٤٨عل
يه                  ذلك فى يول رمان ب ه ف م مصر وصدر ل ى      ١٨٤٨حك باب العال إال أنه  .  من ال

ى  ى ف در ١٠توف ه الق م يمهل ته ل دة والي ام ونظرا لقصر م ر من نفس الع  نوفمب
نظام السياسى القائم          ر فى ال ن بعده تولى عباس بن طوسون بن  وم. إلحداث تغيي

ن     تداء م ى اب د عل سمبر ٧محم باع     . ١٨٤٨ دي باس بات م ع رة حك سمت فت وات
ر          ق آثي ر       اأسلوب محافظ رجعى فأغل دارس ونفى آثي  من رواد التعليم  ا من الم

ى خارج مصر      ان قد بدأه محمد على             . إل ذى آ على . وقلص مشروع النهضة ال
ا ضد                ان دائم ه آ به أن ه يذآر من مناق ى فى مصر     أن نفوذ األجنب ادة ال فطرد .  زي

 .)٤(بعض الموظفين األجانب ولم يمنح امتيازات لهم، ولم يلجأ إلى االستدانة

تل عباس فى        يه    ١٣وق ده محمد سعيد وآان على         ١٨٥٤ يول ى من بع  وتول
نموذج      اة ال تقدم ومحاآ ى ال با ف با لإلصالح وراغ باس مح لفه ع ن س يض م النق



٢١٢ الوسيط فى القانون الدستورى

ى فاندفع بال تروِ      حتى آان حكمه يمثل البدايات الحقيقية للتدخل األجنبى         األوروب
 .)٥(فى شئون مصر

ية التى حدثت فى عهد سعيد إال أن نظام                    ه رغم اإلصالحات الداخل ى أن عل
رديا مطلقا         م ظل ف  وتولى ،١٨٦٣ يناير ١٨ إلى أن توفى محمد سعيد فى ،الحك

 .من بعده إسماعيل بن إبراهيم ودخلت مصر عهدا جديدا

 



٢١٣  الوسيط فى القانون الدستورى

 صل الثانىالف
 إدخال النظام النيابى فى مصر

  وحتى بدايات عهد توفيقإسماعيلفى عهد 
 

، وظل الحكم فرديا مطلقا      ١٨٦٣ يناير  ١٨ حكم مصر فى  إسماعيل تولى 
 حيث أدخل النظام النيابى فى مصر وأنشأ فى مصر ما عرف        ١٨٦٦حتى عام 

ثمار الحرآة     وآان هذا التطور ثمرة من  . ١٨٦٦بمجلس شورى النواب فى سنة    
آما آان من ثمارها أيضا قيام الثورة العرابية  . الفكرية التى بدأها محمد على 

 . ١٨٨٢وصدور دستور سنة 

 :وعلى ذلك سوف نقسم هذا الفصل إلى مبحثين نتناول فى   

 . مجلس شورى النواب ونشأة نظام الوزارة المسئولة    :األول 

   .١٨٨٢ دستور سنة :والثانى

 المبحث األول

 لس شورى النواب ونشأة نظام الوزارة المسئولةمج

مجلس شورى   : وسوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين نتناول فى األول    
 .نبحث فيه نشأة الوزارة المسئولة   : النواب وفى الثانى  

 المطلب األول

 مجلس شورى النواب

تقررت األحكام الخاصة بمجلس شورى النواب فى وثيقتين دستوريتين         
الئحة تأسيس    « تسمى األولى ١٨٦٦ أآتوبر سنة ٢٢واحد هو صدرتا فى يوم 

حدود ونظام مجلس شورى     «والثانية  » مجلس شورى النواب وانتخاب أعضائه     
  .)٦( »النواب



٢١٤ الوسيط فى القانون الدستورى

ويمثل مجلس شورى النواب أول مجلس ينتخب فيه أعضاء من الشعب          
 . المصرى

 :ومن ثم سوف نقوم بدراسته من الجوانب اآلتية  

 . تكوينه:أوال 

 .  مرآزه القانونى:يا ثان

 .  المرآز القانونى ألعضائه :ثالثا 

 : تكوينــه-أوال 
تتعلق أحكام تكوين المجلس بتحديد شروط الناخب ثم شروط العضو وبعد            

 . ذلك بيان طريقة االنتخاب   

 : شروط الناخب-١

 فى تشكيل هيئة الناخبين فكان ناخبو المجلس هم      ١٨٦٦تشددت الئحة  
ة لألقاليم واألعيان بالنسبة للمحافظات وبررت الالئحة فى         مشايخ البالد بالنسب

ن آل بلد، عليه مشايخ معينون، برغبة األهالى فبالطبع       إحيث  « بقولها  ٧المادة 
هم المنتخبون، من طرف أهالى ذلك البلد، والنائبون عنهم النتخاب نوابهم         

 يحكم على يلزم أن يكونوا من الذين لم« من الالئحة، أنه  ٤واشترطت المادة  
أموالهم وأمالآهم بأحكام اإلفالس وتعلقت بها حقوق للغير إال إذا أعيدت تلك   
الحقوق إليهم وأن ال يكون سبق مجازاتهم بالليمان والطرد بحكم، وأال يكونوا         

 . »من األشخاص الداخلين سلك العسكرية تحت السالح   

تخاب الحادى      من الئحة النظامنامة على أنه فى االن     ٦١آما اشترطت المادة   
 . عشر يلزم أن يكون لهم إلمام بالقراءة والكتابة  

 : شروط العضـو-٢
 من الالئحة على الشروط الواجب توافرها فى العضو وهى    ٢نصت المادة 

 :آاآلتى



٢١٥  الوسيط فى القانون الدستورى

 .أن يكون بالغا من العمر خمسة وعشرين عاما على األقل    -١

 . أن يكون موصوفا بالرشد والكمال   -٢

ين عند الحكومة بأنه من األهالى    أن يكون من األشخاص المعلوم   -٣
 . التابعين لها

 . أن يكون من أبناء الوطن   -٤

 فى - من الئحة النظامنامة على أنه يشترط       ٦١واشترطت المادة     -٥
 .  أن يكون له دراية بالقراءة والكتابة   -االنتخاب السابع    

 من الالئحة على استبعاد عدد من األشخاص       ٥ ،  ٣ن اوقد نصت المادت
 .عضوية المجلس وهم وحرمانهم من 

الذين حكم على أموالهم وأمالآهم بأحكام اإلفالس وتعلقت بها حقوق    -١
 .للغير إال إذا أعيدت تلك الحقوق التى حرموا منها     

 .الفقراء المحتاجون     -٢

 .األشخاص الذين أعينوا على حالهم ، قبل االنتخاب بسنة        -٣

 .يمان والطرد بحكم   لاألشخاص الذين صار مجازاتهم بال    -٤

تخدمون فى الخدمات الميرية والمستخدمون فى الجهات الخارجة           المس -٥
 .عن الميرى سواء آانوا من العمد والوجوه أو غيرهم  

 . الداخلون سلك العسكرية سواء أآانوا تحت السالح أو إمداديين      -٦

ويتضح من الشروط السابقة سواء فى الناخب أم فى العضو تشدد الالئحة       
 . يتالءم وظروف المجتمع فى هذا الوقت   فى هذه الشروط، وهو أمر آان  

ن هذه الالئحة قد عالجت بصورة تدعو إلى اإلعجاب أمية الناخب            إبل 
 .وهو أمر ملفت للنظر نحن فى حاجة إليه فى يومنا هذا       .  وأمية العضو



٢١٦ الوسيط فى القانون الدستورى

 :آيفيـة االنتخـاب  -١

 على أن انتخاب األعضاء من األقاليم، يلزم أن يكون على     ٦نصت المادة  
لسكان، ويجب انتخاب واحد أو اثنين عن آل قسم من أقسام   حساب تعداد ا 

 ٢ أعضاء ولإلسكندرية  ٣وحددت للقاهرة   . المديريات حسب آبر القسم وصغره   
 .ودمياط عضو واحد

يفتح بعد انتهاء .  يتم التصويت فى صناديق مغلقة ٨وحسب المادة  
ان فى  فإن تساوى اثن . التصويت ويفوز بالعضوية الحاصل على أآبر األصوات     

 .  قرعةاعدد األصوات فتجرى بينهم 

 اختصاصات مجلس شورى النواب ومدته وعدد أعضائه وآيفية -ثانيا
 :التصويت فيه

 ورأيه غير ملزم والحكومة      ، اختصاصات مجلس شورى النواب استشارية     
آما ال يجوز له قبول طلبات      . هى التى تعرض عليه األمور التى يمكن بحثها  

 .من األفراد

تأسيس هذا  «ح فى نص المادة األولى من الالئحة األساسية  وذلك واض
المجلس مبنى على المداولة فى المنافع الداخلية، والشعورات التى تراها              

وإعطاء الرأى عنها . الحكومة، أنها من خصايص المجلس ليصير المذاآرة    
 .»  وعرض جميع ذلك للحضرة الخديوية  

 قبول عرض حاالت من أحد  ال يجوز« منها على أنه ١٨آما نصت المادة  
 .»ما بالمجلس  

 ١٥أما عن مدة المجلس فهى ثالث سنوات ودور انعقاده شهران من    
وآان الخديوى هو الذى يدعوه إلى . )٧( فبراير من آل سنة١٥ديسمبر إلى 

آما أنه هو الذى يعين رئيسه ووآيله وآان    .  االنعقاد ويفض دورته وله أن يؤجله   
 . عضوا٧٥عدد أعضائه 



٢١٧  الوسيط فى القانون الدستورى

فإن لم يتوافر    .  األعضاء فأآثر  ىنعقاد المجلس آان يشترط حضور ثلث     وال
ويتم أخذ الرأى فى المجلس     . هذا النصاب يؤجل االجتماع إلى اليوم التالى   

 . باألغلبية المطلقة بشرط توافر نصاب الحضور أى ثلثى األعضاء      

 : األحكام الخاصة بأعضاء المجلس-ثالثا 
 .وحصانتهم وسقوط العضوية عنهم  تتمثل هذه األحكام فى واجباتهم   

 :واجبـات العضويـة -١

حضور العضو اجتماعات المجلس شخصيا وال يجوز أن يوآل غيره فى        -
 .ذلك 

وآانت الالئحة ترتب على عدم حضور العضو سلطة المجلس فى ترتيب           
 من الئحة النظامنامة على ما       ١٢إذ تنص المادة . عقوبات على من ال يحضر 

النواب، له أن يجبر على الحضور بالشورى آل من لم     مجلس شورى   «: يلى
يمنعه مانع صحيح معتبر فى الحضور، وذلك بواسطة ترتيب عقوبات على من          
لم يحضر مجلس الشورى، وآل رئيس قلم من األقالم يعطى إلى رئيس مجلس       

 . »الشورى قائمة فى آل يوم صباحا بمن حضر من األعضاء ومن لم يحضر   

نص يواجه مشكلة غياب األعضاء بصورة جدية تكفل   وفى الحقيقة هذا ال  
وهى مشكلة تعانى منها برلمانات اليوم وتكاد تتسبب فى إجهاض         . حضورهم

 . فكرة النظام النيابى آله  

 :حصانـة األعضـاء -٢
فى   « من الئحة النظامنامة على حصانة األعضاء بقولها       ٥٣نصت المادة  

ددة له ال تعمل دعوى على أحد من وفى األيام المح. مدة افتتاح مجلس الشورى
حصل من أحد منهم مادة  ) ال سمح اهللا(ن آان إأعضائه بوجه من الوجوه إال   

 .»قتل فظيع ال يعد من أعضاء مجلس الشورى، ويتعين بدله   

 دوبذلك فإن العضو يتمتع بالحصانة ما عدا إذا ارتكب جريمة القتل العم      
 .والتى تتسبب فى فقده العضوية   



٢١٨ الوسيط فى القانون الدستورى

 :عضويـةسقـوط ال -
 : تسقط عضوية العضو فى عدة حاالت  

 . جلسات المجلس بعد إعالنه بعدم قبول عذره    حضوره  حالة عدم -أ  

 . إذا ارتكب جريمة قتل عمد  -ب 

 . إذا فقد أحد شروط العضوية  -جـ 

وإذا تحققت إحدى هذه الحاالت فيجب انتخاب غيره بذات الطريقة ومن       
 . نفس الجهة 

وواضح أنها    . ستحدثها نظام مجلس شورى النواب    تلك أهم األحكام التى ا   
 .أحكام جديدة على الحياة الدستورية والسياسية فى مصر آنذاك     

ورغم أن هذا النظام لم يطبق فى جو عام يحفظ للحرية آيانها ولألفراد      
آما أن اختصاصاته آانت استشارية إال أنه من وجهة نظرنا آان يمثل              . حقوقهم

 . حياة السياسية المصرية فى هذا الوقت     نقلة نوعية آبيرة فى ال 

 المطلب الثانى

 نشأة الوزارة المسئولة

إذا آان من مناقب الخديوى اسماعيل أنه أدخل النظام النيابى إلى مصر،           
فإن الجانب المظلم     . وحاول تحديث مصر فى جوانب آثيرة ال سيما الثقافية منها   

حتى باتت سببا للتدخل      . )٨(من عهد اسماعيل يتمثل فى االستدانة بغير حدود  
 . األجنبى فى شئون مصر ومهدت الطريق أمام احتاللها    

ومن مقتضاه أن   . وأمام ضغط الدول الدائنة فرض نظام المراقبة الثنائية          
يشرف على النظام المالى المصرى مندوب انجليزى على اإليرادات وآخر       

 . فرنسى على المصروفات  

لجنة تحقيق وخلصت هذه اللجنة          وشكلت . ولم يتحسن الوضع المالى لمصر    



٢١٩  الوسيط فى القانون الدستورى

إلى ضرورة تنازل الخديوى عن سلطاته المطلقة وإقامة نظام الوزارة المسئولة       
وخضع   .  لألشغال  يا يختص بالمالية وآخر فرنس    يا  انجليز اعلى أن تتضمن وزير 

الخديوى وما آان له أن يرفض فقد خرجت األمور من يديه لتتصرف فيها     
لوزارة برئاسة نوبار باشا وآانت مسئولة أمام       وتم تشكيل ا.  الدول الدائنة

ودخل فى عضويتها وزيران   . الخديوى وليس أمام مجلس شورى النواب    
أجنبيان أحدهما فرنسى لألشغال ويدعى المسيو دى بلنيير واالنجليزى للمالية         

وتملك هذان الوزيران األمر وبدت إدارة البالد حقًا خالصا        . السير ريفرزويلسن 
 .ت سلطات الخديوى والوزراء سلطات شكلية     لهما وأصبح  

وآان لهذه األحداث أثر فعال فى ظهور الروح الدستورية فى مصر فى            
أواخر عهد اسماعيل وزاد اهتمام الرأى العام بالحياة العامة والمسائل السياسية      
ونشطت الحياة الفكرية وظهرت دعوات المصلحين أمثال جمال الدين األفغانى     

دأت مطالب الشعب تتبلور فى إبعاد الوزراء األجانب وتقوية        وب. ومحمد عبده
وأن تكون الوزارة مسئولة أمامه وليس أمام      . سلطات مجلس شورى النواب    

وتم رفع التماس إلى الخديوى من األعيان وآبار الموظفين والعلماء      . الخديوى
 إلى   فوافق الخديوى على ذلك وأسند رئاسة الوزارة . ورجال الدين والجيش بذلك 

وتم استبعاد الوزيرين األجنبيين وتقررت    . شريف باشا الذى شكل وزارة وطنية  
مسئوليتها أمام مجلس النواب، وعمد شريف باشا إلى توسيع اختصاصات      

 . مجلس شورى النواب 

على أن هذا التطور لم يكن ليرضى انجلترا وفرنسا فقد حاولتا إعادة    
وإزاء فشلهما فى ذلك تأمرًا ضد     . ةالوزيرين االنجليزى والفرنسى إلى الوزار    

ليرسم له القدر موقفا   . الخديوى وخلعاه جزاء لوقوفه فى صف الحرآة الوطنية        
 .)٩(وإن آانت مقدماته مما اقترفت يداه   . مشرفا فى أخريات عهده بالسلطة   



٢٢٠ الوسيط فى القانون الدستورى

 المبحث الثانى

 تولى توفيق وقيام الثورة العرابية
 ١٨٨٢وإصدار دستور سنة 

وترتب على . بنه الخديوى توفيق ايوى اسماعيل تولى على إثر عزل الخد
وعمل . إال أن توفيق آلفه مرة ثانية بتشكيل الوزارة     .  ذلك استقالة شريف باشا  

 ولكنه رفض فترتب على ذلك     ١٨٧٩شريف باشا على إقناعه بإصدار دستور     
حتى ساءت األمور   . وتولى الخديوى جميع السلطات   . استقالة شريف باشا 

. فازدادت األمور اضطرابا   . د بتشكيل الوزارة إلى رياض باشاواضطربت فعه  
وتكون الحزب الوطنى واستهدف إنقاذ البالد مما  . وتعالت أصوات المصلحين   

 .آلت إليه األمور  

ووجدت هذه األصوات صدى فى الجيش المصرى بين ضباطه وجنوده         
 وما لبثت   . للمطالبة بإصالح أحوال الجيش        ،المصريين وقامت الحرآة العرابية     

وعرض عرابى مطالب الجيش والشعب على     . الحرآة أن حظيت بتأييد شعبى 
وتمنع الخديوى فى البداية    . )١٠( فى مساجلة تاريخية فى ميدان عابدين  ىالخديو

على أنه لما استشعر الخطر من اجتماع الشعب والجيش على آلمة سواء             
مر بتكليف شريف فأقال وزارة رياض باشا وأ  . استجاب جزئيا لمطالب الشعب     

باشا بتشكيل وزارة جديدة وأجريت االنتخابات وشكل مجلس شورى النواب     
 والذى ١٨٨٢وأصدر هذا المجلس دستور   . ١٨٦٦طبقا للقانون األساسى سنة     
 بعد استقالة شريف باشا وتشكيل  ١٨٨٢ فبراير ٨صادق عليه الخديوى فى    

 .وزارة البارودى 

 : ١٨٨٢المالمح األساسية لدستور 
ريقة وضعه-١ ذا   : ط ى أن ه ه المصرى إل ى الفق راجح ف رأى ال ذهب ال  ي

د          و لم يكن وليد إرادة الخديوى وحده . الدستور صدر عن طريق العق نه إبل . فه



٢٢١  الوسيط فى القانون الدستورى

وجاء فى ديباجة هذا الدستور ما ينبئ       . تم باتفاق بينه وبين مجلس شورى النواب      
د          ه صدر عن طريق العق يه      . بأن وى مصر       «إذ جاء ف طالع د اال بع.. نحن خدي
تاريخ    صادر ب رنا ال ى أم وافقة    …عل نواب وم س ال رره مجل ا ق ى م ناء عل  وب
 .)١١(مجلس النظار نأمر بما هو آت

ديل الدستور     -٢ للمجلس « من هذا الدستور على  أن        ٥٠ نصت المادة    : تع
نظارة  ع مجلس ال اق م ية باالتف ة األساس ذه الالئح دل ه دل » الحق أن يع و يع فه

 .وانين العادية ومن ثم فهو دستور مرنبإجراءات تعديل الق

تور   -٣ ى دس م ف ام الحك تور   :١٨٨٢ نظ تور أول دس ذا الدس ر ه  يعتب
رفه مصر      ة فى األهمية للشعب           . ديمقراطى تع وق سياسية غاي فقد . يعترف بحق

 .أخذ بالنظام النيابى بعناصره المعروفة من برلمان منتخب ووزارة مسئولة

تعيين أعضاء مجلس    «ة األولى نصت على أن   فالماد .  نيابياا فقد أقام نظام  
النائب وآيل عن  «آما نصت المادة السادسة على أن    .  »النواب يكون باالنتخاب  

فقررت مبدأ أن البرلمان يمثل األمة  » ..عموم األهالى فى القطر المصرى   
 . بأسرها

فى   وآان البرلمان وألول مرة فى مصر يمارس سلطات فعلية تتمثل        
.   أمالك الحكومة   عقود االلتزام ومقاولة األشغال العامة وبيع     التشريع وإقرار  

 . وتأآيدا الستقالل عضو البرلمان قرر له الحصانة البرلمانية     

فأقر مبدأ ثنائية السلطة التنفيذية      . وأخذ من النظام النيابى صورته البرلمانية    
 .ونزع عن الخديوى آل سلطة فعلية وما بقى له إال سلطة شرفية واسمية     

آما أقام توازنا بين السلطة التنفيذية       . ارس السلطة وزارة مسئولة    وتم
فنظم مظاهر للتعاون بينهما فكان للسلطة التشريعية سلطة       . والسلطة التشريعية  

أما مظاهر الرقابة فكان      .  التشريع وللحكومة اقتراح القوانين والتصديق عليها     
لى الوزراء وما يترتب   أعضاء البرلمان يملكون توجيه األسئلة واالستجوابات إ  



٢٢٢ الوسيط فى القانون الدستورى

آما   . عليه من إثارة مسئولية الوزير الفردية أو مسئولية الوزارة التضامنية 
أعطى للسلطة التنفيذية ممثلة فى الخديوى حل مجلس النواب إن حدث خالف      

 .بين الحكومة والمجلس وتعذر اإلصالح بينهما   

اليا    لم يطبق هذا الدستور الذى مثل أمال غ :١٨٨٢ تطبيق دستور -٤
وعلى إثرها تقدم مندوبا انجلترا وفرنسا      . للمصريين إال بضعة شهور قليلة 

 تطلب منع مجلس النواب من حق       ١٨٨٢ يناير ٧بمذآرة إلى الخديوى فى   
 . تقرير الميزانية وذلك لتعلقها بحقوق الدول الدائنة    

ورأى شريف باشا أن يؤجل نظر األمر فى مجلس النواب حتى ال يحدث   
مة تصرفه عن استكمال الحكم الدستورى فرفض مجلس النواب          فى األمر أز  

وخلفه فى رئاسة الوزارة محمود سامى   . مما أدى إلى استقالة شريف . ذلك
 .)١٢( البارودى وهى الوزارة التى عين فيها عرابى وزيرا للحربية  

وما هى إال أسابيع قليلة إال وأرسلت انجلترا وفرنسا مذآرة مشترآة فى            
طلبان فيها إسقاط الوزارة وآان األسطول االنجليزى فى نفس        ي١٨٨٢ مايو ٢٥

 استقالت الوزارة   ،ولما قبل الخديوى المذآرة . الوقت يرابض قرب االسكندرية  
ورفض جميع الزعماء الوطنيين   . ، واضطربت األمور  ١٨٨٢ مايو ٢٦فى 

تأليف الوزارة وبقيت األمور فى اضطراب حتى حدثت مذبحة االسكندرية فى             
 تألفت وزارة اسماعيل راغب بعد  ١٨٨٢ يونيو ٢٠وفى . )١٣(١٨٨٢نيو  يو١١

أن قبل الخديوى شروطه ببقاء النظام النيابى وعدم تدخل الجانب فى شئون          
 راغب فى سنة    إسماعيلوما لبث أن أقال الخديوى وزارة    . الدولة المصرية  

  وظلت قائمة حتى تم احتالل مصر     . وتألفت وزارة محمد شريف باشا . ١٨٨٢
 . عن طريق قناة السويس  ١٨٨٢ سبتمبر ١٥فى يوم الجمعة  



٢٢٣  الوسيط فى القانون الدستورى

 الفصل الثالث
 عودة الحكم المطلق بعد االحتالل
 ١٩٢٣البريطانى وحتى صدور دستور سنة 

 
بعد تمام االحتالل البريطانى لمصر صار معقد األمور بيد انجلترا فعملت على 

تورى م الدس اء الحك ه . إلغ تبدلت ب لطة األ«واس ل س ا يجع ا نظام ة حكم ة معدوم م
نة         و س ى أول ماي نظام، ف ذا ال وى به وم الخدي در المرس ال وص و ١٨٨٣وفع  وه

ية   ية العموم ين، والجمع شأ مجلس شورى القوان ى، فأن ون النظام روف بالقان . المع
تان محرومتان من آل سلطة، وظل هذا النظام مضروبا على البالد من                     ا هيئ وهم

ي     ١٩١٣ إلى سنة      ١٨٨٣سنة    ن سنة إلى أن حل محله نظام الجمعية         أى زهاء ثالث
 وهو ايضا من وضع االحتالل ومن النظم التى آان مقصودا           ١٩١٣التشريعية سنة   

 .)١٤(»..منها إهدار سلطة األمة وتعطيل نهضتها القومية 

 .وعلى ذلك سوف نتناول القانون النظامى فى مبحث أول    

 .١٩١٣نظام الجمعية التشريعية سنة : وفى مبحث ثان

 حث األولالمب

 ١٨٨٢القانون النظامى سنة 

دبت بريطانيا اللورد دوفرين            ١٨٨٢فى أواخر سنة        ام االحتالل ن د تم  وبع
م          ام الحك صرية ونظ ة الم ن الحال ر ع تابة تقري ذاك لك تانة آن ى األس فيرها ف س

ى مصر          توجه إل ا ف دم تقريره إلى وزير خارجية بريطانيا فى         . المناسب له  ٦وق
ر  يه ١٨٨٣فبراي اء ف ين    ..  « وج ى القاعدت س عل ب أن يؤس نظام يج ذا ال أن ه

ثة          دول الحدي ند ال ا ع سلم بهم أما األول . االستقالل الذاتى والحكم الدستورى    : الم
يه آجال              دور مصر الحصول عل يس فى مق ا الثانى فال يؤمل أن تتمتع به   . فل وأم



٢٢٤ الوسيط فى القانون الدستورى

يا   دة من منحها دستورا على الورق     . إال تدريج صل إلى فإن ذلك قلما يو. إذ ال فائ
ستقر فى أرض إال إذا نما                       نظام الدستورى ال ي شودة فضال عن أن ال ة المن الغاي

يه   يس ف د آمصر ل ى بل زمن وخصوصا ف ع ال درج م بطء وت يها ب رية أف ر للح ث
ة قضت دهرا طويال فى الرق والعبودية تكون اليد القوية              …الدستورية     فكل أم

 .)١٥(»…أصلح لها من الحكم الدستورى اللين 

رتي  ا سبق صدر القانون النظامى فى أول مايو              وت ى م  وقد أنشأ   ١٨٨٣با عل
ية        ية العموم ين والجمع ورى القوان س ش ريات ومجل الس المدي ون مج ذا القان ه

 .ومجلس شورى الحكومة

ويغلب على هذه المجالس الطابع الشكلى، فضال عن أنها مجردة من أى         
 .من أموراختصاصات وليس لهما سلطة التقرير فيما يعرض عليها       

 . وسوف نلقى الضوء على هذه المجالس  

 : مجالس المديريات-أوال 
رية يختلف عدد أعضائه حسب ظروف آل                      شأ فى آل مدي وهو مجلس ين

 .ومدته ست سنوات. ويكون باالنتخاب. مديرية

ه   ية ورأي ى المصالح المحل ط، وينظر ف دة فق رة واح نة م ل س ى آ تمع ف يج
 .استشارى

 :انين مجلس شورى القو-ثانيا 
ين عضوا وعضويتهم نوعان        -١ تكون من ثالث  ١٤األولى دائمة وتشمل :  ي

نهم الخديوى بناء على عرض مجلس النظار         ١٦واآلخرين وعددهم . عضوا يعي
 .عضوا فكانوا ينتخبون من الشعب

يس المجلس ووآيله على أن يكون أحدهما من المعينين                وى رئ ين الخدي ويع
 .واآلخر من المنتخبين



٢٢٥  الوسيط فى القانون الدستورى

صا  -٢ صات المجلس استشارية، فله أن يبدى رأيا فى أى قانون أو أمر              اخت
ية ة إدارة عموم ى الئح شتمل عل ديم . ي ومة تق ن الحك ب م ضا أن يطل ه أي ول

 .مشروعات قوانين أو أوامر عالية متعلقة باإلدارة العمومية

وللمجلس النظر فى العرائض التى يقدمها المصريون وله أن يقبلها أو         
وله أن يبدى رأيا فى الميزانية،       . ا يحيلها إلى الناظر المختص      فإن قبله .  يرفضها

 ).الوزراء(وله توجيه أسئلة إلى النظار     .  وله وضع الئحته الداخلية  

يجتمع المجلس فى آل شهرين مرة إال إذا  .   سير العمل فى المجلس -٣
 .وآان للخديوى حق حل المجلس، وفض جلساته     . استدعت الظروف غير ذلك 

 :معيـة العموميـة الج-ثالثا 
 : عضوا على الوجه التالى٨٣تتكون من 

ددهم  نظار وع ضاء ٧ال ورى  - أع س ش ضاء مجل يال وأع يس ووآ  ورئ
ون   ددهم ثالث نواب وع ات   -ال ن المحافظ بون ع يان وينتخ ن األع ى م  والباق

 .والمديريات عن طريق االنتخاب على درجتين لمدة ست سنوات

ض   رض ال رار ف ية بإق ذه الجمع وموتختص ه ا أن . رائب والرس ضا له وأي
ا فى ما تعرضه عليها الحكومة من موضوعات بخالف اختصاصات               بدى رأيه ت

 .استشارية أخرى غير ذات أهمية مثل إنشاء أو إبطال ترعة أو ما شابه ذلك

 : مجلس شورى الحكومة-رابعا 
تجديد  ة لل دة خمس سنوات قابل نون لم سة أعضاء يعي تكون من خم ان ي وآ

ش  ن المست اآم      وم ضايا المح الم ق اء أق نظارات ورؤس الء ال ضائى ووآ ، ار الق
ى      سم إل ومة وانق ساعد الحك يذية ت ئة تنف و هي نظار وه س ال يس مجل ه رئ ويرأس

رتين  د مشروعات القوانين للحكومة         :دائ شريع تع رة الت  ودائرة الرأى وتبدى    ، دائ
  .١٨٨٤اآلراء والفتاوى للحكومة وقد ألغى فى سنة 

بق أن  ا س ضح مم نة   ويت ى س صادر ف ى ال ون األساس شأ ١٨٨٣ القان د أن  ق
ية   لطات رقاب شريعية أو س صاصات ت ة اخت ا أي يس له كلية ل الس ش ت . مج وآان
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ل إن مجلس النظار                   ى سلطة االحتالل ، ب ردها إل ا م سلطات آله لم ) الوزراء(ال
ر    لطات تذآ ه س ن ل يس وزراء      . يك رقية رئ ن ب رة م ذه الفق ر ه ى ذآ ل ف ولع

ريطانيا إلى ا    المعتمد البريطانى فى مصر آنذاك بتاريخ       Cormerللورد آرومر   ب
ر    ٤ ا يؤآد ذلك      ١٨٨٤ يناي ويجب على الوزراء والمديرين المصريين أن      .. « م

ومة البريطانية                      ى عاتق الحك اة اآلن عل سئولية الملق نة من أن الم ى بي وا عل يكون
ضرو   ن ال راها ، وم ى ت سياسة الت باع ال ى ات صر عل ى أن ت ضطرها إل رى أن ت

ا لهذه السياسة، وأن حكومة                       سير وفق ر ال ي ر أو مدي صبه آل وزي ى عن من يتخل
وزراء فهناك من                    تبدال أحد ال ه إذا اقتضت الحال اس واثقة من أن ة ل ة الملك جالل
وزارة أو شغلوا مناصب أقل درجة، من                    المصريين سواء من شغلوا منصب ال

م على استعداد لتنفيذ األوامر التى قد يصدرها إ           بناء على نصائح    ىليهم الخديو ه
 .)١٦(»حكومة جاللة الملكة

د     دا فق دا روي ود روي دأت تع ثت أن ب ا لب شعبية م ة ال ى أن روح المقاوم عل
صر    ى م بقاء ف ن ال را ع ية انجلت شفت ن ودها أدراج  . تك ودها وعه ضت وع وم

رياح  وظهر . وبدأ الشعب يطالب عبر علمائه ومثقفيه بإعادة الحياة الدستورية         . ال
ز  ذا النور يجاهد بقلمه حينا                   ال عيم المصرى العظيم مصطفى آامل من فيض ه

وأسس مصطفى آامل   . ويفضح أساليب إنجلترا فى المحافل الدولية أحيانا أخرى        
يه آل طوائف األمة وتوحدت فيه           ١٩٠٧الحزب الوطنى فى سنة           وانضمت إل

تهم شية       . آلم صر خ م م ى حك لوبها ف ن أس ر م ريطانيا أن تغي ت ب ى أرغم  حت
باها         د عق د ال تحم  ،١٩١٣وعلى إثر هذه الظروف صدر دستور سنة        . عواقب ق

صر       لطات الق بل س ن ق سويف م راوغة والت ات الم ن حلق دة م ة جدي يكون حلق ل
 .واالحتالل

 المبحث الثانى

 ١٩١٣دستور سنة 

 :أنشأ هذا الدستور نظام الجمعية التشريعية وجرى تنظيمها على الوجه التالى
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  : تكوينها -١
 :كون من ثالثة أنواع من األعضاءتت

 . عضوا٦٦وعددهم .  أعضاء منتخبين-أ

 . أعضاء بحكم القانون وهم النظار-ب 

 . عضوا ١٧ أعضاء معينين من قبل الحكومة وعددهم -ج 

ين ست سنوات            ين والمنتخب دة العضوية للمعين تخاب وتعيين     . وم تجدد ان وي
 .ثلث آل منهما آل سنتين

وى حق حل الجمع        ناء على عرض مجلس النظار ويجب إجراء         وللخدي ية ب
 . أشهر من تاريخ الحل٣االنتخاب والتعيين فى 

وآانت الجمعية لها دور انعقاد يبدأ من أول نوفمبر حتى أخر شهر مايو من              
 .السنة األخرى

ية إال فى األحوال األخرى التى تحددها                   راراتها باألغلب ية ق وتصدر الجمع
 .٣٣المادة 

 :جمعية اختصاصات ال-٢
وم -١ ضرائب والرس رض ال رار ف ية بإق تص الجمع ذا . تخ ر ه ويعتب

يه       رر ف ية أن تق ستطيع الجمع ى ت يد الت و الوح صاص ه و . االخت وه
ية العمومية وبذات الكيفية فى ظل                ضا للجمع ودا أي ان معق اختصاص آ

ون األساسى سنة        وهو ، ولعل التفسير األقرب إلى المنطق  ،١٨٨٣القان
تالل آا  لطة االح ى    أن س حاب األراض ة أص اق ومهادن ريد نف ت ت ن

ضمان والوورؤ وال ل يدهمئس األم م وتأي ستبدة  . )١٧(ه لطة م ل س فك
 .ومغتصبة تلجأ إلى إيجاد مؤيد لها وسند 

 .أخذ الرأى فى القوانين  -٢

 .تحضير مشروعات القوانين ماعدا ما يتعلق بالقوانين النظامية  -٣
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دمها      -٤ ى تق ين الت شروعات القوان ض م ديل ورف ق تع ومة ح د . الحك وق
 .حل الجمعية إلى يؤدى إصرارها على رفض المشروع 

 .إبداء الرأى فيما يعرض عليها من الحكومة  -٥

داء الرأى فى القروض العامة ، والمشروعات العامة آشق الترع ومد             -٦ إب
 . خطوط السكك الحديدية والمصارف وخالفه 

 .إبداء الرأى فى الميزانية والحساب الختامى  -٧

ذه الجمع ى    وه ية األول رب العالم نت الح د وأعل ر دور واح نعقد غي م ت ية ل
 .١٩٢٣وتأجل اجتماعها مرة بعد أخرى حتى الغيت بصدور دستور سنة 

وبعد إعالن الحرب العالمية األولى وانضمام ترآيا إلى ألمانيا وحلفائها         
 وعزلت ١٩١٤ ديسمبر ١٩أعلنت إنجلترا الحماية البريطانية على مصر فى      

وولت األمير حسين . باس حلمى الذى آان فى زيارة لترآيا آنذاك الخديوى ع
وأبلغته أن حقوق ترآيا على مصر قد آلت إلى    . آامل وُسمى سلطان مصر 

شيا مع أجواء الحرب وسرى   اوأعلنت األحكام العرفية فى مصر تم  . بريطانيا 
وباتت مصر   . جو من الكآبة والوجوم والصمت بين طوائف األمة المختلفة    

ًا للقوات األجنبية فقد آانت مسرحا لجانب آبير من الحرب العالمية        مرتع
 .وتوفى السلطان حسين آامل وتولى السلطان فؤاد    . األولى

ية األولى بفوز بريطانيا وحلفائها            تهاء الحرب العالم د ان  انتظر الشعب   ،وبع
شعب استقالله              رجع لل را وعودها وت نفذ انجلت ولكنها تنصلت من   . المصرى أن ت

ذه وده ود والعه يدة   .  الوع شعبية المج ثورته ال ام ب شعب إال أن ق ن ال ان م ا آ فم
ورة      د أحداث متتابعة صدر               ١٩١٩وهى ث يعها وبع ة جم وحدت طوائف األم  وت

ر ٢٨تصريح  ى مصر ١٩٢٢ فبراي ريطانية عل ة الب تهاء الحماي ن ان ذى أعل  وال
راف بها دولة مستقلة ذات سيادة مع تحفظات أربعة تجرى به    ا مفاوضات واالعت

 :ودية بين البلدين



٢٢٩  الوسيط فى القانون الدستورى

 .تأمين المواصالت البريطانية فى مصر  -١

 .الدفاع عن مصر ضد آل اعتداء أو تدخل أجنبى بالذات أو بالوساطة  -٢

 .حماية المصالح األجنبية فى مصر وحماية األقليات  -٣

 .الوضع الخاص للسودان  -٤

ة ب  . وأصبحت مصر مملك سه لق لطان مصر لنف ذ س ك مصر«واتخ » مل
 .١٩٢٣ أبريل ١٩لى إثر هذه التطورات دستور وصدر ع

 

 



٢٣٠ الوسيط فى القانون الدستورى

 ملخص الباب األول
 

ثة فى عهد محمد على وآيف                    ة المصرية الحدي شأة الدول باب ن ذا ال ناول ه ت
م مرحلة دخول النظام النيابى                     شها ث رافقها وآون جي ناء م ة وب ام بتأسيس الدول ق

 مصر فى عهد إسماعيل حتى حدث االحتالل اإلنجليزى لمصر

 

 ئلة على الباب األولأس
 

يات           :١س ماعيل واآلل د إس ى عه صر ف ى م ى ف نظام النياب شأة ال ن ن م ع  تكل
 .الدستورية التى أدت إلى ذلك

تدانة سببا مباشرا لتدهور أحوال مصر السياسية فى                :٢س ين آيف آانت االس  ب
 .عهد إسماعيل

 . وضح الظروف التى تولى فيها محمد على حكم مصر:٣س



٢٣١  الوسيط فى القانون الدستورى

 الباب الثانى
  ١٩٢٣النظام الدستورى فى مصر منذ صدور دستور سنة 

 ١٩٥٢ يوليه ٢٣وحتى قيام ثورة 
 

 :تمهيـد
ثل صدور دستور سنة          رة فى التطور الدستورى          ١٩٢٣يم ية آبي ه نوع  نقل

ى  ية أول ن ناح ديث فم صرى الح عبية   : الم ورة ش ر ث ى إث ان عل إن صدوره آ ف
نة  ة س صر ١٩١٩عارم ساد الق ستعمر وف ى صلف الم ثل  و.  عل ه يم م فإن ن ث م

ى        م ديمقراط ة حك ى إقام ذاك ف شعب آن ال ال ق آم عبيا حق تورا ش ى «دس  -نياب
ية، فإن حياة هذا الدستور قد ارتبطت بكفاح األمة ضد               » برلمانى  ومن ناحية ثان

ستعمر والقصر    ان دائما يطالب بالدستور واالستقالل فى آل األوقات وال      . الم فك
 . وما أآثرهاسيما أوقات االعتداء على الدستور

ذا الدستور     -وعرفت مصر      رات متقطعة من الحياة النيابية  - فى ظل ه  فت
تور  ا صدور دس تطور  . ١٩٣٠تخلله ى ال رة ف ت مؤث صرها آان م ق ا رغ إال أنه

 .السياسى فى مصر فى تلك الفترة 

ية   ات فقه تور بدراس ذا الدس ى ه ستغرب أن يحظ ن الم ن م م يك ذا ل وله
 .)١٨(موسعة

ذا ا       سم ه ناول فى الفصل األول           وسوف نق ى فصلين نت باب إل نظام الحكم  : ل
نة  تور س ى دس ى. ١٩٢٣ف ى الثان تور وصدور  : وف ى الدس الب عل بحث االنق ن

 .١٩٣٠دستور سنة 

 



٢٣٢ الوسيط فى القانون الدستورى

 الفصل األول
 ١٩٢٣نظام الحكم فى دستور سنة 

 
 . نظاما ملكيا نيابيا برلمانيا١٩٢٣أقام دستور سنة 

ان النظام الملكى أمر      فقد آانت الملكية وراثية فى أسرة      .  فيه  ال جديد  اوإذا آ
ى      د عل م         . محم ان األمر الملكى رق صادر فى      ٢٥وآ . ١٩٢٢ ابريل سنة ١٣ ال

 . منه٣٢بمقتضى المادة . يحدد طريقة توارث العرش فى أسرة محمد على

ين أسس النظام النيابى البرلمانى فى هذا الدستور وعلى ذلك                 نا سوف نب فإن
 :ثيننقسم هذا الفصل إلى مبح

 .١٩٢٣ أسس النظام النيابى فى دستور سنة :المبحث األول

 .١٩٢٣ أسس النظام البرلمانى فى دستور سنة :المبحث الثانى

 المبحث األول

 ١٩٢٣أسس النظام النيابى فى دستور سنة 

نظام النيابى ، فنص فى المادة   ١٩٢٣أخذ دستور سنة       منه على أن ٢٣ بال
ة ،  « صدرها األم سلطات م يع ال ذا  جم ين به وجه المب ى ال ون عل تعمالها يك واس

ر عن إرادتها إال              . » الدستور  ستطيع أن تعب نوى مجرد ال ت ة آشخص مع فاألم
عن طريق نواب يمارسون السلطة نيابة عنها، وفى ذلك تنص المادة األولى من       

ى أن       مصر دولة ذات سيادة وهى حرة مستقلة ملكها ال يتجزأ وال            «الدستور عل
 .»نه وحكومتها وراثية وشكلها نيابىينزل عن شىء م

راطية فى أصل معناها تعنى حكم الشعب نفسه بنفسه فإنها          وإذا آانت الديمق
سيادة                سه ال شعب بنف يها يمارس ال د تكون مباشرة وف وقد يباشرها عن طريق    . ق

ين عن الشعب يختارهم لهذا الغرض فتكون نيابية وقد يؤخذ فى ممارستها           مندوب



٢٣٣  الوسيط فى القانون الدستورى

تا  ين يخ ط ح ل وس و    بح ارس ه سيادة ويم ن ال زءًا م ون ج نه يمارس واب ع ر ن
 .وهذه هى الديمقراطية غير المباشرة. الجزء اآلخر

وللنظام النيابى عدة خصائص ومميزات ترجع إلى ضرورة التوفيق بينه وبين           
نظام النيابى عن آل من الديمقراطية              رجع إلى اختالف ال ا ت بدأ الديمقراطى، آم الم

راطية  رة والديمق ضى    المباش ى يقت بدأ الديمقراط رة، فالم به المباش ذ  - ش ند األخ  ع
نظام النيابى      رلمان باالنتخاب وأن تكون له سلطات حقيقية تمييزا             -بال تكون الب  أن ي

شارية التى يمكن أن توجد فى ظل الديمقراطية المباشرة، آما                  ئات االست ه عن الهي ل
تخ   د ان رد بع يث ينف رلمان بح تقالل الب تحقق اس ى أن ي م دون ينبغ رة الحك ابه بمباش

مشارآة من جانب المواطنين، وهذا ما يميز النظام النيابى الخالص عن الديمقراطية 
على إن استقالل البرلمان يقتضى أن نحدد طبيعة العالقة بين النواب    . شبه المباشرة  

 .)١٩(»وناخبيهم

 :)٢٠(والنظام النيابى يقوم على أرآان أساسية هى آاآلتى

 .مارس اختصاصات فعليةبرلمان منتخب ي  -١

 .وأن يمثل عضو البرلمان األمة بأسرها  -٢

 .استقالل البرلمان بمجرد انتخابه  -٣

 .تجديد انتخاب البرلمان دوريا  -٤

 . بهذه األرآان١٩٢٣وسوف نبين آيف أخذ دستور سنة 

 : وجود برلمان منتخب يمارس سلطات فعلية-أوال 
تخب من ا                 رلمان من تطلب وجود نظام نيابى وجود ب وأن يحدد له   . لشعبي

. فانتخاب البرلمان هو الذى يعطى له الصفة النيابية       . الدستور اختصاصات فعلية  
الس      يمات أو المج ين التنظ نه وب رق بي ذى يف و ال ية ه صاصات فعل ر اخت وتقري

 .االستشارية



٢٣٤ الوسيط فى القانون الدستورى

تور  ادة    ١٩٢٣ودس ى الم ص ف د ن ى أن ٧٣ ق ن   « عل رلمان م تكون الب ي
 .»ابمجلس الشيوخ ومجلس النو: مجلسين

ادة      ى أن     ٧٤ونصت الم شيوخ من عدد من األعضاء           « عل يؤلف مجلس ال
ى         ام عل راع الع باقون باالقت اس ال ثالثة األخم تخب ال سيهم وين ك خم ين المل يع

 .»مقتضى أحكام قانون االنتخاب

ادة   نص الم ى أن ٨٢وت ين     « عل ضاء منتخب ن أع نواب م س ال ف مجل يؤل
 .» االنتخابباالقتراع العام على مقتضى أحكام قانون 

ادة      ى أن         ٢٤ونصت الم السلطة التشريعية يتوالها الملك    « من الدستور عل
نواب          شيوخ وال ال يصدر  « على أنه    ٢٥وتنص المادة   » باالشتراك مع مجلس ال
 .» قانون إال إذا قرره وصدق عليه الملك

نظام         ان ال رآن األول من أرآ سابقة يتضح أن ال ة النصوص ال ومن مطالع
 : وذلك على التفصيل التالى١٩٢٣افر فى دستور سنة النيابى قد تو

 : برلمان منتخب-١
سين  ن مجل تكون م ان ي شيوخ : وآ س ال ى مجل نواب والثان س ال . األول مجل

سين     نظام المجل ذ ب د أخ تور ق ذا الدس إن ه ك ف ى ذل ى   . وعل نهما ف ر بي د غاي وق
 :التشكيل وتحديد االختصاصات وذلك على الوجه التالى

وين مجلس ا     –أ نواب  تك ادة      :ل يؤلف مجلس   « من الدستور      ٨٢تنص الم
ى مقتضى أحكام االنتخاب                   ام عل راع الع ين باالقت نواب من أعضاء منتخب » …ال

م يحدد الدستور عددًا ثابتا ألعضاء المجلس         بل إنه وضع قاعدة عامة تقضى      . ول
تخب نائب واحد لكل ستين          أن ين ا أو آسر من هذا الرقم ال يقل عن ثالثين    أب لف

ين الفا يمثلها نائب                     .الف أ دادها ثالث بلغ تع ك المحافظات التى ال ي ستثنى من ذل  وي
 .لم يلحقها  قانون االنتخابات بمحافظة أو مديرية أخرى ما. واحد

داد مجلس النواب وتغيرها                بات أع يعة الحال عدم ث ك بطب ى ذل رتب عل ويت
ى أخرى       يسه ويختار المجلس رئ  . وعضوية المجلس خمس سنوات    . من دورة إل

 .ووآيله عن طريق االنتخاب من بين أعضائه



٢٣٥  الوسيط فى القانون الدستورى

تخاب ثالث   ند االن نائب ع ن ال بلغ س تور أن ي ترط الدس ا اش نةيآم وأن . ن س
 .تتوافر فيه الشروط التى يحددها قانون االنتخاب

وين مجلس ال      -ب شيوخ من عدد من األعضاء            :شيوخ تك تكون مجلس ال ي
سيهم وينتخب الثالثة األخماس الب          ك خم ين المل . اقين عن طريق االقتراع العام    يع

 ) .٧٤. م(

ددا محددا            م يحدد الدستور ع ضاً أول وإنما نص  . ألعضاء مجلس الشيوخ     ي
على أن آل مديرية أو محافظة يبلغ عدد أهاليها مائة وثمانين الفا أو أآثر تنتخب               

ا       سعين الف ن ت ل ع نه ال يق سر م دد أو آ ذا الع ن ه ضوا ع رية أو  . ع ل مدي وآ
د  ل ع ة يق ا  محافظ ضوا م تخب ع ا تن سعين الف ن ت يها ع ون   د أهال ا قان م يلحقه ل

 ) .٧٥. م(االنتخاب بمحافظة أخرى أو بمديرية 

ين آل خمس  ين ونصف المنتخب شيوخ المعين ى مجلس ال دة العضوية ف وم
 .سنوات، ومن انتهت مدته من األعضاء يجوز إعادة انتخابه أو تعيينه

ك      بل المل ن ق شيوخ م س ال يس مجل ين رئ يه  . ويع س وآيل تخب المجل . وين
 ).٨٠م (ويكون تعيين الرئيس وانتخاب الوآيلين لمدة سنتين قابلة للتجديد 

شيخ عن االنتخاب أو التعيين أربعين سنة                   بلغ سن ال واشترط الدستور أن ي
 .على األقل

وين المجلسين نجد أن الدستور قد غاير فى تشكيلهما وهو                ين تك ة ب وبالمقابل
 .خذ بنظام المجلسينأمر مقبول فى ظل األ

تخاب ه باالن نواب آل تكون مجلس ال ى حين ي ين . فف شيوخ يع إن مجلس ال ف
سى أعضائه ك ُخم إن  . المل تخاب، ف يله باالن سه ووآ نواب رئي تار مجلس ال ويخ

وفى حين يشترط فى عضو مجلس النواب أن        . الملك يعين رئيس مجلس الشيوخ    
 . سنة٤٠لشيخ  سنة فإن الدستور يشترط أن يبلغ ا٣٠تكون سنة 

ثلهم  ذين يم ين ال دد المواطن ية ع ن ناح سين م ين المجل تور ب ر الدس ا غاي آم
نائب     شيخ أو ال دد أعضاء مجلس النواب                . ال ضا من ناحية عدد األعضاء فع وأي

 .أآثر من عدد أعضاء مجلس الشيوخ



٢٣٦ الوسيط فى القانون الدستورى

 : اختصاصات البرلمان-٢
 هذا البرلمان  فى النظام النيابى ال يكفى وجود البرلمان وإنما يجب أن يخول          

ية      ة وحقيق و الذى ينوب عن الشعب ويمارس السيادة نيابة عنه         . سلطات آامل . فه
ية                 ان من الطبيعى أن يخول سلطات حقيق م آ وهذا ما دأب عليه دستور   . ومن ث

نة  ادة . ١٩٢٣س د نصت الم ى أن ٢٤فق ك « عل توالها المل شريعية ي سلطة الت ال
ال يصدر « على أن ٢٥ت المادة   ونص» باالشتراك مع مجلسى النواب والشيوخ      

 .»قانون إال إذا قرره البرلمان وصدق عليه الملك

ا أن البرلمان آان يمارس وظيفة مالية بجوار الوظيفة التشريعية       فالمادة . آم
ى    ١٣٨ نص عل ت ت تور آان ن الدس ة   « م رادات الدول شاملة إلي زانية ال المي

تداء ا         بل اب رلمان ق ى الب ديمها إل ثالثة شهور    ومصروفاتها يجب تق ية ب سنة المال ل
 .»على األقل لفحصها واعتمادها، والسنة المالية يعينها القانون

صاص    رلمان اخت م للب تور نظ ا أن الدس ومة   يا رقاباآم ى الحك ه عل  يمارس
رلمان فى توجيه األسئلة واالستجوابات                  ى حق الب ). ١٠٧م  (فنص الدستور عل

يق          ه فى إجراء تحق رر الدستور ح     ) ١٠٨م  (وحق نواب فى اتهام       وق ق مجلس ال
 ).٦٦م (الوزراء 

ادة  صت الم واء   ٦١ون نواب س س ال ام مجل وزراء أم سئولية ال ى م نه عل  م
 .آانت مسئولية فردية أم مسئولية تضامنية

ذلك نخلص إلى أن الرآن األول من أرآان النظام النيابى آان متحققًا فى        وب
 . على الوجه السابق١٩٢٣دستور 

 :لبرلمان عن األمة بكاملها نيابة عضو ا-ثانيا 
ك أن من أسس النظام النيابى أن العضو ينوب عن األمة بكاملها ومن ثم             ذل

ه ال يلتزم تجاه أبناء دائرته بتعليمات معينة    وهذا المبدأ تحقق فى دستور سنة . فإن
ادة       ١٩٢٣ ى أن   ٩١ حيث نصت الم نه عل نوب عن األمة     « م رلمان ي عضو الب
 .»وال للسلطة التى تعينه توآيله بأمر على سبيل اإللزاموال يجوز لناخبيه . آلها



٢٣٧  الوسيط فى القانون الدستورى

ادة  صت الم ى أن ١١٨ون دد   « عل نوية تح أة س ضو مكاف ل ع ناول آ يت
ون  ين عن إقالة نوابهم أو عزلهم أو حق                . »بقان د الناخب ك غل ي ى ذل رتب عل ويت

 .الناخبين فى حل البرلمان

 : استقالل البرلمان بمجرد انتخابه -ثالثا 
 على المظاهر النيابية المحضة فى تنظيم شكل الحكومة فلم          - وقف الدستور  

ثل االستفتاء                      راطية شبه المباشرة م ا مظاهر أخرى من مظاهر الديمق ط به يخل
رلمان  تقالل الب ذه المظاهر تخل باس بار أن ه شعبى باعت راض ال شعبى واالعت ال

 .تجاه الناخبين

 .مان آما أنه لم يقرر حق الشعب فى حل أى من مجلسى البرل

 : تجديد انتخاب البرلمان دوريا-رابعا 
رلمان دوريا، على أنه غاير فى إجراءات ذلك                 تجدد الب تطلب الدستور أن ي

سين    سبة للمجل تجدد آل خمس سنوات         . بالن نواب ي أما مجلس الشيوخ   . فمجلس ال
تجدد آل عشر سنوات مع تجديده نصفيا آل خمس سنوات ويسرى ذلك على                   في

 . والمعينين على السواءاألعضاء المنتخبين

 قد أتى بنظام نيابى    ١٩٢٣نخلص من جماع ما سبق أن دستور سنة   
توافرت أرآانه وضوابطه على الوجه الذى سبق وحددناه واختار الدستور       

 . الصورة البرلمانية لكى يكون النظام نيابيا برلمانيا     

 المبحث الثانى

 ١٩٢٣أسس النظام البرلمانى فى دستور سنة 

فهو يقوم على ثنائية الجهاز   . ظام البرلمانى على خصائص تقليدية     يقوم الن
التنفيذى والفصل المرن بين السلطات وضرورة إقامة نوع من التوازن بين    

 .السلطتين التشريعية والتنفيذية  



٢٣٨ الوسيط فى القانون الدستورى

 :١٩٢٣ ثنائية الجهاز التنفيذى فى دستور سنة -أوال 
ر مسئول يم                ك غي ى مل يذية عل سلطة التنف ام الدستور ال لك سلطات شرفية   أق
 .ورئيس حكومة وحكومة مسئولة تمارس السلطة ممارسة فعلية

فاالختصاصات التى عددها الدستور للملك ال يستطيع أن يمارسها إال عبر              
 .وزرائه

 : رئيس دولة غير مسئول-١
ادة    الملك هو رئيس الدولة األعلى وذاته مصونة       « منه تنص على أن      ٢٣فالم

ادة     . »ال تمس   الملك يتولى السلطة التشريعية باالشتراك « على أن  ٤٨ونصت الم
رلمان  شيوخ والب سى ال ع مجل صاصات  » م ن االخت وعة م تور مجم وأعطى الدس

ين              ين بعض الموظف ثل تعي وحق ترتيب المصالح العامة    ) ٤٤م  (يباشرها الملك م
وائح     ) ٤٤م  ( إال أن ممارسة   ) ٤٥م  (وإعالن األحكام العرفية    ) ٣٧م  (وإصدار الل

ذه    االختصاصات آانت محكومة بالمبادئ السائدة فى النظام البرلمانى والتى آان        ه
ادة   تور فالم يها الدس نص عل ى أن ٤٨ي نص عل طة  « ت سلطة بواس ى ال ك يتول المل

ه  ادة   » وزرائ يعات الملك فى شئون الدولة يجب لنفاذها         « تنص على      ٦٠والم توق
 .»أن يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون

ادة    صت الم ا ن ى أن ٦٢آم ى     « عل ية ال تخل فهية أو آتاب ك ش ر المل أوام
 .»الوزراء من المسئولية بحال

 اختلف الزعيم سعد زغلول رئيس الوزارة آنذاك        ١٩٢٤وحدث أنه فى سنة     
شيوخ              ين ال ك فى أمر تعي ك     (مع المل ورأى رئيس  )  من األعضاء   ــــ حيث للمل

ى م    ر ف شة األم ب مناق ه يج وزراء أن وزراء ال س ال رار  . جل ه ق ك أن ورأى المل
يس الوزارة على تحكيم استاذ            ك ورئ ين المل اق ب م االتف ره وت ق تقدي يصدر بمطل
اآم      دى المح با ل ل نائ ان يعم ذى آ وش وال ان دى ب بارون ف ى ال ون البلجيك القان

وزارة وجاء فى تقريره                   . المختلطة  يس ال يد موقف رئ ى تأي ه إل إن «وانتهى رأي
سئولية الم دم م ى  ع ك ال يتول أن المل ذى يقضى ب نظام ال ذا ال ا له ر أساس ك يعتب ل

٢
٥



٢٣٩  الوسيط فى القانون الدستورى

ه طة وزارئ لطته إال بواس وجهة  . »س ن ال تثناء م تمل أى اس بدأ ال يح و م وه
ك   ال المل يع أعم ى جم تد إل ل يم ية ب ال . القانون تثنى عم إن اس دف ذا ا واح إن ه  ف

ذلك أرى أن تعيين أعضاء مجلس                   نظام فى روحه وأساسه ل تثناء يصيب ال  االس
 .)٢١(الشيوخ يجب أن يكون بناء على ما يعرضه مجلس الوزراء

 : وزارة مسئولـة-٢
واد من         على أن   ٥٧ونصت المادة   .  مجلس الوزراء  ٧٢ إلى   ٥٧نظمت الم

ة             « ى مصالح الدول يمن عل وزراء هو المه  أن  ٥٨واشترطت المادة   . »مجلس ال
 الوزارة أحد   يلى ال« على أنه    ٥٩ونصت المادة   . »ال يلى الوزارة إال مصرى    «

 .»من األسرة المالكة

رر الدستور مسئولية الوزارة سواء أآانت فردية أم تضامنية أمام مجلس             وق
ادة  نواب فالم ى أن    ٦١ال صها عل ضامنية بن ردية والت سئولية الف ى الم نص عل  ت

ة           « ة للدول سياسة العام نواب عن ال دى مجلس ال ضامنين ل سئولون مت وزراء م ال
 .»ال وزارتهوآل منهم مسئول عن أعم

 :الفصل المرن بين السلطات -ثانيا 
نظام البرلمانى على خاصية الفصل المرن بين السلطات           وم ال وذلك على . يق

سلطات                    ين ال د ب ى الفصل الجام وم عل ذى يق نظام الرئاسى ال د أخذ   . خالف ال وق
 بالنظام البرلمانى وأقام فصال مرنا بين السلطات وذلك على          ١٩٢٣دستور سنة     

 :لتالىالوجه ا

ى      سلطة التشريعية تتمثل فى البرلمان بمجلسيه         : فمن ناحية أول . إذا آانت ال
ك ووزرا     إن المل : ه يشترآون فى ممارسة السلطة التشريعية، وذلك عن طريق   ءف

راح القوانين فالمادة      للملك ولمجلس الشيوخ والنواب حق     « تنص على أن     ٢٨اقت
). ٣٤م ( ويصدرها -شاء الضرائب  عدا ما آان منها خاصا بإن     -اقتراح القوانين   

ين ى القوان راض عل ه حق االعت ادة . ول ى  «٣٥م صديق عل ك الت ر المل م ي إذا ل
 .»مشروع قانون أقره البرلمان رده إليه فى مدى شهر إلعادة النظر فيه



٢٤٠ الوسيط فى القانون الدستورى

سلطات فى النظام البرلمانى أنه                  ين ال إذا آانت  «ومن مظاهر الفصل المرن ب
ات الخارجية      من اختصاص الجهاز التنفيذى فإن البرلمان بما له من        اإلدارة والعالق

ه من حق التصديق على المعاهدات                    ا ل سياسية على أعمال الحكومة، وبم رقابة ال ال
 .)٢٢(»يمارس فى الواقع دورا هاما فى سير اإلدارة والعالقات الخارجية

ه دستور سنة        ا حقق ذا م آما .. « على أن ٤٦ حيث نصت المادة ١٩٢٣وه
د   ات الصلح والتحالف والتجارة والمالحة وجميع المعاهدات التى يترتب         أن معاه

وق سيادتها أو تحميل خزانتها                      ة أو نقص فى حق ديل فى أراضى الدول يها تع عل
نفقات أو مساس بحقوق المصريين العامة والخاصة ال تكون نافذة إال           يئا من ال ش

رلمان       يها الب سرية فى     وال يجوز فى أى حال أن تكون ا           . إذا وافق عل شروط ال ل
 .»معاهدة ما مناقضة للشروط العلنية

نة   تور س إن دس م ف ن ث سلطتين  ١٩٢٣وم ين ال رن ب صل الم بدأ الف ق م  حق
ستقلة فالمادة                 ضائية فهى م سلطة الق ا ال يذية أم شريعية والتنف  تنص على   ١٢٤الت

ة      «أن  يس ألي ون ول ر القان ضائهم لغي ى ق يهم ف لطان عل ستقلون ال س ضاة م الق
 .» الحكومة التدخل فى القضاياسلطة فى

 : التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية-ثالثا 
ين        يمه ب ذى يق ى ال نظام البرلمان صائص ال م خ و أه توازن ه ذا ال ل ه ولع

يذية   شريعية والتنف سلطتين الت صاصات    . ال ساوى اخت ون بت توازن ال يك ذا ال وه
ط سلطتين فق ن ت . ال سلطتين م ين ال وجد ب ا ي ا لم ة وإنم ى درج ل عل داخل وتفاع

 .)٢٣(واحدة فلكل من السلطتين على السلطة األخرى نفس الدرجة من التأثير

وع من                ١٩٢٣ونظم دستور سنة        اد ن ى إيج سلطتين عل ين ال ة ب ذه العالق  ه
 :وذلك على الوجه التالى . الرقابة المتبادلة

 : رقابة البرلمان للحكومة-١
تور   صوص دس تقراء ن م ١٩٢٣باس ه نظ د أن ى   نج رلمان عل ة الب  رقاب

ومة ى  . الحك ئلة إل يه األس ى توج رلمان ف ضاء الب ق أع تور ح رر الدس د ق فق



٢٤١  الوسيط فى القانون الدستورى

وزراء  ادة         . ال ذلك استجوابهم بمقتضى الم لكل عضو  « التى تنص على     ١٠٧وآ
ى      ك عل تجوابات وذل ئلة أو اس وزراء أس ى ال وجه إل رلمان أن ي ضاء الب ن أع م

ين بالالئحة الداخلية لكل مجل          ذى يب وجه ال س وال تجرى المناقشة فى استجواب      ال
تعجال   ة االس ر حال ى غي ك ف ه وذل وم تقديم ن ي ل م ى األق ام عل ية أي د ثمان إال بع

 .»وموافقة الوزير

ام        ضامنية أم ردية أم ت ت ف واء آان وزارة س سئولية ال تور م ر الدس ا أق آم
 .البرلمان آما سبق وبينا

 : رقابة الحكومة للبرلمان-٢
دا          ذه الصور بال ج ك من حق حل مجلس           أخطر ه رره الدستور للمل ا ق ل م

نواب حيث نصت المادة        وقد قيد  » للملك حق حل مجلس النواب    « على أن    ٣٨ال
 .الدستور هذا الحق بقيدين

 أن يشتمل قرار الحل على دعوة المندوبين إلجراء   انتخابات جديدة             :األول
تجاوز شهرين يعاد ال ي ى م تماع المجلس . ف يعاد الج د م ى تحدي ى وعل د ف الجدي

 .العشرة األيام التالية لتمام االنتخاب

ى  ه ال يجوز حل المجلس الجديد لذات السبب الذى تم          :والثان ثل فى أن  فيتم
 .حل المجلس القديم بناء عليه

يدين إال أن حق الحل قد أس         ذين الق ه رغم ه ى أن  استخدامه ويكفى أن ىءعل
ه فى خالل            ى أن شير إل نواب عشر       ٢٨ن ا حل مجلس ال ل أنه فى  .  مرات  عام ب

م حل المجلس ولم يكن  قد مضى على            انعقاده غير بضع ساعات بعض المرات ت
 .١٩٢٥ مارس ٢٣فقط  وآان ذلك فى 

ى حق الحل       أجاز الدستور للملك أن يتدخل فى أعمال البرلمان : وعالوة عل
اد رلمان لالنعق وة الب تماع . عن طريق دع يل اج رلمانية، وتأج دورة الب وفض ال

يدعو الملك البرلمان سنويا إلى «والتى تنص على أن   ) ٩٦م  (ن بمقتضى   البرلما



٢٤٢ الوسيط فى القانون الدستورى

بل يوم السبت الثالث من شهر نوفمبر              ة ق سته العادي د جل فإذا لم يدع إلى ذلك  . عق
دة ستة شهور                       ادى م اده الع دوم انعق ور، وي يوم المذآ ون فى ال م القان يجتمع بحك

 .»ويعلن الملك فض انعقاده. على األقل

ادة    على أنه ال يجوز أن  . للملك تأجيل انعقاد البرلمان   «حيث تنص    ٣٩والم
دون         واحد ب اد ال ى دور االنعق رر ف هر وال أن يتك يعاد ش ى م يل عل زيد التأج ي

 .»موافقة المجلسين

نة     تور س بق أن دس ا س اع م ن جم يا  ١٩٢٣ونخلص م ا نياب ام نظام د أق  ق
تكامال     ثا وم رلمانيا حدي ياة الد     . ب ر فى الح ه أث ستورية المصرية وآان وال شك أن

ثابة نقطة تحول فى التاريخ الدستورى المصرى          وليس أدل على ذلك من أن      . بم
وا اللجنة التى وضعته             ذين رفضوا صدوره وقاطع وفد  (ال وا أآثر  ) حزب ال آان

ودته إن غاب                 بة بع ته والمطال يقه وحماي ا لتطب ناس حماس ويجب أن يقيِّم هذا     . ال
اقعية التى أدت إلى إساءة تطبيق بعض نصوصه    الدستور فى إطار المعوقات الو     

 .آتلك التى تعلقت بحق حل مجلس النواب

نة    تور س نذ صدور دس ه م ى أن ساندها  ١٩٢٣عل ى ي رجعية الت وى ال  والق
يانا تعمل جاهدة على العبث بالدستور وتعطيل أحكامه              ز أح نا واالنجلي ك حي . المل

تبعاد دستور              ك اس تج عن ذل د ن  وسوف  ١٩٣٠ سنة    وإصدار دستور    ١٩٢٣وق
 .نلقى الضوء على هذا الدستور



٢٤٣  الوسيط فى القانون الدستورى

 الفصل الثانى
 ١٩٣٠النظام الدستورى فى دستور سنة 

 
 ١٩٢٣ أبطل العمل بدستور سنة ١٩٣٠ لسنة ٧٠بمقتضى األمر الملكى رقم 

وأبقى هذا الدستور على النظام الملكى النيابى .  محله١٩٣٠وإحالل دستور سنة 
 .اف سلطة البرلمان وتقوية سلطة الحكومةولكنه عمل على إضع. البرلمانى

 :أما عن إضعاف سلطة البرلمان فقد تمثلت فى أمرين

 .١٩٢٣ سلب اختصاصات آانت مقررة له فى دستور سنة -أ

 . تحديد عالقته بالحكومة-ب 

 : سلب اختصاصات من البرلمان-أ 
ثال فى مجلس           ١٩٢٣ فى حين أن دستور سنة           -١ رلمان مم ان يجعل للب  آ
نوا نة   -ب ال تور س إن دس ية ف ين المال راح القوان ق اقت راحها ١٩٣٠ ح ل اقت  جع

ادة         ك إذ نصت الم ى المل للملك « على أن ١٩٣٠ من دستور سنة ٢٨قاصرا عل
ين على أن اقتراح القوانين المالية                  راح القوان نواب حق اقت شيوخ وال سى ال ولمجل

 .»خاص بالملك

 فض دور االنعقاد قبل  آان يحرم على الملك١٩٢٣ فى حين أن دستور      -٢
إن دستور سنة                زانية ف ر المي راغ من تقري  أسقط هذا النص ولم ينص      ١٩٣٠الف

 .على حكم مماثل

وزارة          -٣ ثقة من ال سبة لطرح ال ان دستور سنة       .  بالن  يعطى لكل    ١٩٢٣آ
تجوابات  ئلة واس وزارة أس ى ال وجه إل ضو أن ي نواب . ع س ال رر مجل وإذا ق

ة ألعضائه عد       ية المطلق فإذا آان  . م الثقة بالوزارة وجب عليها أن تستقيل      باألغلب
 ١٩٣٠فإن دستور سنة    . القرار خاصا بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة       

شترط إلمكان النظر فى طلب االقتراع بالثقة سواء أآان صراحة أم ضمنا            ان ي آ



٢٤٤ الوسيط فى القانون الدستورى

با   ون نائ وقعه ثالث د  . أن ي ناقش الطلب إال بع ه   ٨وال ي ام من تقديم  حروال يط أي
رى    ب أن يج ل وأوج ى األق شة عل ام المناق ن تم ين م د يوم صويت إال بع للت
ى األعضاء أى تصويت                    نداء عل وزارة بطريق ال ثقة بال ى طرح ال التصويت عل
سئولية الوزارية على نحو مخالف لما                    يام الم شروط صعبت من ق ذه ال علنى وه

 .١٩٢٣آان عليه فى دستور سنة 

نة  -٤ تور س شدد دس ا ١٩٣٠ ت ى اته ترط أال    ف يث اش يا ح وزراء جنائ م ال
ى األعضاء   ية ثلث نواب إال بأغلب س ال ن مجل ام م صدر االته نة ،ي تور س ا دس  أم

 . فقد آان يكتفى بأغلبية ثلثى الحاضرين١٩٢٣

ل إضعاف البرلمان وال سيما مجلس النواب عند هذا الدستور من                وفى مقاب
 .ناحية ثانية إلى تقوية سلطات الملك والحكومة

 :تقوية اختصاصات الملك والحكومة فيما يلىوتمثل 

ين يكون للملك وحده          -١ ين الرؤساء الديني  تنص على أن    ١٤٢فالمادة  .  تعي
ره من الرؤساء الدينيين مسلمين وغير                  « ين شيخ الجامع األزهر وغي يكون تعي

 .»مسلمين منوطا بالملك وحده

ومة فيما بين أدوار االنعقا   ١٩٣٠ أعطى الدستور سنة        -٢ د وفى فترة  للحك
ضى          ر بمقت ند آخ ى ب ند إل ن ب نقل م صروف وال ر الم نواب تقدي س ال ل مجل ح

ى تماع التال اريخ االج اوز شهر من ت يما ال يج تة وتعرض ف يم مؤق و . مراس وه
 .١٩٢٣استثناء لم يوجد من قبل فى دستور سنة 

را    ى تقوية سلطات الملك             . ويالحظ أخي رلمان أدت إل أن تقليص سلطات الب
 .والحكومة 

  

 

  



٢٤٥  الوسيط فى القانون الدستورى

 الباب الثالث
 التطور الدستورى فى مصر

 ١٩٧١ إلى ١٩٥٢من 
 

وم   ى ي نة  ٢٣ف يو س ى     ١٩٥٢ يول تجاجا عل يش اح رآة الج يام ح ن ق  أعل
ع من دار اإلذاعة                        ذى أذي يان ال ذاك وجاء فى الب ة آن  :األوضاع التى آانت قائم

دم    " ساد وع وة والف ن الرش ر م ا األخي ى تاريخه صيبة ف رة ع صر فت تازت م اج
ت شون   اس سبب المرت ر وت ر آبي وامل تأثي ذه الع ل ه ان لك د آ م وق قرار الحك

زيمتنا  ى ه رب   . المغرضون ف ذه الح د ه ا بع رة م ا فت يها  . وأم ضافرت ف د ت فق
ساد وت     ا جاهل أو خائن  أو                   آعوامل الف ره إم ى أم ى الجيش، وتول مر الخونة عل

ى تصبح مصر بال جيش يحميها             أنفسنا،  وعلى ذلك فقد قمنا بتطهير       ،فاسد، حت
ى  م، وف ى خلقه درتهم، وف ى ق ثق ف ال ن يش رج ل الج ى داخ رنا ف ى أم وتول

 ."وطنيتهم، وال بد أن مصر آلها تتلقى هذا الخبر باالبتهاج والترحيب

ثت    ا لب سياسى، فم تورى وال ورها الدس ن تط دًا م دًا جدي صر عه ت م ودخل
القائمون فأصدر  . األمور أن تطورت وأصبح استقرار حرآة الجيش أمرًا مسلماً         
ى الملك فاروق للتنازل عن العرش لولى عهده     ذارًا إل يها إن وتم ذلك فعًال فى . عل

وم   ساء ي نة  ٢٦م يو س صر      . ١٩٥٢ يول ى م ًا عل ؤاد ملك د ف صيب أحم م تن وت
سودان  ؤاد قاصرا فقد تولى مجلس الوزراء سلطات الملك                . وال د ف ان أحم ا آ ولم

ى حين تسمية مجلس الوصاية على            العرش وذلك طبقا لنص المادة     الدستورية إل
وقت وفاة الملك إلى أن يؤدى خلفه أو        « حيث تنص على     ١٩٢٣ من دستور    ٥٥

ين تكون سلطات الملك الدستورية لمجلس الوزراء يتوالها          أوصياء العرش اليم
 .»باسم األمة المصرية وتحت مسئوليته

ى  سمبر ١٠وف واء م  ١٩٥٢ دي سلحة الل وات الم ام للق د الع ن القائ د  أعل حم
نة   تور س قوط دس يب س ى   . ١٩٢٣نج تورية الت ق الدس تابعت الوثائ ك ت د ذل وبع



٢٤٦ الوسيط فى القانون الدستورى

سياسية والدستورية فى هذه المرحلة              ياة ال ويمكن رصد  . )٢٤(صدرت لتنظيم الح
 .مجموعة من المالحظات على هذه الوثائق الدستورية

ام   : أوال د الع تورية صدرت عن القائ ات دس ى إعالن ق ه ذه الوثائ ب ه أغل
وات ال ازللق ديدة اإليج تها ش سلحة وهى بطبيع ديد . م يم ش سائل بتنظ ناول الم وتت
ية  رد فعل ألحداث معينة مثل انعقاد الوحدة               . العموم تة صدرت آ اتير مؤق أو دس

 .١٩٦٧بين مصر وسوريا أو بعد انفراط عقدها أو على إثر هزيمة 

يا  شعب فى إصدار هذه الوثائق الدستورية          :ثان  فال آان وراء  .  غياب دور ال
شارة نواب عنه       . إصدارها  ى است ناء عل وال يقدح فى هذه النتيجة . وال صدرت ب

تفتاء الشخصى          نظام االس ومه وظروف      plébisciteاألخذ ب نظام فى مفه ذا ال فه
سلطة  ى ال ه ف شارآة جدي شعب م ضمن لل رائه ال ي دور  . إج شعب ب ى ال د اآتف فق

شارآة فى صنعها واقتصر دوره                ى األحداث دون الم رج عل  الحقيقى على   المتف
اآم  ه الح وم ب ل يق ل عم صفيق لك ور  . الت ى األم شعب عل م ال ك أن حك رد ذل وم

 . )٢٥(السياسية لم يكن مبنيا على المعلومات وإنما على العواطف

ثا ى   :ثال م عل لطات الحك يمها س ند تنظ تورية ع ق الدس ذه الوثائ  حرصت ه
واجهة السلطات األخرى فى ا                يذية فى م سلطة التنف وية مرآز ال وصلت . لدولةتق

وات            ام للق د الع د القائ ى ي يعها ف سلطات جم ز ال ى ترآي يان إل ض األح ى بع ف
آما أن السمة العسكرية أصبحت سمة غالبة لنظام الحكم فرئيس الدولة            . المسلحة
سكرى سكر . ع صيب ع ن ن ة م وزارية المهم ب ال ة يجتنو. ينيوأصبحت الحقائ

زاب  اء األح م إلغ اه ت ذا االتج يام الحزب ا. له ته  وق ى حقيق ذى أصبح ف واحد ال ل
دا  د السلطة التنفيذية وأصبحت السلطة تدور حول محور واحد هو              -راف  من رواف

 .الزعيم والرئيس والقائد

تطور الدستورى فسوف يكون ذلك              ذا ال ى ه نا أن نلقى نظرة عل ان ل وإذا آ
تور        ى دس ة ف سلطات العام يم ال ة تنظ ريق دراس ن ط ى   ١٩٥٦ع بحث ف م ن  ث

 .تورية التى صاحبت قرار الوحدة بين مصر وسوريا وما أعقبهاالتطورات الدس



٢٤٧  الوسيط فى القانون الدستورى

 الفصل األول
 ١٩٥٦نظام الحكم فى دستور يناير 

 
فما .  أول دستور يصدر عن الثورة١٩٥٦ يناير سنة ١٦يعتبر دستور 

 .سبقه آانت إعالنات دستورية لتنظيم الفترة االنتقالية أو لمعالجة أمر معين      

ثل دستور سنة          ا يم ية من حيث أنه يمثل بداية مرحلة جديدة          ١٩٥٦آم  أهم
ومن هنا . وأنفرد جمال عبدالناصر بالحكم. تمت فيها تصفية مجلس قيادة الثورة       

ال   ية جم ى تول ى الدستور وعل تفتاء عل تم االس ستغرب أن ي م يكن من الم بد ل ع
وم   رالناص ى ي ورية ف ة الجمه يه ٢٥ رئاس يجة   . ١٩٥٦ يون شعب بنت ق ال وواف

 .)٢٦(ماع على هذا األمر وذاكتقارب االج

د أخذ دستور      آما أقر مرآزًا خاصًا    .  بالشكل الجمهورى للحكومة   ١٩٥٦وق
ة    رئيس الدول ين أوالً    . ل  ثم بعد ١٩٥٦مرآز رئيس الدولة فى دستور      : وسوف نب

 .ذلك نبين تنظيم السلطات األخرى

 المبحث األول
 ١٩٥٦رئيس الدولة فى دستور يناير 

رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية    «دستور على أن  من ال٦٤نصت المادة 
 .»ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا الدستور     

رع األول من الفصل الثالث المواد من               ناول الف م ت  شروط  ١٤٥ إلى   ١٢٠ث
ورية   ة الجمه ح لرئاس صلة     . المرش ور المت ة األم لطاته وآاف ته وس ية تولي وآيف
 .بمنصب رئيس الجمهورية

 :شروط المرشح للرئاسة -أوال 
ادة      شروط    ١٢٠حددت الم ذه ال وهى أن يكون مصريًا من أبوين وجدين     :  ه

صريين  سياسية     م ية وال وقه المدن تعًا بحق ون متم س    . وأن يك ن خم نه ع ل س وأال يق
 .وأال يكون منتميا إلى األسرة المالكة قبل قيام الثورة . وثالثين سنة ميالدية



٢٤٨ الوسيط فى القانون الدستورى

 :جمهورية آيفية تولية رئيس ال-ثانيا 
ادة       طريقة تولية رئيس الجمهورية  ١٩٥٦ من دستور سنة       ١٢١حددت الم
رحلتين ى م ى: وهى عل ة  : األول يها مجلس األم ة ويرشح ف ى مجلس األم تم ف ت

 .رئيس الجمهورية باألغلبية المطلقة لعدد أعضائه

ية  رحلة الثان يه   : والم تفتائهم ف شعب الس ى ال يح عل رض الترش ر . يع ويعتب
س  ح رئي وا       المرش ن أعط دد م ة لع ية المطلق ى األغلب صوله عل ورية بح ًا للجمه

تفتاء      إذا لم يحصل المرشح على هذه األغلبية اعيد الترشيح          . أصواتهم فى االس ف
 .مرة أخرى بذات اإلجراءات

رة فى مصر طريقة االستفتاء                       ذا الدستور أدخل ألول م إن ه ك ف ى ذل وعل
 .)٢٧(الشخصى

 .هى قابلة للتجديد بغير حدودومدة الرئاسة ست سنوات ميالدية و

 : اختصاصات رئيس الجمهورية-ثالثا 
نة       تور س ى دس ورية ف يس الجمه صاصات رئ ددت اخت رئيس  . ١٩٥٦تع ف

 .وله أيضا اختصاصات تنفيذية أوسع. الجمهورية له اختصاصات تشريعية واسعة

 : اختصاصات رئيس الجمهورية التنفيذية-١
از   ١٩٥٦أخذ دستور سنة       وحدة الجه يذى  ب  على ١١٩فنصت المادة  . التنف

ى      ين ف وجه المب ى ال يذية ويمارسها عل سلطة التنف ورية ال يس الجمه ى رئ أن يتول
ادة        ى أن     ١٢١الدستور ونصت الم يس الجمهورية باالشتراك مع       « عل يضع رئ

صادية          سياسية واالقت ى ال يع النواح ى جم ومة ف ة للحك سياسة العام وزراء ال ال
 .»شرف على تنفيذهاواالجتماعية واإلدارية وي

ادة        م أردفت الم ولها    ١٤٧ث يجتمع رئيس الجمهورية مع الوزراء على       « بق
صريف        ومة وت ة للحك شئون العام ى ال رأى ف بادل ال س وزراء لت ئة مجل هي

 .»شئونها



٢٤٩  الوسيط فى القانون الدستورى

إن رئيس الجمهورية يمارس سلطات تنفيذية حقيقية              م ف فهو يترأس  . ومن ث
سياسية و   ضع الخطط ال يذية، وي سلطة التنف شرف  ال ية وي صادية واالجتماع االقت

يذها    ى تنف صورة أصبحت هى النموذج                 . عل ذه ال ة به يس الدول وية مرآز رئ وتق
بع فى آل الدساتير التى تلت هذا الدستور           حتى الدستور الحالى الذى صدر     . المت

 .١٩٧١ سبتمبر سنة ١١فى 

 : اختصاصات رئيس الدولة التشريعية-٢
ثل اختصاصات رئيس الدولة التش        فى حق   ١٩٥٦ريعية فى دستور سنة     تتم

 ).١٣٢م (اقتراح القوانين واالعتراض عليها وإصدارها 

ية     يذية والتنظيم وائح التنف ك الل ى ذل ا ف وائح بم ه حق إصدار الل وائح (ول ل
ة  صالح العام رتيب الم وائح   ). ١٣٧م ) (ت ضبط والل وائح ال صدر ل ه أن ي ول

 ).١٣٨م (ة يالتفويضية والضرور

 :ى اختصاصات أخر-٣
ين        ين المدني ين الموظف ثل تعي رى م صاصات أخ ارس اخت رئيس يم فال

وله حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها ويعلن        . والعسكريين وقيادة القوات المسلحة   
ة            بلغها لمجلس األم رم المعاهدات وي ة الطوارئ    . الحرب ويب ن حال آما له  . ويعل

 .حل مجلس األمة

 المبحث الثانى

 ١٩٥٦ دستور سنة تنظيم السلطات العامة فى

عن تنظيم السلطة التشريعية     : األول: سوف نتناول هذا المبحث فى مطلبين 
 .نتحدث عن الوزارة  : وفى الثانى. ١٩٥٦فى دستور سنة 



٢٥٠ الوسيط فى القانون الدستورى

 المطلب األول

 السلطـة التشريعيـة

 من هذا الدستور على أن مجلس األمة هو الهيئة التى       ٦٥تنص المادة  
 . تمارس السلطة التشريعية   

نه  تك -١ تكون مجلس األمة باالنتخاب حيث نصت المادة   :وي  منه على ٦٧ ي
 .»يتألف مجلس األمة من أعضاء يختارون بطريق االنتخاب السرى العام«أن 

ه     تماع ل اريخ أول اج ن ت نوات م س س ه خم يس  ) ٦٩م . (ومدت و رئ ويدع
ولرئيس الجمهورية أن يحل    . الجمهورية مجلس األمة إلى االنعقاد ويفض دورته      

 ).١١١م (مجلس ال

صاصاته-٢ ك      : اخت ى ذل ه ف شترك مع شريع وي ة بالت س األم تص مجل  يخ
 .رئيس الجمهورية على الوجه الذى بيناه

د موافقة الحكومة              زانية إال بع تعديل فى المي ة حق ال م يكن لمجلس األم . ول
ادة    ى أن       ١٠١فالم يجب عرض مشروع الميزانية العامة للدولة على       « تنص عل

ة   س األم شروع إال     و…مجل ى الم ديل ف راء أى تع ة إج س األم وز لمجل ال يج
 .»بموافقة الحكومة

ا الوظيفة الرقابية    إذا قرر مجلس األمة    « تنص على أنه     ١١٣فان المادة   . أم
وزراء وجب عليه اعتزال الوزارة           ثقة بأحد ال وال يجوز طلب عدم الثقة . عدم ال

يه  وجه إل تجواب م د اس ر إال بع ب ب. بالوزي ون الطل شر ويك راح ع ى اقت ناء عل
راره فى الطلب قبل ثالثة أيام               . أعضاء المجلس    وال يجوز للمجلس أن يصدر ق

 .»ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية أعضاء المجلس. على األقل من تقديمه

ر، فإن عدم استقالل مجلس األمة تجاه السلطة التنفيذية قلل                يقة األم وفى حق
راً      ته آثي ر الوظيفة التشريعية على الوجه الذى         وأصبح ال ي   . من فاعلي مارس غي

ومة    ريده الحك دم وجود أحزاب سياسية         . ت ك لع نظام السياسى على      . وذل يام ال وق
 .التنظيم الواحد والفكر الواحد 



٢٥١  الوسيط فى القانون الدستورى

 المطلب الثانى

 الـــوزارة

 استقالل تجاه رئيس الجمهورية      ١٩٥٦ليس للوزارة فى دستور سنة   
 تنص على أن يتولى رئيس ١١٩ى فالمادة   فرئيس الجمهورية هو رئيسها الفعل  

والمادة «الجمهورية السلطة التنفيذية ويمارسها على الوجه المبين فى الدستور           
هيئة مجلس     تنص على أن يجتمع رئيس الجمهورية مع الوزراء فى     ١٤٧

 .» وزراء لتبادل الرأى فى الشئون العامة للحكومة وتصريف شئونها     

ى          ورية عل يس الجمه نة رئ وزراء واضح     وهيم  من األحكام التى    ةمجلس ال
 :نظم بها الدستور الوزارة تعيينًا واختصاصًا وذلك على الوجه التالى

وزراء    -١ ين ال ين رئيس الجمهورية الوزراء ويعفيهم من مناصبهم         : تعي  يع
 ).١٤٦م (

 : يشترط فيمن يعين وزيرًا: شروط تعيين الوزراء-٢

 . أن يكون مصريًا-أ

 .ًا من العمر ثالثين سنة ميالديةبالغأن يكون  -ب 

 . أن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية-ج 

ر اإلشراف على شئون وزارته ويقوم بتنفيذ           :  اختصاصاته  -٣ ى الوزي يتول
 .السياسة العامة للحكومة فيها

 يرجح  آفة رئيس     ١٩٥٦وواضح مما سبق أن نظام الحكم فى دستور سنة           
ولم يأخذ  ).  الوزارة -البرلمان  (مؤسسات الدولة األخرى    الجمهورية فى مواجهة    

نظام الرئاسى حتى يوازن بين األمور          يات ال بل إنه أخذ من النظام البرلمانى      . بآل
نظام الرئاسى بعض مظاهره وصبت هذه وتلك فى اتجاه                 بعض مظاهره ومن ال

ة األخرى  لطات الدول اه س ورية تج يس الجمه ز رئ ويه مرآ ت . تق ر دأب و أم وه
ورة              د ث اتير التى صدرت بع يه الدس  ولنا عود إلى ذلك عند      ١٩٥٢ يوليو   ٢٣عل

    .١٩٧١دراسة دستور 
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 الفصل الثانى
 التطورات الدستورية التى صاحبت

 ١٩٧١قرار الوحدة مع سوريا وحتى صدور دستور سنة 
 

ثورة        ان ل د آ ية ال شك فى ذلك؛ ولعل منها تنمية       ٢٣لق يه ظواهر ايجاب  يول
شعور الق   شعوب العربية    ال دى ال وتطلعت هذه الشعوب إلى تحقيق الوحدة . ومى ل

 .العربية حتى تستطيع هذه األمة أن تلعب دورها المنشود بين األمم

ى أن التخطيط لقيام هذه الوحدة لم يتجاوز الهتاف لها بالحناجر إلى عمل        عل
وحدة بين قطرين وأآثر وسرعان أيضا            نعقد ال ا آانت ت ذا سرعان م نظم ول ما م

 .آان ينفرط عقدها

يل        ذا القب د أعلنت الوحدة على       - بال جدال      -من ه  وحدة مصر وسوريا فق
ال   رئيس جم اه ال صلين األول ألق ين منف ى خطاب يعاد ف ر م بد الناصغي ام رع  أم

ة المصرى، والثانى ألقاه الرئيس شكرى القوتلى أمام مجلس النواب         مجلس األم
 .١٩٥٨ة  فبراير سن٥السورى وآان ذلك فى يوم 

وحدة            زعيمان أسس ال ن ال ين أعل وتم بعد ذلك االستفتاء عليها     . وفى الخطاب
ى  ر ٢١ف ست   ١٩٥٨ فبراي شعبين لي ب ال ن جان ية م وافقة االجماع اءت الم  وج

 . رئاسة دولة الوحدةرعبد الناصعلى الوحدة فقط بل وعلى تولى جمال 

د سبق الوحدة مزيد من التقارب فى السياسات والرؤى بين              مصر وسوريا  وق
وع من االتحاد الفيدرالى بين الدولتين آخطوة                      بلدين ن ين ال وم ب رأى أن يق ان ال وآ

سياسية رأت أن التعجيل فى األمر وتوحيد القطر                 . أولى  سلطات ال ن فى  يولكن ال
 .دولة بسيطة لها نظام واحد ورئيس واحد وبرلمان واحد ودستور واحد

وحدة فى             بقرار من الرئيس ١٩٥٨  مارس سنة ٥وبالفعل صدر دستور ال
ال    بد الناص   جم تاً      رع تورًا مؤق ويعزى إليه آثير من الفقه بحق إنه     .  بحسبانه دس
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ان    ز              آ ل التماي سيا فى حدوث االنفصال إذ أغف ببا رئي ين اقليمى الجمهورية      س  ب
تحدة  ربية الم وريا(الع صر وس سياسية  ) م ريات ال وق والح ل الحق وتجاه

 . )٢٨(صر على تنظيم سلطات الدولة العلياواقت. واالجتماعية واالقتصادية 

نظم بدستور مؤقت يصدر بإرادة                      ر من أن ي وحدة أآب ذه ال يام ه وال شك أن ق
رد واحد    وحدة نفسها لم تقم على أساس سليم ومتين                 . ف رجع إلى أن ال ذا ي . ولكن ه

م االنفصال على إثر قيام الجيش السورى بانقالب                    شلت وت ا ف ا سرعان م ذا فإنه ول
 .وتبقى الوحدة أمًال عزيزًا يراود أحالمنا جميعا. ١٩٦١ سبتمبر ٢٧ عسكرى فى

 :١٩٥٨المالمح الرئيسية لدستور الوحدة الصادر سنة 
د رئيس الجمهورية                  فهو الذى يعين أعضاء       . رآز هذا الدستور السلطات فى ي

 ).١٣م (مجلس األمة بقرار منه على أن يكون نصفهم من مجلس النواب السورى 

ا نص ع     ى أن يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويمارسها على          آم ل
 ).٤٤م (الوجه المبين فى الدستور 

يهم من مناصبهم            وزراء ويعف ين ال ا يع وله حق اقتراح القوانين    ). ٤٧م  (آم
يها        راض عل ه أن يصدر اللوائح بأنواعها المختلفة        ). ٥٠م(وإصدارها واالعت ول

وارئ  )٥٤ و م٥٣م( ن الط دات  ) ٥٧م (، ويعل رم المعاه ا أن ). ٥٦م (ويب آم
 ).٤٧م . (الوزراء ملزمون بتنفيذ السياسة العامة التى يضعها رئيس الجمهورية

 .ومن ثم فهو بحق يمثل إعالنا دستوريا لترآيز السلطات فى يد رئيس الدولة

 :١٩٦٢ سبتمبر ٢٧صدور اإلعالن الدستورى فى 
ى إثر االنفصال صدر اإلعالن الدستورى          سبتمبر سنة   ٢٧الصادر فى   وعل

سًا        . ١٩٦٢ شأ مجل سلطة فأن ة ال دة ممارس يع قاع الن توس ذا اإلع تهدف ه واس
يذى     ماه المجلس التنف وزارة، أس ورية وال يس الجمه ومجلس . للرئاسة بجوار رئ

ورية                رئيس الجمه شارية ل ئة است ته هي ا آان يقصد من     . الرئاسة هو فى حقيق وم
ع           ام بوجود توزي ا إال اإليه سلطة وال سيما وأن أحد األسباب التى أرجع         ورائه لل

 . حدوث االنفصال آان ترآيز السلطة رعبد الناصإليها 



٢٥٤ الوسيط فى القانون الدستورى

 :١٩٦٤ مارس ٢٣صدور دستور 
م بعد ذلك أصدر رئيس الجمهورية فى           إعالنًا دستوريًا   ١٩٦٤ مارس   ٢٣ث

وم    ن ي تداء م ه اب ل ب ذى يعم ؤقت ال تورى الم نظام الدس ام ال ضمن أحك دًا يت جدي
 حتى االنتهاء من عمل     ١٩٦٤اء الخامس والعشرين من شهر مارس سنة        األربع 

 ).الدائم(الدستور 

  :)٢٩(ومن المستحدثات التى استحدثها هذا الدستور المؤقت

تحدة      -١ ربية الم ورية الع ى أن الجمه ى عل ادة األول ى الم نص ف ة «ال دول
 .» اشتراآية تقوم على تحالف قوى الشعب العاملة

 . للشعب النص على أن السيادة -٢

 .النص على أن أساس النظام االقتصادى فى الدولة النظام االشتراآى  -٣

يح      -٤ راح بالترش ل االقت ورية إذ جع يس الجمه يه رئ ريق تول ى ط ر ف غاي
يصدر عن ثلث أعضاء مجلس األمة فى حين أنه قبل ذلك آان بأغلبية               
ى        ح عل رض المرش ضاء لع ى األع وافقة ثلث ترط م ا اش ضاء آم األع

 .يكتفى أيضا باألغلبية الشعب وآان 

 .استحدث منصب نائب أول لرئيس الجمهورية  -٥

 . الفصل بين شخص رئيس الجمهورية ورئيس الوزارة  -٦

 عشرة أعضاء فى    لىأعطى رئيس الجمهورية حق تعيين عدد ال يزيد ع         -٧
 .مجلس األمة 

 .   اشترط أن يكون نصف أعضاء مجلس األمة من العمال والفالحين  -٨



٢٥٥  الوسيط فى القانون الدستورى

 نىملخص الباب الثا
 

باب مرحلة صدور دستور              ذا ال ناول ه  والمشكالت التى صادفت      ١٩٢٣ت
سمات األساسية للتجربة الحزبية فى ظله، وبعد ذلك تناول                 يقه، فضال عن ال تطب

تدت من سنة         ثورية التى ام ، وما ١٩٧١ حتى صدور دستور ١٩٥٢المرحلة ال
 .م الذى أسستهميز هذه المرحلة سواء فى تنظيماتها السياسية أو أسلوب الحك

 

 أسئلة على الباب الثانى
 

تور :١س ق دس دى حق ى أى م رة ١٩٢٣ اشرح إل م فك نظام الحك يمه ل ى تنظ  ف
 .التوازن بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية

سلطات الحكم فى الدولة المصرية                 «:٢س ثورة فى تنظيمها ل اتير ال تميزت دس
يذية على ماعداها            سلطة التنف بة ال ى غل اشرح ذلك ومثل   » من السلطات إل

 .من واقع هذه الدساتير

 .١٩٥٦ تكلم عن تنظيم السلطات العامة فى ظل دستور :٣س



٢٥٦ الوسيط فى القانون الدستورى

 هوامش القسم الثانى
  

رحم) ١( بد ال ى نع واجهة الح- الرافع ى م صر ف سية  م ة الفرن ية -مل ات قوم دد - دراس  الع
  .٣٠٢-٣٠١ الناشر مرآز النيل لإلعالم ، ص -الثانى 

  .١٧٧المرجع السابق ، ص : ثروت بدوى )  ٢(

 :وتضمن القسم األول من الخط الشريف ما يلى )  ٣(

ساواة فى التوظيف    -١      واة  المسا-٣.    المساواة فى االلتحاق بالمدارس الحكومية-٢.  الم
 . المساواة أمام القضاء -٥.   المساواة أمام القانون -٤. فى الخدمة العسكرية 

 :      أما القسم الثانى فتضمن ما يلى 

 حرية -٤.    حرية المسكن -٣.  حرية الملكية  -٢. » حق األمن « الحرية الشخصية    -١      
 . التجارة والعمل والصناعة 

وق   ذه الحق ر ه ى أن تقدي م         عل ام الحك ية نظ را آلل ى نظ ع العمل ى الواق را ف ن مؤث م يك ل
 .المطلق التى تحجم هذه الحقوق إلى درجة آبيرة 

ك راجع        )  ٤(  دار الفكر   –ابراهيم شلبى ، تطور النظم السياسية والدستورية        : فى تفصيل ذل
 . وما بعدها ٧٩العربى ، ص 

   .٢٣٩، ص  ناصف ، المرجع السابق عبد اهللاسعاد الشرقاوى ، ) ٥(

ى مؤلف )  ٦( شرقاوى ، : راجع نصوصهما ف عاد ال بد اهللاس سابق ، ع رجع ال   ناصف ، الم
 . وما بعدها ٢٥٨ص 

ادة     ) ٧( شهور القبطية حيث نصت على              ١٦حددت الم دة بال ذه الم أن عقد المجلس يكون    « ه
ام فى          ذا الع ور لغاية    ١٠فى ه اده فى  طوبة ، وأما فى السنين اآلتية فيصير انعق١٠ هات

 .»  أمشير١٥ آيهك لغاية ١٥

د سعيد باشا حتى بلغ الدين                      )  ٨( ثافة فى عه دأت بك تدانة ب أن االس ول ب يقتضى األنصاف الق
ه  ند وفات ام ع زى ١١٫١٦٠٫٠٠٠الع يه انجلي د  .  جن ماعيل فق وى اس د الخدي ى عه ا ف أم

ما د اس ى عه ون ف ال حدود وبلغت الدي ى مصراعيها وب تدانة عل واب االس تحت أب عيل ف
زى      ١٢٦٫٣٥٤٫٣٦٠ يه انجلي شرقاوى ،        .  جن بد اهللا  راجع سعاد ال  المرجع  – ناصف   ع

  .٢٥٠السابق ، ص 



٢٥٧  الوسيط فى القانون الدستورى
 
ر ) ٩( رحمويعب بد ال وله نع ك بق ر « الرافعى عن ذل ب المنصف إال أن يق سع الكات يس ي ول

ى اسماعيل واإلعجاب بما أبداه من الشجاعة واإلباء فى األزمة التى انتهت                  بالعطف عل
زوله عن ى  بن وقفه ، شجاعا ف ى م يما ف ا عظ ان حق د آ نفاه ، فق ى م يله إل  العرش ورح

ته يغامر بعرشه فى سبيل مقاومة الدول األوربية جمعاء                    شجاعة جعل ته ، وناهيك ب محن
دول ، وقبل عودة الوزيرين األوروبيين                  فال  وان وأذعن لمطالب ال ذل واله  هو ارتقى ال

ى حكومة مصر ومصايرها ، ليضمن           سيطران عل لنفسه البقاء على عرشه ، ولكنه أثر       ي
راء من يضحون بالعرش                     وك واألم يل من المل ى االستمساك بالعرش ، وقل ة عل المقاوم

بالد  وق ال ى حق ة عل بيل المحافظ ى س رحم. » ف بد ال ى نع ماعيل ، – الرافع  عصر اس
   .٢٣٢الجزء الثانى ، ص 

ع هذا الحدث التاريخى الهام         ) ١٠(  الثورة - فى آتابه مصر -افعى   الر نعبد الرحم يذآر وقائ
رابية    دد الثالث     -الع ولما وقف عرابى أمام الخديو وحياه    « وما بعدها بقوله     ٦٥ ص   - الع

و توفيق بقوله            ؟ فأجابه  " ما هى أسباب حضورك إلى هنا     "التحية العسكرية خاطبه الخدي
ى    بات ع                   : "عراب ا طل ة ، وآله بات الجيش واألم يك طل ا موالى لنعرض عل نا ي " ادلةجئ

و      ال الخدي ه هى عزل رياض باشا ، وتشكيل مجلس النواب                : "فق بات؟ فأجاب ا هى الطل م
سلطانية                  رمانات ال ين فى الف دد المع ى الع الغ عدد الجيش إل و     " وإب ال الخدي آل هذه   : فق

اوز      ا ع ا أن ل زى م بلد وأعم وى ال ا خدي يها ، وأن م ف ق لك بات ال ح ى . الطل ال عراب فق
يدا وال      « سنا عب يوم      ونحن ل د ال ورث بع ا وصل الحوار إلى هذا الحد أشار المستر          "  ن فلم

 . »  على الخديو بالرجوع إلى السراى) قنصل انجلترا(آوآس 

، ثروت بدوى ، المرجع السابق ،       ٢٥ ص   - المرجع السابق    -مصطفى أبو زيد فهمى      )  ١١(
 ،  ، سعاد الشرقاوى ٥١ ، رمزى الشاعر ، النظام الدستورى المصرى ، ص            ٢٠٠ص  

  .٢٨١ ناصف ، المرجع السابق ، ص عبد اهللا

تاذ      )  ١٢( ره األس ا يذآ وقد آان يجدر بالنواب أن « الرافعى فى هذه المسألة نعبد الرحمومم
بوا بهذه السرعة على من آان موضع آمالهم حتى األمس ،        ريثوا فى األمر ، وأال ينقل يت

ى األسف ، أن يكون أول عمل          ستوقف النظر ويدعو إل ا ي ام لمجلس النواب هو   ومم  ه
تخلص من الرجل الذى أنشأه وناضل من أجله ووضع نظامه األساسى ولكنها األهواء                ال

ا األثر البالغ فى رآوب هذا المسلك              ان له  ويقينًا  ١٠٢المرجع السابق ص    . والمطامع آ
رابية       ثورة الع د    -ألن ال د ب وم أن اتفق عرابى                أ ق ة من ي يدا عن الحكم سلك سبيال بع ت ت

ية ، فإن شريف آان بال                     وصح  رحلتها الثان ذلك م دأت ب ى اسقاط وزارة شريف وب به عل
ك األوقات العصيبة إذ له من                          ر األمور فى تل ى حسن تدبي بارودى عل در من ال زاع أق ن



٢٥٨ الوسيط فى القانون الدستورى
 

ام      ى االضطالع بالمه تازة ف ة مم ه آفاي ل ل ا يجع باره م ته واخت سياسى وثقاف يه ال ماض
د آانت نشأته          بارودى فق ا ال سياسية أم  أدبية وحربية فحسب وعلى أنه من أعالم األدب    ال

ه فى ذلك المقام الذى ال يبارى ولكن هذه المزايا ليست هى المطلوبة                    شعراء ول بار ال وآ
ك العصر المضطرب                 المرجع السابق ،   . » …لتصريف سياسة مصر وخاصة فى ذل

  .١٠٤ص 

صرى       )  ١٣( ين وم د المالطي ين أح ية ب شادة آالم ة بم ذه المذبح دأت ه كندرية ،  ب ى االس ف
به المصرى باألجر أعطى له قرش             ندما طال نهار وع ارا طوال ال تأجر حم فالمالطى اس

ة األجر ف             ه فى قل فما آان من رفاق القتيل وأهل      . خرج سكينا وقتله      أصاغ واحد فجادل
 شخصا منهم   ٤٩شارعه إال أن هجموا على األجانب ودارت مذبحة آبيرة راح ضحيتها            

بد الرحم فى تفاصيل   المذبحة راجع        . باقون من المصريين       من األجانب وال      ٣٨  نع
 . وما بعدها ١٢٦ المرجع السابق ، ص - الثورة العرابية -الرافعى 

  .٢٢٦ الرافعى ، المرجع السابق ، ص نعبد الرحم)  ١٤(

سيد صبرى ، المرجع السابق هامش ص                 )  ١٥( امال مؤلف ال ر آ  وهامش  ٢٧٤راجع التقري
  .٢٧٥ص 

  .٢٢٦-٢٢٥الثورة العرابية ، المرجع السابق ، ص :  الرافعى ند الرحمعب)  ١٦(

  .٢٥٥المرجع السابق ، ص : ابراهيم شلبى )  ١٧(

ك انظر       )  ١٨(  ساير داير ، حعبد الفتا ، ٣٠٢السيد صبرى ، المرجع السابق ، ص        : فى ذل
سابق ، ص  رجع ال تورى، الم٣٤٧الم نظام الدس شاعر ، ال دها ، رمزى ال ا بع رجع  وم

 ناصف ، المرجع السابق ، ص عبد اهللا  وما بعدها ، سعاد الشرقاوى ،        ٨٣السابق ، ص    
  .٣١٤ وما بعدها ، بكر القبانى ، المرجع السابق ، ص ٣٤٥

 .٢٠٩-٢٠٨، الطبعة الثانية ، ص١٩٩٤الوسيط فى النظم السياسية ،: عاطف البنا ) ١٩(

سابق ،               ) ٢٠( ر ، المرجع ال اير داي تاح س بد الف النظام الدستورى،  :  ، رمزى الشاعر     ٣٥١ع
  .١٢٢المرجع السابق ، ص 

رحم )  ٢١( بد ال ى نع صرية    - الرافع ثورة الم اب ال ى أعق زء األول ، ص - ف  ، ١٤٧ الج
  .١٠٨ النظام الدستورى ، المرجع السابق ، ص -مشار إليه لدى رمزى الشاعر 

  .٣٣٦ ، ص ١٩٩٣ثروت بدوى ، النظم السياسية ، )  ٢٢(

 . اإلشارة السابقة –  ثروت بدوى )٢٣(

 :وتتمثل هذه اإلعالنات الدستورية ، والدساتير فيما يلى )  ٢٤(



٢٥٩  الوسيط فى القانون الدستورى
 

 . بتأليف لجنة وضع مشروع الدستور ١٩٥٣ يناير سنة ١٣مرسوم  -١

 . بتحديد فترة االنتقال بثالث سنوات ١٩٥٣ يناير سنة ١٥مرسوم  -٢

ورة ال    -٣ د ث سلحة وقائ وات الم ام للق د الع ن القائ الن م ى إع يش ف نة ١٠ج ر س  فبراي
 . تضمن دستور مرحلة االنتقال ١٩٥٣

 . ألغيت الملكية وأعلنت الجمهورية ١٩٥٣ يونيه سنة ١٨فى  -٤

ر سنة     ١٦فى    -٥  معلقا على موافقة الشعب عليه      ١٩٥٦ أعلن دستور سنة     ١٩٥٦ يناي
 .فى االستفتاء 

تحدة صدر بقرار جمهورى فى                 -٦ ربية الم ورية الع ارس  م ٥الدستور المؤقت للجمه
 . عقب الوحدة بين مصر وسوريا ١٩٥٨

ال    -٧ نه جم ثاق أعل بد الناص المي ى رع نة  ٢١ ف و س يه المؤتمر  ١٩٦٢ ماي  ووافق عل
  .١٩٦٢ يونيه سنة ٣٠الوطنى للقوى الشعبية فى 

 . بقرار جمهورى ١٩٦٢ سبتمبر سنة ٢٧اإلعالن الدستورى الصادر فى  -٨

 .جب قرار جمهورى  بمو١٩٦٤ مارس سنة ٢٣الدستور المؤقت الصادر فى  -٩

  .رعبد الناص ألقاه الرئيس جمال ١٩٦٨ مارس سنة ٣٠بيان   -١٠

ر سنة     ٧إعالن دستورى فى         -١١  الصادر بموجب قرار جمهورى بتعديل      ١٩٦٩ يناي
  .١٩٦٤دستور 

  .٤٤٥ ناصف ، المرجع السابق ، ص عبد اهللاسعاد الشرقاوى ، )  ٢٥(

عة ) ٢٦( ية موس تور بدراسات فقه ذا الدس رجع انظ: حظى ه دوى ، الم روت ب ك ث ى ذل ر ف
سابق ، ص       ، ٢٢٣ ، رمزى الشاعر ، النظام الدستورى ، المرجع السابق ، ص          ٢٨٩ال

  .٤٥٢ ناصف ، المرجع السابق ، ص عبد اهللاسعاد الشرقاوى ، 

تور  ) ٢٧( نها دس صرية وم اتير الم وارثت الدس بتمبر ١١ت ى  ١٩٧١ س يا ف ه حال ول ب  المعم
ذه الطريقة فى تولية        رئيس الجمهورية ، ومن ثم سوف يكون لنا معها عود عند    مصر ه

  .١٩٧١الحديث عن دستور سنة 

  .٤٥٧ ناصف ، المرجع السابق ، ص عبد اهللاسعاد الشرقاوى ، ) ٢٨(

 . وما بعدها ٣٥٦ثروت بدوى ، المرجع السابق ، ص : راجع : فى تفصيل ذلك ) ٢٩(



٢٦١  الوسيط فى القانون الدستورى

 القسم الثالث
 النظام الدستورى المصرى

 فى
 ١٩٧١ظل دستور سنة 

 

 :١٩٧١ ارهاصات إصدار دستور سنة -١
ال   رئيس جم در ال بد الناص أص ى  رع توريا ف ا دس نة  ٢٤ إعالن ارس س  م

تا١٩٦٤ تورا مؤق ضمن دس ته .  يت ى مقدم وم  «ونص ف ن ي تداء م ل اب بدأ العم ي
نة      ارس س هر م ن ش شرين م امس والع اء الخ ى  ١٩٦٤األربع تور ف ذا الدس  به

تم مجلس األمة، الذى يبدأ عمله فى صبيحة                  ى ي تحدة، حت ربية الم ورية الع الجمه
نة   ارس س هر م ن ش شرين م سادس والع يس ال وم الخم ته بوضع ١٩٦٤ي ، مهم

ذا الدستور على                   تحدة، وطرح مشروع ه ربية الم ورية الع دائم للجمه الدستور ال
نحه من إرادت            تفتاء، لكى يم شعب، لالس وة التى تجعله مصدرا لكل    ال ه الحرة الق

 .»السلطات

ة من عمله حتى حدثت الكارثة المروعة والتى تمثلت                  ته مجلس األم م ين ول
 وجاء فيه ١٩٦٨ مارس سنة ٣٠ وصدر على إثرها بيان  ١٩٦٧فى هزيمة سنة    

ه الدستورية وهو لم يفرغ                     « تيفاء مدت ى اس ارب عل د ق ى ق ة الحال أن مجلس األم
د من المهمة      األساسية التى وآلت إليه، وهى وضع الدستور الدائم للجمهورية          بع

تحدة   ربية الم ى      …الع و أعل ى وه تراآى العرب اد االش ى لالتح ر القوم  والمؤتم
تحالف قوى الشعب العاملة، وقد يرى أن يقوم بنفسه بعملية وضع                  ثلة ل سلطة مم

ى   رى ف د ي تحدة، وق ربية الم ورية الع دائم للجمه تور ال شروع الدس ا م ر رأي األم
م أن يكون مشروع الدستور الدائم معدا، بحيث                    . آخر  ه من المه ا يكن فإن ومهم

 .يمكن فور انتهاء عملية إزالة آثار العدوان أن يطرح لالستفتاء الشعبى العام



٢٦٢ الوسيط فى القانون الدستورى

ر المنتظر أن يصدر الدستور قبل إزالة آثار العدوان،                    ان من غي م آ ومن ث
م يكن قد تحدد له وقت معين             . فى الحقيقة نرى أن تلك حجة واهية      و. وهو أمر ل

ستطيع أن نلمس عدم رغبة الرئيس جمال عبد                     تابعها ن سل األحداث وت فمن تسل
ى ما يبدو يستهويه الحكم فى                ان عل د آ ذا الدستور فق ثل ه الناصر فى إصدار م

ه                  ين يدي ا ب سلطات آله تة تضع ال ات دستورية مؤق ا أنه ليس ثمة     . ظل إعالن آم
ة تذآر بين إزال   فقد رأى البيان فى إصدار . ة آثار العدوان وإصدار الدستورعالق

ار   ذه اآلث ة ه يل إلزال تور تعط ذا الدس ثل ه ود   . م ر صحيح، فوج ر غي و أم وه
ساعد بال جدال على                 ة أمر ي سلطات فى الدول نظم ال ات وي دستور يضبط العالق

تقرارها    ا   اس سهيل مهامه د غاب عن أهل الحكم فى هذا الزمن أن الشعب            . وت فلق
ه ق أهداف ذى ينتصر ويحق شعب ال و ال ك حريته ه ذى يمل إن . ال ى العكس ف وعل

شعب الذى يعيش أسير استبداد حكامه ال يرجى منه تحقيق أى نصر وتلك هى                 ال
 .حقائق التاريخ

وتولى . ١٩٧٠ سبتمبر سنة    ٢٨ فى   - رحمه اهللا    -ومات جمال عبد الناصر     
ا      سبانه آ ورية بح ة الجمه سادات رئاس ور ال د أن رئيس   محم د ل با أوح ن نائ

ورية ادة   . الجمه اال للم ك إعم نة     ١١٠وذل صادر س تورى ال الن الدس ن اإلع  م
فى حالة استقالة الرئيس، أو عجزه الدائم عن العمل، « حيث نصت على    ١٩٦٤

رر                    م يق ورية، ث رئيس الجمه نائب األول ل ى الرئاسة ال ه يتول مجلس األمة  أو وفات
ية ثلثى األعضاء خلو منصب الر            ئيس، ويتم اختيار رئيس الجمهورية خالل مدة       بأغلب

 .»ال تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرياسة

سادات من القالئل الذين استمر وجودهم بجانب جمال عبد                 ور ال ان أن د آ وق
ى ممارسة السلطة آما حدث                  ين عل ين االثن م يذآر أن حدث صراع ب الناصر فل

ه الذين ق            ية زمالئ ال وبق رئيس جم ين ال وهذا راجع فى المقام   . اموا بثورة يوليو  ب
ى   بد الناصر ف يفة ع ذى أصبح خل سادات ال ه ال ذى مارس لوب ال ى األس األول إل
ى ممارسة سلطات                    تطلع إل سلطة أو ال زاحمته فى ال ر عدم م د آث م مصر، فق حك

بد الناصر فى آل قراراته                   ال ع ته لجم ا يظهر موافق ان دائم ية وآ وآية ذلك  . فعل
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صب ن ى من ه ول وريةأن يس الجمه ب رئ د  . ائ به األوح ان نائ ل آ ن -ب ه م  إال أن
م يكن يمارس سلطات حقيقية ولم يكن يريد هو ذلك                ية ل وقد ضمن  . الناحية الفعل

ه هذا األسلوب عدم التصادم مع الرئيس جمال عبد الناصر والذى آان آفيال لو    ل
ا جرى لزمالئهما الذين شارآوهما فى أحداث          يه م  يوليه ٢٣حدث أن يجرى عل

  .١٩٥٢سنة 

ان اعتالؤه سدة الحكم بعد موت جمال عبد الناصر مفاجأة لمن يملك                د آ ولق
رية   باءة الناص ت الع ها تح سلطة ويمارس ه   . ال ربة أن دل التج ا ت ل «وآم إذا دخ

شخص جديد دائرة األمر ثم شاءت الصدفة أن يتولى هذا الشخص منصب األمر        
بلو             رة ال يق ذه الدائ إن الموجودين فى ه ذا الجديد         ف سهولة صعود ورئاسة ه . ن ب

يه على األقل                     سيطرة عل نه أو ال تخلص م ى ال اء عل ون فى الخف ا يعمل وفى . وإنم
 .)١(»المقابل يسعى الرئيس الجديد إلى التخلص من هؤالء بهدف إحكام سيطرته

وهذا ما حدث بالضبط فلقد بدأ الصدام بين الرئيس الجديد وما اصطلح على             
ز ال سميتهم بمراآ وىت داث . ق ت أح نة ١٥وآان و س رئيس . ١٩٧١ ماي ام ال إذ ق

قاط            م إس بهم وت ن مناص وى م ز الق ماهم مراآ ن أس ية م ة وتنح سادات بإقال ال
ضائه      ة وبعض أع س األم يس مجل ن رئ ضوية ع شكيل   . الع رارا بت در ق وأص

دة تهدفت . وزارة جدي ى اس رارات الت اذ بعض الق ذه اإلجراءات اتخ وصاحب ه
تقالت وإ     صفية المع اء اإلجراءات االستثنائية وتهدف إلى إقامة دولة تحوطها         ت نه

 .سيادة القانون وتقودها المؤسسات الدستورية

داث         ذه األح د ه سادات بع رئيس ال سرع ال ى أن ي ن الطبيع ان م ى -وآ  ف
بلها ويؤآد به انتصاره                  ا ق نفك عم دة ت ه مرحلة جدي بدأ ب ى ي إصدار الدستور حت

 .إياهاه فى السلطة أو تنازعه على القوى التى حاولت أن تشارآ

 أبلغ الرئيس رغبته إلى مجلس األمة فى التعجيل         ١٩٧١ مايو   ٢٠وفى يوم    
دائم (بإصدار الدستور      وصدر هذا الدستور بالفعل بعد استفتاء الشعب عليه        ) . ال

  !!. أى فيما يقل عن ثالثة شهور ١٩٧١ سبتمبر سنة ١١فى 
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ثائق الدستورية التى   بالو ١٩٧١ سبتمبر سنة      ١١ صلة دستور      -٢
 :١٩٥٢ يوليو سنة ٢٣صدرت فى 

تور   نقطع صلة دس م ت نة ١١ل بتمبر س ى ١٩٧١ س تورية الت ق الدس  بالوثائ
د الناصرى        سى لمبادئ             . صدرت فى العه ق المصدر الرئي ذه الوثائ د آانت ه فق

ذا الدستور      ان هذا األمر سوف نتبينه فى حينه عند شرح           . )٢(ونصوص ه وإذا آ
 :ستطيع أن نذآر أهم هذه الوثائق على الوجه التالىنصوصه فإننا ن

صادر فى        -١ ثاق ال يه سنة     ٣٠المي وآان يمثل برنامجا للعمل     . ١٩٦٢ يون
ر حدوث انفصال عرى الوحدة بين                      ى إث بد الناصر عل ال ع رئيس جم وضعه ال

 .مصر وسوريا  

وآان  . ١٩٦٤ مارس سنة ٢٤اإلعالن الدستورى المؤقت الصادر فى         -٢
ذا اإلعالن    مصطبغا بالطابع االشتراآى بعد تحول النظام بسياسته تجاه االتحاد          ه

 .السوفيتى ودول الكتلة الشرقية 

داده مجلس األمة للدستور         -٣ دأ فى إع ذى ب ولم يكتمل ) الدائم(المشروع ال
  .١٩٦٧نظرا لحدوث آارثة سنة 

يان    -٤ وهو برنامج آخر للعمل وضعه الرئيس        . ١٩٦٨ مارس سنة      ٣٠ب
 . وعرض على الشعب فى االستفتاء١٩٦٧ى أعقاب هزيمة سنة عبد الناصر ف

ثل بحق مرحلة جديدة فى تاريخ مصر     ١٩٧١ودستور سنة      إذ أنه أدى .  يم
سياسى      تقرارها ال ى اس صارها فى حرب          . إل د النت ه مه زعم أن نا ن ا أن  أآتوبرآم

ثمة       تهاه ف بلغ من م ي ه ل ا إال أن راطيا ملموس ورا ديمق ثل تط و وإن م يدة وه المج
ه العامة                  اع ر من نصوصه واتجاهات يه فى الكثي ؤخذ عل رة ت وهذا . تراضات آثي

اه الشمولى فى الحكم           اتج من االتج  ولم ينجح - والذى آان سائدا قبل صدوره    -ن
ذا الدستور فى االنفصال عنه آلية وإن حاول جاهدا أن يتميز منه، فى اتجاهه                  ه

 .نحو الديمقراطية وتوآيد سيادة القانون
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تور  نة ١١ودس بتمبر س واده  ١٩٧١ س دد م تقدمهم ١٩٣ صدر وع ادة ت  م
 :وهذه المواد موزعة على ستة أبواب . وثيقة إعالن الدستور

 .الدولــــة: الباب األول

 .المقومات األساسية للمجتمع: الباب الثانى

 .الحريات والحقوق والواجبات العامة: الباب الثالث

 .سيادة القانون: الباب الرابع

 .نظام الحكم: امسالباب الخ

 .أحكام عامة وانتقالية: الباب السادس

ى   ديل الدستور ف م تع د ت نة  ٢٢وق و س تعديل ١٩٨٠ ماي ذا ال د تضمن ه  وق
ديل نصوص فى الدستور واستحداث نصوص أخرى تضمنها الباب السابع                   تع

دة، تضمنت فى فصل أول          ام جدي وفى فصل . مجلس الشورى: تحت عنوان أحك
 .سلطة الصحافة: ثان

 سوف نتبع خطة مفادها تقسيم      ١٩٧١ سبتمبر سنة    ١١وفى شرحنا لدستور     
واب نتناول فى الباب األول       ة أب ى أربع سم إل ذا الق . السمات األساسية للدستور: ه

اب ثان     وفى . المقومات األساسية للمجتمع المصرى فى ظل هذا الدستور : وفى ب
ثالث    باب ال بحث تنظيم السلطات العامة فيه    : ال نبحث عالقة : لباب الرابعوفى ا. ن
 .الفرد بالدولة
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٢٦٧  الوسيط فى القانون الدستورى

 الباب األول
 ١٩٧١ سبتمبر سنة ١١السمات األساسية لدستور 

 

 :األهداف

تور        ية لدس سمات األساس يان ال ى ب باب إل ذا ال دف ه نة  ١١يه بتمبر س  س
 سواء من حيث أخذه بنظرية سيادة الشعب أو تأآيده على سيادة القانون            ١٩٧١

 .إلى تعدد األحزاب واالقتصاد الليبرالىواتجاهه بعد تعديله 

 

 :العناصر

 .األخذ بنظرية سيادة الشعب -

 .إعالن سيادة القانون -

 .انحسار االتجاه االشتراآى فى نصوصه -

 .تعدد األحزاب -

 

تور  ه دس ى ب ذى أت م ال ام الحك سم نظ نة ١١ات بتمبر س د من ١٩٧١ س  بعدي
بقه من الوثائق الدستورية               ا س زته عم سمات التى مي األخرى التى صدرت بعد    ال

 .١٩٥٢ يوليه ٢٣قيام ثورة 

انتصر لنظرية سيادة الشعب على حساب نظرية سيادة        : فهو من ناحية أولى   
ية        ية ثان ن ناح ك وم بل ذل صرية ق اتير الم ى الدس ائدة ف ت س ى آان ة والت : األم

ة ومن              م فى الدول ون أساس الحك يادة القان ى أن تكون س ى النص عل حرص عل
ثة ت     حول عن التنظيم السياسى الواحد إلى نظام تعدد األحزاب بمقتضى           ناحية ثال

  .١٩٨٠ مايو سنة ٢٢التعديل الدستورى الذى تم فى 
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ذا الباب إلى أربعة فصول على الوجه             سم ه ا سبق سوف نق ى م رتيبا عل وت
 :التالى

 . األخذ بنظرية سيادة الشعب:الفصل األول 

 . إعالء سيادة القانون:الفصل الثانى 

 .١٩٧١ االشتراآى فى دستور سنة االتجاه :صل الثالث الف

 .١٩٧١ تعدد األحزاب ودستور سنة :الفصل الرابع 

 :وذلك على الوجه التالى
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 الفصل األول
 األخذ بنظرية سيادة الشعب

 
السيادة للشعب وحده  « فى مادته الثالثة على أن  ١٩٧١نص دستور سنة 

ه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة  وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذ   
 .»الوطنية على الوجه المبين فى الدستور    

رديد        ذا النص ت ر ه يه الدستور المؤقت الصادر بالقرار      اويعتب ا نص عل  لم
يه سنة      ٢٤الجمهورى فى      ية أن             ١٩٦٤ يون ه الثان السيادة « حيث جاء فى مادت

 .»للشعب وتكون ممارستها على الوجه المبين فى الدستور

اتير المصرية السابقة                 وفى  يه الدس ا آانت تنص عل رة لم ذا مغاي فالمادة .  ه
نة  ٢٣ تور س ن دس ى أن  ١٩٢٣ م نص عل ت ت صدرها  « آان سلطات م يع ال جم

تور      ذا الدس ين به وجه المب ى ال ون عل تعمالها يك ة واس ان دأب  » األم ذلك آ وآ
نة          تورى س الن الدس بل اإلع درت ق ى ص تورية الت ات الدس اتير واإلعالن الدس

 .فقد آانت جميعها تأخذ بنظرية سيادة األمة. ١٩٦٤

ان قد انتصر لنظرية سيادة الشعب                    يقة األمر إذا آ ى أن الدستور فى حق عل
ك سوف     ة وذل يادة األم تائج س بعض ن ذ ب ه أخ ل أن تائجها ب ل ن رتب آ م ي ه ل فإن

 .)٣(يتضح عندما نلقى الضوء على آل من سيادة األمة وسيادة الشعب

  La Souverainté nationale :  سيادة األمة -أ
وتعنى هذه النظرية أن السيادة لألمة باعتبارها وحدة مستقلة عن األفراد    

فالسيادة ال تكون ألفراد األمة آل على حدة وإنما هى لألمة         .  المكونين لها
 . عن األفراد المكونين له مستقاليا معنو يا جماع ابوصفها شخص 

رية  ذه النظ ذ به ى األخ رتب عل ن . ويت ىم ية أول دة : ناح سيادة وح ون ال تك
ة للتجزئة        ر قابل . فليس ألحد من أفرادها أن يمارس جزءًا من السيادة        . واحدة غي
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ين فى ظله                  ه يتع ك أن ية ذل راطية النياب تفق مع األخذ بالديمق ة ي يادة األم بدأ س وم
يار نواب عن األمة لكى يمارسوا السيادة باسمها ولحسابها باعتبارها شخصا              اخت

 . مجردا ينفصل عن األفراد المكونين لهمعنويا

يادة األمة حرية النائب إزاء ناخبيه فهو ال يلتزم                   ى نظرية س رتب عل ا يت آم
 . فالنائب يمثل األمة وال يمثل ناخبيه،بإرادتهم وال يتقيد بتوجيهاتهم 

نواب        يار ال يلة اخت و وس تخاب وه ة أن االن يادة األم رية س تائج نظ ن ن وم
يه      سلطة إل ناد ال وم بها الفرد وليست حقا لهم ومن ثم يجوز    وإس ر وظيفة يق م يعتب

 .تقييده

ى        ك عل ية، وذل ى إرادة األغلب يود عل ع ق رر وض ة تب يادة األم رية س ونظ
ا عن األفراد التى تكونها ال           نوى منفصل تمام ة وهى شخص مع بار أن األم اعت

 .قتتعبر عن جيل واحد وإنما تعبر عن أجيال حاضرة وأخرى آتية وأجيال سب

  La Souverainté populaire:   سيادة الشعب-ب
سيادة للمجموع         شعب تكون ال يادة ال على أن هذا المجموع ال . فى نظرية س

راده            ستقلة عن أف ر وحدة مجردة م وإنما السيادة للشعب باعتباره مجموعة     . يعتب
 .من األفراد يختص آل منهم بجزء من السيادة

تفق نظرية سيادة الشعب مع الديم       قراطية المباشرة أو شبه المباشرة حيث      وت
ثل االستفتاء الشعبى                    سيادة م ائل لممارسة ال شعب وس راد ال يهما يعطى ألف إن آل
شعبى فعبر هذه الوسائل يمارس أفراد الشعب                راض ال شعبى واالعت راح ال واالقت

 .السيادة بأنفسهم

يس وظيفة                    ا ول ر حق تخاب يعتب شعب أن االن يادة ال ى نظرية س رتب عل . ويت
رة           ذ بفك ستوجب األخ ا ي يده مم وز تقي راد ال يج ا لألف ر حق ه يعتب م فإن ن ث وم

 . االقتراع العام

يادة الشعب أن العالقة بين النائب والناخب تظل                  ى نظرية س رتب عل ا يت آم
تخاب      د االن د     . موصولة بع نائب يع  معبرا - مع األخذ بنظرية سيادة الشعب         -فال
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ه الناخبون ف             سيادة يملك ى دائرته ومن ثم فإنه يجوز للناخبين أن عن جزء من ال
 .يفرضوا عليه تعليمات إلزامية يتقيد بها ويعمل وفقا لمقتضاها

 نجد أنه يأخذ أساسا بنظرية سيادة       ١٩٧١وبالتأمل فى نصوص دستور سنة      
ر        الفة الذآ ثة س ادة الثال ة الم ن مطالع ح م ذا واض شعب وه ر  . ال ن المظاه وم

 .األخرى التى تبين ذلك 

تفتاء الشعبى فى مواضع آثيرة إذ انتظمته المواد             : أوال تنظيم الدستور لالس
تور ) ١٩٣، ١٨٩، ١٥٢، ١٣٦، ١٢٧، ٧٦، ٧٤( م الدس واد نظ ذه الم ى ه وف

رة وهى على التوالى        ورا آثي واالستفتاء على  . االستفتاء على حالة الضرورة   : أم
تفتاء على إنشاء   واالستفتاء على المسائل الهامة، وأخيرا االس     . رئاسة الجمهورية  

ديل الدستور، وفى ظل هذا الدستور حدثت تطبيقات آثيرة لالستفتاء الشعبى              وتع
ه الدستور      ذى نظم ان لالستفتاء أثر آبير على الحياة السياسية والدستورية      . ال وآ

صر  ى م ى          . )٤(ف ة ف سلطات العام يم ال تنا لتنظ ند دراس ك ع ى ذل ود إل نا ع ول
 .الدستور

يا  تخا    :ثان  منه على أن    ٦٢ب باعتباره حقا للفرد إذ تنص المادة         تنظيمه لالن
ام       « ا ألحك تفتاء وفق ى االس رأى ف داء ال يح وإب تخاب والترش ق االن واطن ح للم

ى      ب وطن ة واج ياة العام ى الح ساهمته ف ون، وم ون   » ..القان إن قان م ف ن ث وم
 .االنتخاب نظم االقتراع العام وهو ما يتفق مع مبدأ سيادة الشعب

ثا ذ ا:ثال يادة        أخ بدأ س ذ بم ضيها األخ ى يقت شكلية الت ر ال تور بالمظاه لدس
ر اسم مجلس األمة إلى مجلس الشعب آما تنص المادة         ك تغيي شعب من ذل  ٧٣ال

 . )٥(»الشعب رئيس الجمهورية يسهر على تأآيد سيادة«منه على أن 

ب بعض        ه رت ل إن ية، ب ة آل يادة األم رية س دع نظ م ي تور ل ى أن الدس عل
تائجها وخاصة    د العالقة بين النائب والناخب فلم يجعل النائب ملتزما            : ن فى تحدي

ش   ناخب ب اه ال نواب      . ءىتج زمة لل يمات مل اء تعل بون إعط ستطيع الناخ ال ي . ف
ه ليس هناك نص صريح بذلك ولكن استطالع نصوص الدستور               ؤآد يصحيح أن
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ادة      ك فالم ال يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما      « من الدستور تنص على         ٩٨ذل
 .» دونه من األفكار واآلراء فى أداء أعمالهم فى المجلس أو فى لجانهيب

ا يذآر أن مشروع الدستور قبل إقراره آان يتضمن مبدأ يحمل رقم                  ٥٦آم
شعب   س ال ى مجل بهم ف قاط عضوية نائ ين إس ب الناخب ضمن حق طل ذا . ويت وه
 .المبدأ لم يظهر فى مشروع الدستور الذى عرض على الشعب فى االستفتاء

ولعل ذلك يحمل داللة مؤآدة على أن إرادة المشرع الدستورى قد انصرفت            
نائب      ين ال ة ب ى العالق تائجها ف شعب ن يادة ال بدأ س ذ بم ى األخ رتب عل ن أن ت ع

 .وفضل األخذ بمبدأ سيادة األمة فى ذلك. والناخب
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 الفصل الثانى
 إعـالء سيادة القانون

 
تور   ز دس نة  ١١تمي بتمبر س ره م ١٩٧١ س ن غي تورية   ع ق الدس ن الوثائ

يه والتى تتابع صدورها منذ ثورة            سابقة عل  بالنص على   ١٩٥٢ يوليو سنة    ٢٣ال
ون    يادة القان ذه الوثائق جميعها قد غاب عنها فكرة سيادة القانون وضرورة           . س فه

ه  زام بأحكام ون     . االلت يادة القان ت س نا آان ن ه نظام     «وم ز ال ا يمي م م ا أه حق
ه الدس اء ب ذى ج ى الدستورى ال د آان الوضع فى مصر تور الحال  فى ظالل -فق

را بالجانب القانونى فى الحرية                 وآان يمكن أن تتم     . »الجمهورية األولى، ال يعنى آثي
فأجهزة الدولة يمكن   . آثير من األمور دون أن نلقى اهتماما  آبيرا لما يقضى به القانون             

 .)٦(»جازةإتعطى القانون «أن تتصرف وهى 

 . الباب الرابع لمبدأ سيادة القانون١٩٧١سنة ولقد أفرد دستور 

ادة        ى أن       ٦٤فنص فى الم نه عل » سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة     « م
ادة   ك بالم صانته     «٦٥وأردف ذل ضاء وح تقالل الق ون واس ة للقان ضع الدول تخ

 .»ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات

ة   ناس آاف ق التقاضى لل ل ح ى أن . وآف نص عل صون  ال«ف ق م تقاضى ح
واطن حق االلتجاء              ة ولكل م ناس آاف ول لل إلى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة     ومكف

 .»تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا

ادة      ى أن     ٦٩ونصت الم دفاع أصالة أو بالوآالة مكفول   « عل ويكفل . حق ال
 .»قضاء والدفاع عن حقوقهمالقانون لغير القادرين ماليا وسائل االلتجاء إلى ال

ادة        ا نصت الم ى أن     ٧١آم بلغ آل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب        « عل ي
ورا، ويكون له حق االتصال بمن يرى إبالغه بما وقع               تقاله ف يه أو اع القبض عل
ه          ى وج ه عل ب إعالن ون، ويج نظمه القان ذى ي وجه ال ى ال ه عل تعانة ب أو االس
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ه          يه، ول تهم الموجهة إل سرعة بال تظلم أمام القضاء من اإلجراء الذى          ال ره ال  ولغي
ا يكفل الفصل فيه خالل مدة                      تظلم بم ون حق ال نظم القان يد حريته الشخصية وي ق

 .»محددة، وإال وجب اإلفراج حتما

ادة        ا نصت الم ى أن     ٧٢آم تصدر األحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون      « عل
ين المختصين  يظفين العموم االمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب المو        

وى     ع الدع ة حق رف ذه الحال ى ه ه ف وم ل ون، وللمحك يها القان ب عل ريمة يعاق ج
 .»الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة

بدأ سيادة القانون آأساس للحكم فى الدولة وهو بكل                 ونسجت هذه النصوص م
 ٢٣تير التى أعقبت    المقاييس يمثل نقلة نوعية آبيرة بالقياس لما آان سائدا فى الدسا           

يو سنة      فلقد غاب عنها  .  سواء من حيث النصوص أو من حيث التطبيق          ١٩٥٢يول
بل إننا ال نغالى فى األمر إذا قلنا أن فكرة القانون نفسها لم تكن       . فكرة سيادة القانون   

سلطة تمارس فى إطار شخصى وفى يد شخص واحد أو فى يد                     موجودة فكانت ال
سلطة        يلة احتكرت ال ة قل . وضيعت مصالح شعب فى المقابل.  لمصلحتها الخاصة  قل

 ١٩٦٧ولم يدرك أهل الحكم آنذاك اآلثار الخطيرة لغيابه إال بعد حدوث هزيمة سنة              
من المهام الرئيسية « حين نص على أنه      ١٩٦٨ مارس سنة    ٣٠وآان ذلك فى بيان     

ثورة فى ظل سيادة القان        . فى المرحلة القادمة من نضالنا            ة ال » ..ون ضمان حماي
يقه حتى إزالة آثار العدوان             وهو ما لم يحدث إال بتأآيد سيادة       . ولكن ذلك تأجل تحق

  .١٩٧١ سبتمبر سنة ١١القانون فى ظل دستور 
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 الفصل الثالث
 ١٩٧١ فى دستور سنة االشتراآىاالتجاه 

 
ى األخذ بمبدأ االقتصاد المخطط                  بداية إل نذ ال يو م ورة يول فالمادة . اتجهت ث

نة م   ينظم االقتصاد القومى   « نصت على أن     ١٩٥٦ يناير سنة    ١٦ن دستور   الثام
ية     ى تنم ة االجتماعية وتهدف إل بادئ العدال يها م وفق خطط مرسومة تراعى ف

شة ستوى المعي ع م تاج ورف ق » اإلن ة الوثائ م أن تتضمن آاف وحرص أهل الحك
ذا الدستور ذات النص          ية له ى وضع     . الدستورية التال ثورة إل ا عمدت ال قيود آم

ى الملكية الزراعية    على أن التوجه االشتراآى الحقيقى لثورة يوليو يؤرخ له         . عل
يه سنة            ين يول ا يعرف بقوان والتى أدت آسبب مباشر إلى     .  االشتراآية ١٩٦١بم

د ذلك صدر الميثاق فى                    ين مصر وسوريا وبع وحدة ب صام عرى ال  مايو  ٢١انف
اه االشتراآى لنظام الحك        ١٩٦٢سنة    ؤآدا االتج م وخصص الباب السادس منه      م

تراآى   « ل االش ية الح ى حتم نة   . »ف تور س ار دس ذا   ١٩٦٤وس ى ه ؤقت ف  الم
اه حيث نص فى مادته األولى           الجمهورية العربية المتحدة دولة اشتراآية     «االتج
 .»تقوم على تحالف قوى الشعب العاملة

ى أن             ادة التاسعة عل ا نصت الم ة هو النظام       «آم  األساس االقتصادى للدول
ذى يحظر أى شكل من أشكال االستغالل، بما يضمن بناء المجتمع       االشتراآى ال

يه   دل-االشتراآى بدعامت ة والع واد  . » من الكفاي ى الم ذا الدستور ف م أردف ه ث
 .التالية األسس التى يقوم عليها النظام االشتراآى

ا يكون توجيه االقتصاد القومى، بأآمله، وفق     «فالمادة العاشرة تنص على أن      
 .»لخطة التنمية التى تضعها الدولة

م نصت المادة      نصت ١٢والمادة .  على ملكية الدولة للثروات الطبيعية١١ث
ى أن  ا  «عل ضها وفق يه فائ ى توج تاج، وعل ل أدوات اإلن ى آ شعب عل سيطر ال ي
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ستوى       ستمر بم نهوض الم روة ولل زيادة الث ة ل ضعها الدول ى ت ية الت ة التنم لخط
شة ا» المعي م عددت الم سام١٣دة ث ة أق ى ثالث سمتها إل ية وق واع الملك ية : أن  ملك

 . وملكية خاصة،الدولة، وملكية تعاونية

ندما صدر دستور سنة          نظام االشتراآي وإن لم يبلغ فى           ١٩٧١وع  أخذ بال
ه دستور سنة            ا بلغ ه م فقد نصت المادة األولى منه حين      .  المؤقت ١٩٦٤األخذ ب

ى أن  ربية دول «صدر عل صر الع ورية م تراآى  جمه ى واش ا ديمقراط ة نظامه
 .»..يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة 

ى أن   تور عل ن الدس رابعة م ادة ال صت الم ا ن صادى «آم اس االقت األس
ا  دل بم ة والع ى الكفاي ائم عل تراآى الق نظام االش و ال ربية ه ورية مصر الع لجمه

 .»يحول دون االستغالل ويهدف إلى تذويب الفوارق بين الطبقات

د    م فى                    وق ذى ت تعديل الدستورى ال ذين النصين فى ال ديل ه م تع  مايو ٢٢ت
جمهورية مصر العربية دولة نظامها     «وأصبح النص األول يقضى     . ١٩٨٠سنة  

ة   شعب العامل وى ال ف ق ى تحال وم عل تراآى ديمقراطى يق ادة » اش ا نص الم أم
رابعة  تراآى «ال نظام االش و ال ربية ه ورية مصر الع صادى لجمه  األساس االقت

ى  ؤدى إل تغالل، وي ا يحول دون االس دل بم ة والع ى الكفاي ائم عل الديمقراطى الق
ع     ة توزي ل عدال شروع، ويكف سب الم ى الك ول، ويحم ين الدخ وارق ب ريب الف تق

 .»األعباء والتكاليف العامة

تور  بق أن دس ا س ضح مم نة ١١ويت بتمبر س نظام ١٩٧١ س ذ بال د أخ  ق
وبهت هذا  .  المؤقت ١٩٦٤غه دستور سنة    االشتراآى ولكن لم يبلغ فى ذلك ما بل        

را بعد تعديله فى         اه آثي فلم يعد النظام اشتراآيا وإنما     . ١٩٨٠ مايو سنة    ٢٢االتج
راطيا تراآيا ديمق بقات   . أصبح اش ين الط وارق ب ذويب الف ى ت دف إل د يه م يع ول

نها      ريب بي ا التق تعديل لم يكن إال ترجمة حقيقية للتحول االقتصادى           . وإنم ذا ال وه
ذى حدث ابتداء من منتصف السبعينات         فى  وهو ما يعرف اصطالحا    .  مصر وال

 .بعصر االنفتاح
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 :االتجاه االشتراآى فى الدستور والتحول االقتصادى فى مصر
نا  نة إقل تور س ى دس تراآى ف اه االش د ضعف ١٩٧١ن االتج تعديل ق د ال  بع

راطيا، وا        تراآيا ديمق بح اش ل أص تراآيا ب نظام اش د ال م يع رًا ول تراآية آثي الش
يان    ى آ ية ف رية االجتماع سياسية والح رية ال ين الح ع ب ذهب يجم راطية م الديمق

 .)٧(واحد متكامل بحيث ال تنفصل إحداهما عن األخرى

تحول االقتصادى فى مصر الذى بدأ منذ نهاية               ى أن ال  وحتى  تالثمانينياعل
صاد السوق والذى يقوم على           ى اقت صاد المصرى إل تجه باالقت العرض أن اآلن ي

ا   والطلب    ثمن فى االقتصاد الحر        هم تحديد ال يد ل ون الوح ويعتبر المشروع . القان
رد أو مجموعة أفراد هو وحدة اإلنتاج فى االقتصاد الحر       ره ف ذى يدي . الخاص ال

ذى  ى التخطيط المرآزى ال ائم عل صاد الق يعة الحال عن االقت ذا يختلف بطب وه
تور س   ا لدس صرى وفق صاد الم يه االقت نهض عل ى  . ١٩٧١نة ي وم عل ذى يق وال

ام      اع الع ادة القط ى ري تاج وعل ائل اإلن ة لوس ية الدول اس ملك د  . اس ى تحدي وعل
 .أسعار للمنتجات األولية والنهائية على أسس اقتصاد السوق

صاد     ن االقت ر ع صاد الح يعة االقت يات وطب تالف آل ى أن اخ ك ف وال ش
ت                  ديل الدس ية وهى ضرورة تع يجة حتم ى نت ؤدى إل ور المصرى لكى   المخطط ي

ية سليمة                      ى نصوص دستورية وقانون سوق عل صاد ال ى اقت تحول إل ذا ال ستند ه ي
ساعد على اتمام هذا التحول بسالم         فال يصح فى عقل وال منطق أن     . وصحيحة ت

ادة          ى أن       ٣٠ينص الدستور فى الم نه عل ية الشعب،         « م ة هى ملك ية العام الملك
ام اع الع ستمر للقط دعم الم تأآد بال و. وت يع ويق ى جم تقدم ف ام ال اع الع د القط

ية  ى خطة التنم سية ف سئولية الرئي تحمل الم ى . »المجاالت وي تحول إل ون ال ويك
 .. !!.اقتصاد السوق الحرة فى مصر مؤسسًا على بيع القطاع العام 

 
 



٢٧٨ الوسيط فى القانون الدستورى

 الفصل الرابع
 ١٩٧١تعدد األحزاب ودستور سنة 

 
ى دستور      بتمبر سنة     ١١تبن وهى . الواحد صيغة التنظيم السياسى     ١٩٧١ س

ورة     اء ث د إلغ صر بع رفتها م ى ع صيغة الت نة ٢٣ال يه س زاب ١٩٥٢ يول  لألح
ية        ياة النياب االتحاد االشتراآى  «ونصت المادة الخامسة منه على أن        . وفض الح

بدأ           اس م ى أس ة عل يماته القائم ثل بتنظ ذى يم سياسى ال يم ال و التنظ ى ه العرب
 .»...الديمقراطية تحالف قوى الشعب العاملة 

ادة الخامسة فى التعديل الدستورى الذى جرى فى                 دلت الم د تع  مايو  ٢٢وق
يقوم النظام السياسى فى جمهورية     « وأصبحت المادة تنص على أن       ١٩٨٠سنة   

ك فى إطار المقومات والمبادئ                     دد األحزاب، وذل ى أساس تع ربية عل مصر الع
تور      ى الدس يها ف صوص عل صرى المن تمع الم ية للمج نظم ا. األساس ون وي لقان

 .»األحزاب السياسية

دد   ى تع واحد إل سياسى ال يم ال تحول عن التنظ ر أن ال ر بالذآ و جدي ا ه ومم
تعديل       دوث ال ن ح ى م يق العمل ى التطب بق ف يقة أس ى الحق ان ف زاب آ األح

 .١٩٨٠الدستورى فى سنة 

تحول منذ            ذا ال د حدثت إرهاصات ه  حيث قرر الرئيس ١٩٧٦ يناير ٢٧فق
ا سمى          سادات ظهور م اد االشتراآى       ال ر داخل االتح د ظهرت آنذاك    . بالمناب وق

سار          ين ووسط وي ر يم ة مناب ر االنتخابات التشريعية فى    . ثالث ذه المناب ودخلت ه
ر سنة      شعب فى                ١٩٧٦أآتوب ى لمجلس ال دورة األول تاح ال  نوفمبر  ١١ وفى افت

ن الرئيس السادات تحويل المنابر إلى أحزاب        ١٩٧٦سنة    وصدر بناء على   .  أعل
 .١٩٧٧ لسنة ٤٠ قانون األحزاب رقم ذلك

ومما الشك فيه أن هذا التحول من التنظيم السياسى إلى نظام تعدد األحزاب             
سياسى المصرى              نظام ال را فى ال ثل تطورا آبي ان التنظيم القانونى فى      . م وإن آ
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م  ون رق ا للقان صر وفق سنة ٤٠م زاب ١٩٧٧ ل وين األح ق تك يدا لح اء مق  ج
ت صوص الدس ف ن صورة تخال وين ب ام تك ين أحك يد أن نتب ن المف ه م ور ولعل

 .)٨(األحزاب فى مصر

 المبحث األول

 مفهوم الحزب ودوره

ا ، ويسعى                       ة آله ى مستوى الدول م عل ه تنظيم دائ يمكن تعريف الحزب بأن
ساندة شعبية          ى م بهدف الوصول إلى السلطة وممارستها من أجل    . للحصول عل

  .)٩(تنفيذ سياسة محددة

د عرف المشرع      سياسى فى المادة الثانية من قانون            وق  المصرى الحزب ال
م  سنة ٤٠رق ى  ١٩٧٧ ل ا يل نظمة    « بم ة م ل جماع سياسى آ زب ال صد بالح يق

شترآة داف م بادئ وأه ى م وم عل ون وتق ذا القان ام ه بقا ألحك ل . تؤسس ط وتعم
سياسية   شئون ال تعلق بال ددة ت رامج مح يق ب راطية لتحق سياسية الديمق ائل ال بالوس

صا سئوليات       واالقت ى م شارآة ف ريق الم ن ط ك ع ة وذل ية للدول دية واالجتماع
 .»الحكم

ى الوصول إليها أهم ما                    سلطة والعمل عل رغبة فى ممارسة ال وإذا آانت ال
إن هذا العنصر غير واضح                     ره من التنظيمات األخرى ف ين الحزب وغي ز ب يمي

ص على إذ اقتصر الن.  للحزب السياسى١٩٧٧ لسنة ٤٠فى تعريف القانون رقم     
م  « سئوليات الحك ى م شارآة ف م  » الم ى الحك ى تول تطلع إل ر  . دون ال و يعتب وه

 .قصورا فى مفهوم المشرع المصرى لدور األحزاب فى الحياة السياسية

سياسى        نظام ال ى ال زاب ف ون دور األح ذا القان ن ه ثة م ادة الثال دد الم وتح
ى أن       صها عل سهم األحزاب السياسية التى تؤسس طبقا ألحكا        «بن م هذا القانون   ت

وطن على أساس الوحدة            سياسى واالجتماعى واالقتصادى لل تقدم ال يق ال فى تحق
راطية         تراآية الديمق ى واالش سالم االجتماع شعب وال وى ال ف ق ية وتحال الوطن
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اظ على مكاسب العمال والفالحين      وذلك آله على الوجه المبين بالدستور،      . والحف
 وطنية وشعبية وديمقراطية على تجميع      وتعمل هذه األحزاب باعتبارها تنظيمات    

 .»المواطنين وتمثيلهم سياسيا

د حددت هذه المادة دور الحزب فى النظام السياسى ووضعت له ضوابط           وق
ال يصح الخالف عليه مثل      ومن هذه الضوابط ما   . يجب أن يأخذها فى االعتبار       

ية والسالم االجتماعى      وحدة الوطن النص ال  ولكن هناك ضوابط أخرى ذآرها      . ال
اع على ضرورتها أو حتى صحتها        ذه الدرجة من اإلجم ى ه ومن ذلك . ترقى إل

ة        شعب العامل وى ال تحالف ق ا سمى ب راطية   ... م اظ  .. واالشتراآية الديمق والحف
ين   ال والفالح ى مكاسب العم ولها  .. عل صح الخالف ح ا ي ور مم ذه أم ل ه . فك

ة ال     شعب العامل وى ال ف ق ثل تحال ضها م ن أن بع ضال ع ل  ف ى ظ ون إال ف  يك
 يوليو سنة   ٢٣التنظيم السياسى الواحد والذى آان سائدا فى مصر منذ قيام ثورة             

الفالحون والعمال  «ويقصد بقوى الشعب العامل آما جاءت فى الميثاق          . ١٩٥٢
ية    مالية الوطن ثقفون والرأس نود والم ل    . )١٠(»والج شعب العام ف ال رة تحال وفك

 . من دستور يوغوسالفيااقتبسها المشرع الدستورى المصرى

يقة  ى الحق إن وف زب    ف شاط الح ة لن ن األسس الحاآم رة م ذه الفك بار ه اعت
ه أمر يختلف مع ماهية الحزب ووجوده          يق أهداف نه يقوم على اختالف    إإذ  ،  وتحق

ى  ين هو الوصول إل يعها نحو هدف مع ى المجتمع وتجم سياسية ف توجهات ال ال
راطية  لمية وديمق رق س سلطة بط ي. ال ى ح ذه ف تجاوز ه صيغة ت ذه ال ن أن ه

د       اه واح ى اتج يههم ف ى توج ل عل ات وتعم رت    . الخالف د ظه ى ق م فه ن ث وم
يم    ى التنظ يها عل سياسى ف نظام ال نهض ال ى ي شيوعية الت دول ال ى ال شرت ف وانت

 .السياسى الواحد

 فذاك أمر يتنافى مع     ،ومن ذلك أيضا الحفاظ على مكاسب العمال والفالحين       
دد األحزاب أيض      اه آل أفراد                 ؛اتع ياد المشرع تج ر ح ه من الضرورى تقري  ألن

ى أخرى  ة عل ز طائف تدخل لتميي ال ي تمع ف ساواة  . المج بدأ الم ر يخل بم ذاك أم ف
 .الواجب احترامه فى المجتمع
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 المبحث الثانى

 شروط تأسيس األحزاب واالنضمام إليها

جع فى  وجود األحزاب السياسية فى المجتمع ونجاحها فى تحقيق أهدافها ير          
ى      ضات ف تالفات وتناق ن اخ ر ع يامها تعب ى ق زاب ف ذه األح ى أن ه اس إل األس

ين            ام فى مجتمع مع رأى الع ومن ثم فإن األحزاب التى ال تستند على قواعد          . ال
 .شعبية وال تسعى لتكوين هذه القواعد هى أحزاب محكوم عليها بالفشل والزوال

ه ي               ا أن ية مفاده يجة منطق رتب نت ذه المقدمة ت جب أن يكون تدخل المشرع      وه
فى تحديد الشروط الالزمة لتأسيس الحزب فى نطاق التنظيم فقط وال يتجاوزه إلى              

يد  ذه    . التقي زاب ه روط تأسيس األح د ش ى تحدي شرع المصرى ف ل الم ل أعم فه
ا سوف يتضح من مطالعة شروط تأسيس األحزاب فى القانون                         ذا م القاعدة ؟ ه

 .عالجت المادة الرابعة منه هذه الشروطوقد . ١٩٧٧ لسنة ٤٠المصرى رقم 

زاب    ى األح ضمام إل ية االن بها يجب بحث آيف صورة جوان تمل لل ى تك ولك
ين    ى مطلب بحث إل ذا الم سم ه وف نق ذلك س ب األول: ول يس  : المطل روط تأس ش

 . األحزاب شروط االنضمام إلى: المطلب الثانى. األحزاب

 المطلب األول

 شروط تأسيس األحزاب

ادة    رابعة من قانون األحزاب فى مصر شروطا آثيرة لتأسيس           حشدت الم  ال
وين األحزاب التى                   . الحزب  راطية وحرية تك بها تتنافى مع الديمق وهى فى أغل

 :وهذه الشروط هى. نص عليها الدستور

 عدم تعارض مقومات الحزب أو مبادئه أو أهدافه أو برامجه أو          -أوال 
 :سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع

 . مبادئ الشريعة اإلسالمية باعتبارها المصدر الرئيسى للتشريع   -١
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  .١٩٧١ مايو سنة ١٥ و١٩٥٢ يوليو سنة ٢٣ مبادئ ثورتى -٢

 الحفاظ على الوحدة الوطنية والسالم االجتماعى والنظام االشتراآى      -٣
  .)١١() فقرة أولى٤مادة (الديمقراطى والمكاسب االشتراآية    

ان من المنطقى ال         نص على ضرورة تقيد الحزب فى مبادئه وأهدافه        وإذا آ
شاطه بمبادئ الشريعة اإلسالمية وذلك باعتبارها المصدر الرئيسى            وممارسته لن

شريع  ك فى المادة الثانية منه وباعتبار                   ،للت ى ذل د نص عل بار أن الدستور ق  باعت
شريعة تنبثق عن الدين اإلسالمى الذى يضع تصورا عاما               ذه ال حكم حرآة  يأن ه

شاطه ا تمع ون ة     . لمج ن الدول الم دي نطلق أن اإلس ن م ك م ن ٢م ... (وذل  م
ه يبقى من غير المنطقى أن يقيد المشرع تأسيس األحزاب بمبادئ             ). الدستور  فإن
 .١٩٧١ مايو سنة ١٥ و ١٩٥٢ يوليو سنة ٢٣ثورتى 

ورة        ا عن ث يو سنة      ٢٣فأم ، فإن مبادئها لم تكن بعيدة عن الخطأ   ١٩٥٢ يول
ى خط واحد مع مباد       وال يمكن أن       الشريعة اإلسالمية المنزلة من عند   ئتقف عل
ا حدث فى           . اهللا عز وجل      يوليو وما تاله حتى صدور دستور       ٢٣فال شك أن م

نة  ١١ بتمبر س صواب        ١٩٧١ س يها ال شر ف نعها ب صر ص اريخ م ن ت رة م  فت
ضا ا أي اء والخطاي ق  . واألخط صادرة ح ى م ر المنطق ن غي ى م م يبق ن ث وم

رة       االختالف أو     ذه الفت اق مع ه ناقض الطبيعة اإلنسانية والتى        . االتف ذاك أمر ي ف
ا إلى دراسة تاريخها وتقييمه ومعرفة مواطن الحق والباطل فيه حتى               سعى دائم ت

 .تتبين خطوط مستقبلها ظاهرة واضحة

سبة لمبادئ ثورة                  يما سبق بالن نا أن نعجب من مسلك المشرع ف ان ل وإذا آ
إن العجب سيزداد      ١٩٥٢سنة    ا سمى بثورة        ف سبة لم . ١٩٧١ مايو سنة ١٥ بالن

ا حدث فى                    ى م ه أنكر عل ان جانب من الفق إن آ  وصف  ١٩٥٢ يوليو سنة    ٢٣ف
ك    ر ذل با آخر أق إن جان ثورة ف م  . ال نا ال نعل نا  -ولكن ا ا أحد - حسب علم  سمى م

و سنة      ١٥حدث فى      إذ أن !!  بأنه ثورة غير حاشية أهل الحكم آنذاك  ١٩٧١ ماي
م يخر      سئولين فى الوزارة ومجلس األمة               األمر ل ة بعض الم . ج عن تنحية وإقال
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ثابت أنه لم يكن هناك ثورة وال مبادئ يجب االلتزام بها            ك يكون من ال ى ذل وعل
 .وإنما طريقة حسم بها رئيس الجمهورية الصراع على السلطة لصالحه

ذلك فهل يجوز أن تتقيد األحزاب بذلك ؟ إنه ألمر عجاب                  ان األمر آ وإذا آ
 !!.حقا 

وأعجب مما سبق اشتراطه التقيد بالنظام االشتراآى الديمقراطى والمكاسب          
يد إنه                     . االشتراآية    ذا الق ثل ه ثال بم وفد م ى آحزب ال زم حزب ليبرال فكيف يلت

ستحيل  ساندة       . م سعى للم يما ي باره تنظ زب باعت وم الح ع مفه ى م ه يتناف م إن ث
رنامج محدد        ر ب شعبية عب يد إن صح        . ال ذا الق ه فسوف يجعل األحزاب     وه إعمال

ومة          يعها ممسوخة من حزب الحك ذا القيد يتناقض مع ما      . جم رى أن ه نا ن م إن ث
ررته ذات المادة فى البند ثانيا حين اشترطت تميز برنامج الحزب وسياساته أو             ق

فكيف تتميز  . أساليبه فى تحقيق هذا البرنامج تميزا ظاهرا عن األحزاب األخرى         
ان مط زاب إذا آ ى  األح تراآى الديمقراط نظام االش ى ال اظ عل نها الحف وبا م ل
 .والمكاسب االشتراآية

 تميز برنامج الحزب وسياساته أو أساليبه فى تحقيق هذا البرنامج -ثانيا 
 : تميزا ظاهرا عن األحزاب األخرى   

شرط    ذا ال يق ه ى تطب االة ف دم المغ يقة يجب ع ى الحق ن  ؛وف ه م ك ألن  وذل
تا        ز ال ة التماي يما فى دول العالم الثالث        الصعب إقام رامج األحزاب والس ين ب م ب

دا من األمنيات داخل                      رة ج وعة آبي ناخب بمجم ى ال ذه األحزاب إل تجه ه حيث ت
 .برنامجها والتى يصعب تحققها فى أغلب األحيان هذا من ناحية

فإنه قد يكون الدافع لتكوين حزب معين هو عدم االقتناع          : ومن ناحية أخرى  
ائ      يادات حزب ق رها    بق ومن ناحية ثالثة وأخيرة نجد أن المناط        . م، وصعوبة تغيي

ى      ن ف رى ولك زاب األخ ن األح زه ع ى تماي يس ف ياره ل يام الحزب أو انه ى ق ف
 .نجاحه فى تكوين قاعدة شعبية يستطيع من خاللها تحقيق أهدافه
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ثا شاطه أو      :ثال رة ن ى مباش رامجه أو ف بادئه أو ب ى م زب ف يام الح دم ق  ع
يادات    يار ق ى أساس يتعارض مع أحكام القانون رقم        اخت  لسنة ٣٣ه أو أعضائه عل

سالم االجتماعى، أو على أساس طبقى،          ١٩٧٨ ية وال ة الجبهة الداخل شأن حماي  ب
ى أساس التفرقة بسبب الجنس أو األصل            ئوى أو جغرافى أو عل ى، أو ف أو طائف

 .أو الدين أو العقيدة

شرط يتضمن جانب       ذا ال ، ١٩٧٨ لسنة   ٣٣قانون رقم   يتعلق بال : األول: نيوه
ة الجبهة الداخلية والسالم االجتماعى آما عرف                  ون حماي ذى عرف باسم قان وال

سياسى ون العزل ال ضا بقان ى الماد. أي ينحيث نص ف رابعة ت ى و ال سة عل الخام
 .)١٢(العزل السياسى لفئات معينة

سياسية فى               وى ال ديدة من الق سياسى معارضة ش ون العزل ال د واجه قان وق
 منه تنص   ٦٢وذلك لكونه يهدر حقوقا أصيلة نظمها الدستور فالمادة         .  الوقت هذا

 .»مساهمة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى«على أن 

يقة األمر على إثر استفتاء                   سياسى فى حق رر العزل ال د تق  مايو سنة   ٢١وق
م       ١٩٧٨ ون رق سنة  ٣٣ وبمقتضى القان  آرد فعل من قبل - المشار إليه ١٩٧٨ ل

ة ال ة   -سلطة الحاآم زاب المعارض تقادات أح د ان تجمع  - ض زب ال ة ح  وخاص
ى  سار(الوطن وفد ) الي زب ال ات   -وح ومة واتهام ساد الحك ن ف شفت ع ى آ  والت

ة   ة العام وال الدول صل بأم م تت خاص الحك تخابات  . ألش بة االن ك بمناس ان ذل وآ
 .التكميلية التى تمت بمحافظة االسكندرية

ز    ريد أح اآم ي نظام الح ست     فال تبداد ولي ه االس يل وج زينة ولتجم ابًا لل
صرفات      تقد ت ا وتن ؤدى عمله زاب أن ت ذه األح ندما أرادت ه ة وع للمعارض

ومة  سياسى              ،الحك م سيف العزل ال يها سلطات الحك وذلك ألنها منذ   .  فرضت عل
ام  ل    ١٩٥٢ع بارك آ رار وت ل ق ؤيد آ دة ت ة واح ماع نغم ى س تعود إال عل م ت  ل

 .)١٣( النتقادات أحزاب المعارضةخطوة ولذا لم يتسع صدرها

م        دور حك ى ص اريًا حت سياسى س زل ال رر الع ذى يق ون ال ذا القان ل ه وظ
ى    يا ف تورية العل ة الدس يو ٢١المحكم تورية   ١٩٨٦ يون دم دس ضى بع ذى ق  وال
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رابعة    ادة ال اب مؤتمر الحوار الوطنى أصدر         ٢٧/١٠/١٩٩٤وفى   . الم  وفى أعق
م            ون رق رار بقان ورية الق يس الجمه  ٣٣ بإلغاء القانون رقم     ١٩٩٤ لسنة   ٢٢١رئ

 .١٩٧٨لسنة 

ى      ا الجانب الثان شرط فهو عدم جواز قيام الحزب على أساس              أم ذا ال  من ه
سبب الجنس أو                       رقة ب ى أساس التف ئوى أو جغرافى أو عل ى، أو طائفى أو ف طبق

 .األصل أو الدين أو العقيدة

ساءل أمام هذه القيود ماذا تبقى للحزب م              نا أن نت ن أمور يسعى إلى    ويبقى ل
يع أنصار حولها ؟         يود تتنافى مع وجود األحزاب ونشأتها            إتجم ذه الق ففى . ن ه

ى أساس طبقى أو دينى فنجد فى آل هذه البالد                      وم األحزاب عل ا تق دان أوروب بل
سيحية    ا يعبر فى حقيقة األمر                 . أحزابًا م ين، إنم يام األحزاب فى مجتمع مع إن ق

ولذلك نرى أن . عبير سلمى عن هذه التناقضات عن تناقضات فى المجتمع وهو ت      
ية أآثر فهما لدور األحزاب فى المجتمع          دول األوروب ومن ثم نجد فيها أحزابا     . ال

ر عن طبقة معينة                   يه أو تعب ين أو مذهب ف ن مع ر عن دي وال خطر فى ذلك    . تعب
واألمر ال يخرج عن . حيث أن الحزب يسلك وسائل سلمية فى الدعوة إلى مبادئه      

ا أن يجد قاعدة جماهيرية يحيا بها وتؤمن بأفكاره ومن ثم يثبت حقه                 احتم ين إم ال
 . وإما أال تكون له هذه القاعدة فينزوى ويصبح بال قيمة،فى الوجود

ومما ال شك فيه أن إباحة تكوين األحزاب فى مثل هذه الحاالت يكون أفيد      
طيع المجتمع    للمجتمع من أن تتجه هذه التنظيمات للعمل فى الخفاء وال يست    

 . مراقبتها مما ينذر بترتيب أسوأ العواقب على المجتمع والدولة ونظام الحكم    

ا شكيالت عسكرية أو -رابع ة أى ت ى إقام  عدم انطواء وسائل الحزب عل
 :شبه عسكرية

ذا شرط منطقى ويتفق مع آون الحزب مؤسسة منظمة جماهيرية تسعى      وه
ية ومن ثم فإن هذا الشرط ال يعدو أن         لتحقيق أهدافها بالطرق السلمية والديمقراط    

 .يكون تحصيل حاصل وذآر لمفهوم



٢٨٦ الوسيط فى القانون الدستورى

عدم قيام الحزب آفرع لحزب أو تنظيم سياسى فى الخارج وعدم            «:خامسا
وى   ات أو ق يمات أو جماع زاب أو تنظ ة أح ع أي ه م زب أو تعاون باط الح ارت

اداة أو مناهضة المبادئ أو القواعد أو األحكام ال       ى مع وم عل منصوص سياسية تق
 .»عليها فى البند التالى

ى     صرية ف زاب الم ين األح تعاون ب بيل ال ع س ى قط شرط إل ذا ال دف ه ويه
ة أخرى ى دول سياسية ف داخل واألحزاب ال و شرط . ال ا وه ضمن والءه ى ي حت

بعض   ذهب ال ا ي ية آم دود األهم ع  .. «مح تعاون م ريد أن ي ذى ي ألن الحزب ال
 .)١٤(»ه قام آفرع لذلك الحزبمثيله فى الخارج لن يقول ولن يعترف بأن

ا صرية        :سادس ومة الم ين الحك ودة ب سالم المعق دة ال ى معاه وافقة عل  الم
رائيل زاب، وال   . وإس رية تأسيس األح شرع ح ه الم يد ب اذ آخر ق ذا شرط ش وه

درى    فال يسوغ فى عقل أو منطق أن    .  دولة تذهب هذا المذهب    - حسب علمنا    -ن
 قد تكون أخطأت    ،ا الحكومة فى وقت معين    يتقيد تأسيس األحزاب بمعاهدة عقدته    

وفى الوقت الذى نرى فيه فى إسرائيل قوى سياسية آثيرة          . فى عقدها أو أصابت   
 .معارضة لمعاهدة السالم بين مصر وإسرائيل دون أن تتأثر بهذه المعارضة

ى :سابعا ة عل ة جدي وم أدل ياداته من تق ين مؤسس الحزب أو ق ون ب  أال يك
وة أو ا يامه بالدع ن   ق ريقة م ة ط رويج بأي يذ أو الت وة أو التحب ى الدع شارآة ف لم

 .طرق العالنية لمبادئ أو اتجاهات أو أعمال تتعارض مع المبادئ السابقة

سابقة     شروط ال ك ال ى فل دور ف ر ي رط آخ ذا ش ى   . وه شرع ف ان الم إذا آ ف
شترط عدم االقتراب من الفعل سواء بالدعوة                   و ي نع الفعل فه سابقة يم شروط ال ال

يه ية    إل رق العالن ن ط ريقة م ة ط رويج بأي يذ أو بالت يها أو بالتحب شارآة ف  أو الم
 .وذلك حتى تكتمل حلقة التقييد. لمبادئ واتجاهات تتعارض مع هذه الشروط 

 أال يترتب على قيام الحزب إعادة تكوين أى حزب من األحزاب التى      :ثامنا
 . السياسية بشأن حل األحزاب١٩٥٣ لسنة ٣٧خضعت للمرسوم بقانون رقم 



٢٨٧  الوسيط فى القانون الدستورى

يعد هذا القيد استمرارا للنظرة العدائية التى سادت فى مفهوم أهل الحكم عن      
بل            وهو عداء غير مبرر    . ١٩٥٢ يوليه سنة    ٢٣األحزاب التى آانت موجودة ق

ذه األحزاب من آافح ضد االستعمار وضد فساد الملك ومن            ين ه ان من ب د آ فق
 .تعلقت به آمال الشعب

ر المن   شروط غي ذه ال يها     وه ررة تجعل األحزاب تحتال عل ر المب ية وغي طق
سها      ند طلب تأسي ى                . ع د أضاف إل وفد فق ا حدث مع حزب ال سمه لقب  اوهو م

مع أنه لم يختلف آثيرًا عن حزب الوفد        » الوفد الجديد «فأصبح حزب   » الجديد«
ديم إن جاز هذا الوصف       وهذا راجع إلى عدم منطقية الشروط التى اشترطها      . الق

 .لك عدم عدالتهاالمشرع وآذ

 عالنية مبادئ وأهداف وبرامج ونظام وتنظيمات وسياسات ووسائل         :تاسعا 
ائل  ياداته وعضويته ووس شكيالته وق ية ت شاط الحزب وعالن اليب مباشرة ن وأس

 .ومصادر تمويله

ذا شرط منطقى      ه مستفاد ضمنا من طبيعة عمل الحزب فالحزب           . وه ل إن ب
واعد ش              ناء ق ى ب ولن يتسنى ذلك إال    . عبية لتحقيق أهدافه  تنظيم سياسى يعمل عل

 .فالحزب ليس تنظيما سريا. إذا مارس نشاطه فى العالنية

و     صر ول ى م زاب ف شرع لتأسيس األح ددها الم ى ع شروط الت ى ال ك ه تل
يق لقلنا تلك هى القيود التى قيد بها المشرع المصرى تأسيس                 ا الوصف الدق أردن

إ         . األحزاب فى مصر      ك ف رغم من ذل ى ال شروط أو تخطى         وعل ذه ال ر ه ن تواف
ى   يود ال يكف ذه الق زب ه تمالالح سهالآ شرع ضرورة  .  تأسي تطلب الم ا ي وإنم

 .حصول الحزب على ترخيص من قبل لجنة تسمى لجنة شئون األحزاب

 :لجنة شئون األحزاب

 : تشكيل اللجنة-١
رئيس مجلس الشورى رئيسا            : نص قانون األحزاب على أن تشكل اللجنة من               

وزير العدل ووزير الداخلية ووزير الدولة لشئون مجلس الشعب وثالثة                       وعضوية  



٢٨٨ الوسيط فى القانون الدستورى

من غير المنتمين إلى أى حزب سياسى من بين رؤساء الهيئات القضائية السابقين                             
 . أو نوابهم أو وآالئهم يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية                   

شكيل غلبة التشكيل الحكومى           ذا الت ى ه ى هو  فرئيس اللجنة الذ  . ويالحظ عل
شئون        ة ل ر الدول ية ووزي ر الداخل دل ووزي ر الع شورى ووزي س ال يس مجل رئ

شعب      هم أعضاء فى حزب الحكومة ) أربعة أعضاء من سبعة أعضاء(مجلس ال
 .ومن ثم فهى لجنة لن يتحقق لها الحياد. وهم يمثلون األغلبية فى اللجنة

رار من رئيس الجمهورية ا       تارون بق تارين يخ م إن األعضاء المخ لذى هو ث
آما أنهم يختارون من بين رؤساء . فى ذات الوقت رئيس الحزب الوطنى الحاآم      

يادهم    ضمن ح ر ال ي و أم سابقين، وه م ال وابهم أو وآالئه ضائية أو ن ئات الق الهي
 .وذلك نظرا لعدم تمتعهم بامتيازات وحصانات القضاة

سها    شاطها حضور رئي رة ن نة لمباش تماع اللج صحة اج ون ل شترط القان وي
ية     دل الداخل نهم وزراء الع ن بي ون م ى أن يك ضائها عل ن أع ضاء م ة أع وأربع

شعب      و غاب عنه الثالثة                 . وشئون مجلس ال إن االجتماع يصح ول ك ف ى ذل وعل
 .أعضاء اآلخرين

 : اختصاصات لجنة شئون األحزاب-٢
زب  -أ     يس الح رخيص تأس دار ت يه     : إص ب توج زب يج يس الح ند تأس ع

يها أن تفحص هذا       إخطار آتابى إلى لجنة ت         إلخطار، وتتأآد اأسيس األحزاب وعل
ون   يها القان ى نص عل يود الت شروط والق ته لل ن مطابق راراتها  . م نة ق صدر اللج وت

 .بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس

بت فى تأسيس الحزب على   أساس ما                     رارها بال ى اللجنة أن تصدر ق وعل
ى  ورد م يس االبتدائ ار التأس ى   .. ن إخط ية عل هر التال ة أش الل األربع ك خ وذل

 .)١٥(األآثر لعرض اإلخطار بتأسيس الحزب على اللجنة



٢٨٩  الوسيط فى القانون الدستورى

صدر          يجب أن ي زب ف يس الح ى تأس راض عل نة االعت وإذا رأت اللج
وإذا مرت األربعة أشهر دون صدور قرار من اللجنة         . القرار باالعتراض مسببا  

رارا باال     ر ق ى تأسيس الحزب       يعتب راض عل إن المشرع خالف        . عت ك ف ى ذل وعل
ة التى تقضى بأن سكوت اإلدارة عن اتخاذ قرار فى مدة معينة يعد      القاعدة العام

نها على موضوع القرار      وافقة م ومذهب المشرع فى هذا الصدد يخل بضمانة . م
 .تسبيب قرار االعتراض على تأسيس الحزب

 :الطعن فى قرار اللجنة
وز لطا رار    يج شر ق ية لن وما التال ين ي الل الثالث زب خ يس الح ى تأس لب

راض فى الجريدة الرسمية الطعن فيه أمام المحكمة اإلدارية العليا الدائرة                 االعت
ل        دد مماث شكيلها ع ى ت ضم إل ى أن ين ة عل س الدول يس مجل ة رئ ى برئاس األول

ر العدل ب             رار من وزي يارهم ق ة يصدر باخت عد ألعضائها من الشخصيات العام
 .)١٦(موافقة المجلس األعلى للهيئات القضائية

» محكمة خاصة لألحزاب  «وال شك أن تشكيل الدائرة بهذه الصورة لتكون          
ة سياسية رغم أنها تفصل فى مسألة                      ى أن تصبح محكم ؤدى إل يادها وي يخل بح

 .قانونية تتعلق بتطبيق نصوص القانون

زاب    -ب ئون األح نة ش رى للج صاصات أخ ذ   : اخت ى ه صت عل ه ن
 تعطى للجنة ١٦ من قانون األحزاب فالمادة   ٢١،  ١٧،  ١٦االختصاصات المواد   

سها       د تأسي زاب بع ى األح ائية عل ة وص ة رقاب زاب ممارس ى  . األح نص عل فت
تاب موصى عليه بعلم الوصول بأى               « سياسية بك يس لجنة األحزاب ال يخطر رئ

رار يصدره الحزب بتغيير رئيسه أو حل الحزب أو اندماجه أو بأى                تعديل فى   ق
 .»نظامه الداخلى وذلك خالل عشرة أيام من صدور القرار

ادة  ا الم نة ١٧أم رئيس اللج ازت ل د أج تها -، فق د موافق ن - بع ب م  أن يطل
ستعجلة بحل   صفة م م ب ة أحزاب الحك بارها محكم يا باعت ة العل ة اإلداري المحكم

يق ال  د التحق تراآي بع ام االش ر المدعى الع ن تقري بت م ريه الحزب إذا ث ذى يج



٢٩٠ الوسيط فى القانون الدستورى

ادة      يها فى الم شروط المنصوص عل ذا  ٤تخلف أو زوال أى شرط من ال  من ه
 .القانون

ادة  ى أن  ٢١والم صت عل زاب، ن ون األح ن قان ئون  « م نة ش ضع لج ت
سياسية القواعد المنظمة التصال الحزب بأى حزب أو تنظيم سياسى              األحزاب ال

جوز ألى حزب التعاون أجنبى وذلك بناء على ما يقترحه رئيس هذه اللجنة وال ي          
تحالف مع أى حزب أو تنظيم سياسى أجنبى إال طبقا للقواعد المشار إليها                     أو ال

 .»فى الفقرة السابقة

 المطلب الثانى

 شروط االنضمام إلى األحزاب

 : إليها فيما يلى        االنضمام   من قانون األحزاب السياسية شروط              ٦حددت المادة     

صريا -١ ون م سا و  .  أن يك ان متجن إن آ ى    ف ضى عل د م ون ق ب أن يك ج
ل  ى األق نوات عل شر س سه ع يس   . تجن ى تأس شترك ف يمن ي شترط ف ك ي ع ذل وم

 .الحزب أو يتولى منصبا قياديا فيه أن يكون من أب مصرى

ى رط طبيع سية ش رط الجن بل . وش ل أن تق نطق أو عق ى م سوغ ف ال ي ف
ى فى حزب وطنى، وإذا لم يكن مصريا أصيال فيجب مرور      ١٠عضوية األجنب

سيةس سابه الجن ى اآت ى الحزب . نوات عل ياديا ف صبا ق ى من يمن يتول شترط ف وي
آمنصب الرئيس أو األمين العام أو األمين المساعد أو عضو الهيئة العليا لحزب   

 .أن يكون من أب مصرى

سياسية-٢ وقه ال تعا بحق ون متم ن .  أن يك ام أى م يه أحك بق عل وأال ينط
 .١٩٧٨ لسنة ٣٣ون رقم المادتين الثانية والثالثة من القان

 ٣٣أما ما يتضمنه قانون     . فذاك شرط طبيعى  وبالنسبة للتمتع بالحقوق السياسية     
 . فلم يعد له محل بعد إلغائه على الوجه الذى سبق وبيناه١٩٧٨لسنة 



٢٩١  الوسيط فى القانون الدستورى

 أال يكون من أعضاء الهيئات القضائية أو من ضباط أو أفراد القوات      -٣
بة اإلدارية، أو المخابرات العامة أو من    المسلحة أو الشرطة أو من أعضاء الرقا    

 . أعضاء السلك السياسى أو القنصلى أو التجارى     

ى  رهم ف تعدوا عن التحزب خشية تأث ذه الوظائف ينبغى أن يب فأصحاب ه
زب  ذا التح م به ائفهم . عمله ساسية وظ ك لح تقالتهم أو  . وذل رد اس ه بمج ى أن عل

 .ارآة فى األحزابإقالتهم أو بلوغهم سن التقاعد يكون لهم حق المش



٢٩٢ الوسيط فى القانون الدستورى

 ملخص الباب األول
 

سمات التى ميزت دستور              باب ال ذا ال ناول ه  باعتباره حلقة أساسية    ١٩٧١ت
 .فى التطور الدستورى والسياسى فى مصر سواء قبل تعديله أو بعد ذلك

م مميزاته أنه احتفى بالحقوق والحريات فضال عن اتجاهه إلى                ان من أه فك
 . سيادة القانونتعدد األحزاب وتأآيده على

 
 أسئلة على الباب األول

 
نة    :١س ا دستور س ز به ى تمي سمات الت م ال م عن أه بقه من  ١٩٧١ تكل ا س  عم

 . يوليه٢٣الوثائق الدستورية التى صدرت بعد ثورة 

و   :٢س تورية ماي تعديالت الدس دثت ال تعلق   ٢٠٠٧ أح يما ي رًا ف ورًا آبي  تط
 .، بين ذلك١٩٧١صادر سنة بالمقومات االقتصادية للدستور المصرى ال

نة  :٣س دد األحزاب س ى تع تحول إل ثل ال ى ١٩٨٠ م ًا ف توريًا مهم نعطفًا دس  م
 .الحياة الدستورية والسياسية المصرية، اشرح ذلك



٢٩٣  الوسيط فى القانون الدستورى

 هوامش الباب األول
  

  .٥٠٩ ناصف ، المرجع السابق ، ص عبد اهللاعاد الشرقاوى ، س) ١(

   .٥١٩ ناصف ، المرجع السابق ، ص عبد اهللاسعاد الشرقاوى ، ) ٢(

 . وما بعدها ١٦٧محمود عاطف البنا، المرجع السابق، ص: فى تفصيل ذلك انظر) ٣(

  .١١٣ ، ص ١٩٩٣ماجد راغب الحلو ، القانون الدستورى ، ) ٤(

كراجع فى  ) ٥( سابق، ص     :  ذل راطية، المرجع ال شعبى والديمق تفتاء ال ى االس نا ف  ٤٩٥مؤلف
 .وما بعدها 

  .١٤٩مصطفى أبو زيد فهمى ، المرجع السابق ، ص ) ٦(

  .٣٥٩ ص –المرجع السابق : بكر القبانى ) ٧(

 :انظر دراسات حول األحزاب ) ٨(

Duverger (M) : les partis politiques, ١٩٨١. p. ١٧ et suin . 

يله     ينب بد الحل الم المعاصر ، مع ى الع سياسية ف ل ، األحزاب ال ا ٧١ ، ص ١٩٨٢ آام  وم
الم المعاصر  ى الع سياسية ف نظم ال شرقاوى ، ال عاد ال دها ، س ا ١٩٨ ، ص ١٩٨٨بع  وم

 .بعدها 

نظم              ) ٩( شرقاوى ، ال ذا التعريف سعاد ال سياسي راجع فى ه ، ٢٠٠، المرجع السابق، ص ةال
 .تى أشارت إليها والمراجع ال

باب الخامس بعنوان         ) ١٠( البد أن ينفسح المجال بعد     «... » الديمقراطية السليمة «جاء فى ال
ال     ون والعم ى الفالح ة وه شعب العامل وى ال ين ق تفاعل الديمقراطى ب راطيا لل ك ديمق ذل

ية مالية الوطن ثقفون والرأس نود والم ع » والج ثاق -راج و ٢١ المي تاب - ١٩٦٢ ماي  آ
تعا  م      -ون  ال دد رق و سنة      ٢٢٢ الع ضا فى الدستور           ٤٣ص   . ١٩٦٧ ماي ا ورد أي  وهو م

 .١٩٧١ وفى المادة الخامسة من دستور ١٩٦٤المؤقت سنة 

رار بالقانون رقم             ) ١١( ه بالق بل تعديل ان النص  ق عدم : أوال « تنص على ١٩٧٩ لسنة ٣٦آ
 :تعارض مبادئ الحزب وأهدافه وبرامجه مع 

 .عة اإلسالمية باعتبارها مصدرا رئيسيا للتشريع  مبادئ الشري-    أ  

ى     -    ب  تراآى الديمقراط نظام االش ى وال سالم االجتماع ية وال وحدة الوطن ى ال اظ عل  الحف
 .والمكاسب االشتراآية 



٢٩٤ الوسيط فى القانون الدستورى
 

ر  شدد بغي ى الت ه إل تن اتج ى الم ذى حدث ف تعديل ال صياغتين أن ال ة ال     ويتضح من مقارن
 .مبرر 

ال يجوز االنتماء إلى األحزاب السياسية      «عة من هذا القانون على أنه       نصت المادة الراب  ) ١٢(
بل  سياسية ق ياة ال ساد الح ى إف سبب ف سياسية لكل من ت شطة ال وق أو األن أو مباشرة الحق

 سواء آان ذلك باالشتراك فى تقليد المناصب الوزارية منتميا          ١٩٥٢ يوليو سنة    ٢٣ثورة  
 أو االشتراك فى    ١٩٥٢ يوليو سنة    ٢٣كم قبل ثورة    إلى األحزاب السياسية التى تولت الح     

تراآى    ى والحزب االش دا الحزب الوطن ه ع ك آل ا وذل زاب أو إرادته يادة األح حزب (ق
تاة    ر اشتراآا فى قيادة الحزب وإدارته تولى مناصب الرئيس أو نواب        ) . مصر الف ويعتب

ساعد  ام الم سكرتير الع ام أو ال سكرتير الع ه أو ال رئيس أو وآالئ صندوق أو ال ين ال  أو أم
 .»  عضوية الهيئة العليا للحزب

ى أن              ادة الخامسة عل ا نصت الم يه فى المادة السابقة           «آم سرى الحظر المنصوص عل ي
 : على الفئات اآلتية 

م                 ) أ  (  ناية رق ثورة فى الج ة ال ته من محكم م بإدان سنة  ١من حك  نكتب المدعى ١٩٧١ ل
  .              ١٩٥٢د ثورة يوليو سنة العام الخاصة بمن شكلوا مراآز قوى بع

م بإدانته فى إحدى الجرائم المتعلقة بالمساس بالحريات الشخصية للمواطنين         ) ب( من حك
نويا المنصوص عليها بالباب             يا أو مع ذائهم بدن ياتهم الخاصة أو اي ى ح تعدى عل وال

ى من قانون العقوبات ومن المادتين               تاب الثان سادس من الك  ٣٠٩و   مكررا   ٣٠٩ال
 .                              من القانون المذآور ) أ(مكرر 

 .    من حكم بإدانته فى إحدى جرائم اإلخالل بالوحدة والسالم االجتماعى ) جـ(

ته فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى البابين األول والثانى من                 ) د  (  م بإدان من حك
 .»  الكتاب الثانى من قانون العقوبات

صار) ١٣( اد ن ر ج صحافة : جاب رية ال م  -ح ون رق ى ظل القان ة ف ة مقارن سنة ١٤٨ دراس  ل
  .٣٨ ص - دار النهضة العربية ١٩٩٤ - ١٩٨٠

 .٣١١المرجع السابق ، ص : مصطفى أبو زيد فهمى) ١٤(

 . ثالثة شهور ١٩٨١ لسنة ٣٠وآانت هذه المهلة قبل التعديل الذى تم بالقانون رقم ) ١٥(

 .١٩٨١ لسنة ٣٠تارون من أعضاء مجلس الشعب قبل التعديل بالقانون رقموآانوا يخ) ١٦(



٢٩٥  ط فى القانون الدستورىالوسي

 الباب الثانى
 المقومات األساسية للمجتمع

 ١٩٧١المصرى فى دستور سنة 
 

 : األهداف

ثلت      واء تم صرى س تمع الم ية للمج ومات األساس باب المق ذا ال دد ه يح
 .المقومات االجتماعية والخلقية أو المقومات االقتصادية

 

 :العناصر

 :المقومات االجتماعية والخلقية وهى -١

 . تكافؤ الفرصالتضامن االجتماعى ومبدأ -

 .األسرة أساس المجتمع -

 .رعاية األخالق وحمايتها -

 .العمل حق وواجب -

 .التعليم حق تكفله الدولة -

 :المقومات االقتصادية -٢

 .رعاية الدولة لإلنتاج -

 .حماية الملكية العامة -

 .حماية الملكية الخاصة -

 .عدالة النظام الضريبى -

 .حماية البيئة -



٢٩٦ الوسيط فى القانون الدستورى



٢٩٧  ط فى القانون الدستورىالوسي

 الباب الثانى
 للمجتمعالمقومات األساسية 

 ١٩٧١المصرى فى دستور سنة 
 
نة   تور س ن دس ى م باب الثان اء ال ية  ١٩٧١ج ومات األساس دد المق ى يح  لك

صرى   تمع الم نوان      . للمج اء بع باب ج ذا ال ن ه صل األول م ومات «والف المق
ية ية والخلق ومات . » االجتماع يه المق شرع ف دد الم ى فح صل الثان ا الف أم

 .االقتصادية 

 
 الفصل األول

 مات االجتماعية والخلقيةالمقو
 

 وحدد فيها    ٢٢ إلى ٧نص الدستور على هذه المقومات فى المواد من    
ها إطارا حاآما للمجتمع المصرى وهى على     آرتامجموعة من المقومات التى   

 : التوالى

 : التضامن االجتماعى ومبدأ تكافؤ الفرص-أوال 
ى أن               سابعة من الدستور عل ادة ال وم المجتمع ع    «نصت الم لى التضامن  يق

ن » االجتماعى وع م ة ن ى إقام ة تعمل عل ى أن الدول ضامن االجتماعى يعن والت
تكافل والتضامن بين فئات المجتمع المختلفة حتى ال يؤدى تفاوت الثروات إلى           ال
يد الطبقات الدنيا               ة يجب أن تأخذ ب راد المجتمع، فالدول ين أف شاآل اجتماعية ب م

ات اجت            ا أو إعان م معاش رر له أن تق ية حتى تستطيع العيش بكرامة   آ ماعية وعائل
تكفل الدولة تكافؤ   «ويتصل بما سبق ما قررته المادة الثامنة من أن          . فى المجتمع 

ين  يع المواطن رص لجم راد   » الف ين األف ساواة ب بدأ الم يقا لم ك تطب تماثل . وذل ف
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 .المراآز القانونية يؤدى إلى ضرورة مساواتهم فى الحقوق والواجبات

ذا ال ن ه ادة  وم يه الم صت عل ا ن يل م ضى  ١٧قب يث تق صل ح ذا الف ن ه  م
ة خدمات التأمين االجتماعى والصحى، ومعاشات العجز عن العمل            « ل الدول تكف

 .»والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا، وذلك وفقا للقانون

ا تنص المادة      للمحاربين القدماء والمصابين فى الحرب أو « على أن ١٥آم
 .»شهداء وأبنائهم األولوية فى فرص العمل وفقا للقانونبسببها ولزوجات ال

ادة        ا تنص الم ى أن     ١٦آم ة الخدمات الثقافية واالجتماعية        « عل ل الدول تكف
ا        تظام رفع سر وان ى ي رية ف رها للق ى توفي اص عل وجه خ ل ب صحية، وتعم وال

 .»لمستواها

 : األسرة أساس المجتمع-ثانيا 
اس م  ا ا أس رة وجعله تور باألس تم الدس ام  ه يها نظ وم عل ى يق ن األسس الت

دين         ار ال ى إط رة ف ى األس اظ عل رورة الحف ة ض ى الدول ب عل تمع وأوج المج
صرى     تمع الم ى المج سائدة ف يد ال الق والتقال ادة    . واألخ صت الم ك ن ى ذل وعل

ن أن   عة م ية       «التاس الق والوطن دين واألخ وامها ال تمع، ق اس المج رة أس األس
ى الط           اظ عل ى الحف ة عل ع األصيل لألسرة المصرية وما يتمثل        وتحرص الدول اب

تمع    ات داخل المج ى العالق ته ف ع وتنمي ذا الطاب يد ه ع تأآ يد م يم وتقال ن ق يه م ف
 .»المصرى

ادة      ى أن     ١٠ونصت الم ل الدولة حماية األمومة والطفولة وترعى       « عل تكف
 .»النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم

ادة  ا نصت الم ى أن  ١١آم رأة  «عل بات الم ين واج يق ب ة التوف ل الدول تكف
ساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية                  ا فى المجتمع وم نحو األسرة وعمله

 .»واالجتماعية والثقافية واالقتصادية دون إخالل بالشريعة اإلسالمية

اح دور    ل نج ى تكف بات الت م الواج ن أه واجب م ذا ال ر ه يقة يعتب ى الحق وف
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ى  يق    .  المجتمع األسرة ف رأة فى المجتمع وضرورة التوف ية دور الم ك ألهم وذل
ين   ساواة ب يق الم رة األخرى وضرورة تحق وق األس ل، وحق ى العم ا ف ين حقه ب

 .الرجل والمرأة فى الميادين السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية

 :رعاية األخالق وحمايتها
ادة  صت الم ى أن ١٢ن تور عل ن الدس زم« م رعاية األخالق يلت تمع ب  المج

تها  يد المصرية األصيلة       . وحماي ين للتقال راعاة المستوى الرفيع       . والتمك يه م وعل
ق     شعب، والحقائ ى لل راث التاريخ ية، والت ية والوطن يم الخلق ية والق ربية الدين للت

ية واآلداب العامة وذلك فى حدود القانون        وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ  . العلم
 .»ن لهاوالتمكي

ى عاتق الدولة واجبات عامة تقتضى رعاية األخالق               ذا النص يضع عل وه
راف   يد واألع راعاة التقال ة وم ى  . العام ين الت ك إال بإصدار القوان ون ذل وال يك

 .تكفل ذلك

 : العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة-ثالثا 
العمل حق وواجب         « من الدستور حيث تنص على           ١٣وبذلك تقضى المادة        

 . »شرف تكفله الدولة ، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع                         و

 .وحددت نصوص الدستور التالية مجموعة من القواعد التى تدعم هذا األساس

 : العمل ال يكون إال بمقابل عادل-١
ية من المادة         رة الثان ال يجوز فرض أى    « من الدستور تنص على أنه       ١٣فالفق

 .»مواطنين إال بمقتضى قانون وألداء خدمة عامة وبمقابل عادلعمل جبرا على ال

ر سخرة، وهو أمر أصبح فى ذمة التاريخ فلم يعد                     ل يعتب ر مقاب فالعمل بغي
 .من المعقول أو المقبول أن يقوم نظام سياسى بتسخير مواطنيه 

 : الوظائف العامة حق للمواطنين-٢
وز التميي       يعا، ال يج ين جم ق للمواطن يفة ح ن   فالوظ بب م نهم ألى س ز بي
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ادة         . األسباب  ك تنص الم ى ذل الوظائف « من الدستور حين قضت بأن         ١٤وعل
ة حق للمواطنين وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم              العام
ر  صلهم بغي وز ف شعب وال يج صالح ال ة م ى رعاي باتهم ف أداء واج يامهم ب وق

 .» يحددها القانونالطريق التأديبى إال فى األحوال التى

 : التعليم حق تكفله الدولة- رابعا
ادة   ى الم تور ف ى أن ١٨فالدس نص عل و   « ي ة، وه ه الدول ق تكفل يم ح التعل

إلزامى فى المرحلة االبتدائية، وتعمل الدولة على مد اإللزام إلى مراحل أخرى،       
 .» وتشرف على التعليم آله

واع وعة من الق ية مجم يق وحددت نصوص الدستور التال ل تحق ى تكف د الت
 :ذلك آما يلى

 : استقالل الجامعات ومراآز البحث العلمى-١

 من الدستور فى فقرتها الثانية حيث نصت        ١٨ونصت على ذلك المادة   
وتكفل استقالل الجامعات ومراآز البحث العلمى، وذلك آله بما يحقق           «على 

 .»  الربط بينها وبين حاجات المجتمع واإلنتاج     

يقة ي     عتبر استقالل الجامعات أمرًا غاية فى األهمية إذ أنه يكفل لها         وفى الحق
ا فى المجتمع         ومن المؤسف أن القانون الذى ينظم الجامعات         . أن تمارس دوره

ى وجه تام مما يؤدى إلى إعاقة الجامعات عن تحقيق                    ذا االستقالل عل ل ه ال يكف
 .دورها الذى حدده الدستور

 :ى مناهج التعليم العام التربية الدينية مادة أساسية ف-٢
وهو أمر يجب أن توليه السياسة    .  من الدستور١٩ونصت على ذلك المادة 

 .  فى الدولة اهتمامًا آبيرًا لما له من تأثير إيجابى فى صالح المجتمع      التعليمية

 : مجانية التعليم-٣
التعليم فى مؤسسات  « من الدستور حين قضت بأن ٢٠ونصت على ذلك المادة 
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ومجانية التعليم أمر تقرر فى مصر       » نى فى مراحله المختلفة      اتعليمية مج الدولة ال 
ويذهب البعض إلى ضرورة مراجعته حيث أن    . ١٩٥٢ يوليو سنة ٢٣عقب ثورة 

مما يؤدى إلى انتشار الدروس   . الدولة لم تعد تستطيع أن تقدم الخدمة التعليمية المميزة 
مما يقلل من فائدة  . باهظة  الخصوصية والتعليم الخاص الذى يقتضى مصروفات        

 . مجانية التعليم  

 : محو األمية واجب وطنى-٤
محو األمية واجب وطنى وتجند     « من الدستور على أن ٢١نصت المادة   

 . »آل طاقات الشعب من أجل تحقيقه    

غ الخطر على مستقبل أى شعب           ية أمر بال فال يمكن لشعب جاهل أن     . واألم
ورغم هذا  . اسية أم اجتماعية أم اقتصادية    يتقدم أو يمارس حقوقه سواء أآانت سي      

رجال     سكان ال صف ال تجاوز ن ى ت يفة فه ت مخ ية مازال سبة األم نص إال أن ن ال
ول المناسبة                     اد الحل ية ويجب إيج ة األهم ساء وهو أمر فى غاي اع الن ة أرب وثالث

 .لها

نا فى نصوص الدستور التى نصت على إلزامية التعليم لوجدناها               و تأمل ول
رر هذا ا     وإذا آانت الدولة جادة     ١٩٧١إللزام منذ صدور الدستور أى فى سنة        تق

غ سن   ن بل ل م ى أن آ ان يعن ذا آ يقها فه ى تطب د  ٣١ف ا ق ا دونه ريبا فم نة تق  س
بل إن نسبة التسرب من . وهو أمر غير صحيح على االطالق     . أصبح غير أمى     

ل ع        بابه والعم راجعة أس ب م ر يج و أم دًا وه رة ج ت آبي ا زال دارس م ى الم ل
 .تصحيحها

 : حظر إنشاء الرتب المدنية- خامسا
ادة         ك نصت الم ى ذل ا أصبح مستقرا بعد قيام      ٢٢وعل  من الدستور وهو م

تما  ضى ح ار تقت ن آث يها م رتب عل ا يت ية وم رتب المدن يت ال د ألغ ثورة فق ال
 .بالضرورة التمييز بين المواطنين 
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 الفصل الثانى
 المقومات االقتصادية

 

األساس االشتراآى الذى غلب على نظام الحكم       ترتبط ب   هذه المقومات  ظلت 
بتمبر سنة      ١١فى ظل دستور        وهو األمر الذى آان سائدا أيضا فى         . ١٩٧١ س

ى أن حدثت التعديالت الدستورية األخيرة       .١٩٦٤ظل الدستور المؤقت سنة           إل
 إذ غيرت هذه التعديالت من هذا األساس وأصبحت         ٢٠٠٧التى أقرت فى مايو        

يار النظام االقتصادى                النصوص ا   ة حرية واسعة فى اخت لدستورية تعطى للدول
 .الذى تراه يحقق التنمية االقتصادية واالجتماعية بصورة أفضل

ين            تالؤم ب يق ال ى تحق تعديالت إل ذه ال ار ه ى إط ى أدى ف ر إل و األم وه
نصوص الدستور واألوضاع االقتصادية المعاصرة بما يتيح التوجه االقتصادى            

ة فى    ى حرية النشاط االقتصادى والعدالة االجتماعية               للدول اظ عل  إطار من الحف
 .وآفالة حق الملكية بجميع أشكالها وحماية حق العمل

 :وجاءت هذه التعديالت باألسس اآلتية

 :رعاية الدولة لإلنتاج -أوال 
ادة           يه الم ا تنص عل  من الدستور باعتبار أن اإلنتاج هو المكون   ٢٤وهو م

رة ا     صادية واالجتماعية ويعد السبيل إلى تحقيق مستوى          األساسى لفك ية االقت لتنم
ى أن         شى أفضل فنصت عل ترعى الدولة اإلنتاج وتعمل على تحقيق التنمية       : معي

 .االقتصادية واالجتماعية

 :حماية الملكية العامة -ثانيا 
ادة   يه الم صت عل ا ن و م ى  ٣٠وه صت عل يث ن تور ح ن الدس ية « م الملك

 .شعب وتتمثل فى ملكية الدولة واألشخاص االعتبارية العامةالعامة هى ملكية ال

 : حماية الملكية الخاصة-ثالثًا 
 :نص الدستور على حماية الملكية الخاصة وذلك عن طريق وسائل عديدة 
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ون          -١ ى القان نة ف وال المبي ى األح يها إال ف ة عل رض الحراس وز ف ال يج
نفعة العام  ية إال للم زع الملك ضائى، وال تن م ق ويض وبحك ل تع ة ومقاب

 .وفقًا للقانون

م    -٢ صادرة إال بحك وز الم ورة وال تج وال محظ ة لألم صادرة العام الم
 .قضائى

ل         -٣ ون وبمقاب ام وبقان صالح الع بارات ال يم إال العت واز التأم دم ج ع
 .تعويض

 ):٣٨م ( يقوم النظام الضريبى على العدالة االجتماعية - رابعًا
ت    ضرائب ال ر ال ى تقري ى ف يجب أن يراع ين   ف ع ب ى الواق ود ف فاوت الموج

تلفة فى الدولة         ئات المخ  واجب  االدخارآما أن الدستور نص على أن       . دخول الف
 .كفل ذلكتوعدالة النظام الضريبى . وطنى تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه

ع  تفق م د ت م تع تور المصرى ل ى الدس ية ف ومات األساس رى أن المق نحن ن
 .ى فى مصرالتطور الحالى فى النظام االقتصاد

تحول االقتصاد المصرى من النظام االقتصادى القائم على التخطيط             ك ل وذل
والملكية العامة، وملكية الشعب ألدوات ووسائل اإلنتاج إلى اقتصاد السوق الحر           
ام وهو ما يعرف بسياسة التخصيصية واالقتصاد الحر                 يع وحدات القطاع الع وب

صاد المخطط           ى النقيض من االقت مشروع العام هو أساس االقتصاد     فال. وهى عل
آما أن الدولة  . المخطط بينما المشروع الفردى الخاص هو أساس االقتصاد الحر        

تاج أو     ية اإلن د آم ى تحدي واء ف ر س ى آبي ا دور تدخل صاد المخطط له ى االقت ف
د تكون أسعار غير حقيقية وإنما تراعى أبعاد أخرى        أما فى . جودته أو سعره وق

 . ذلك آله يترك لقوانين السوق أى العرض والطلباالقتصاد الحر فإن

ديل الدستور المصرى حتى يساير هذه التحوالت                   ه يجب تع ك فإن ى ذل وعل
دة تضمن ضرورة ضبط هذا التحول بنصوص دستورية                    و من فائ ك ال يخل وذل



٣٠٤ الوسيط فى القانون الدستورى

شريعية نص . وت نطق أن ي ل وال م ى عق ستقيم ف ه ال ي ا سبق أن أوضحنا أن وآم
ود ا        ى أن يق لقطاع العام التقدم فى جميع المجاالت ويتحمل المسئولية    الدستور عل

سية فى خطة التنمية     فى ذات الوقت الذى يتم فيه بيع القطاع العام وتحويله          . الرئي
 .هذا من ناحية!! إلى مشروعات خاصة 

 الذى آان له فضل السبق فى إنشاء القطاع         -ومن ناحية أخرى، فإن التأميم       
ر تطبي           ى إث ام فى مصر عل  آان بقانون،   - ١٩٦١ق القوانين االشتراآية سنة     الع

 فلماذا ال تكون التخصيصية بقانون؟

يمه       صرى تنظ تور الم يها الدس ام عل ى أق ية الت ومات األساس ى المق ك ه تل
 .للسلطات العامة فى الدولة

 : حماية البيئة-خامسًا 
ادة            تعديالت الدستورية فى الم صًا دستوريًا        ٥٩استحدثت ال  من الدستور ن

ى أن      صها عل ك بن يًا وذل بًا وطن رته واج ئة واعتب ة البي تعلق بحماي ية ي غ األهم بال
ة للحافظ على البيئة           « ر الالزم ون التدابي نظم القان ئة واجب وطنى وي ة البي حماي

 .»الصالحة



٣٠٥  ط فى القانون الدستورىالوسي

 ملخص الباب الثانى

 

ومات األساسية فى دستور سنة           باب المق ذا ال ناول ه  سواء تعلقت  ١٩٧١ت
ر التعديالت الدستورية التى تمت            بالناحية االجت   ية وأث صادية والخلق ماعية واالقت

 . والتى أدت على انحسار االتجاه االشتراآى فيه٢٠٠٧أخيرا فى مايو سنة 

 

 أسئلة على الباب الثانى

 

 .١٩٧١ تكلم عن المقومات االجتماعية والخلقية فى دستور :١س

ن      :٢س ى س دثت ف ى ح تورية الت تعديالت الدس دثت ال ر ٢٠٠٧ة  أح  تغيي
 .١٩٧١أساسيًا ومنهجيًا فى المقومات االقتصادية لدستور سنة 

 .  اشرح مضمون االلتزامات الدستورى بمجانية التعليم وحدوده:٣س

 . اشرح آيف احتفى الدستور باألسرة وحدد وسائل لرعايتها:٤س

 



٣٠٧  الوسيط فى القانون الدستورى

 الباب الثالث
 تنظيم السلطات العامة

 ١٩٧١فى دستور سنة 
 

 :األهداف
ة فى دستور سنة              -١ سلطات العام يان تنظيم ال  -السلطة التنفيذية    (١٩٧١ب

 ). السلطة القضائية-السلطة التشريعية 

يذية    -٢ شريعية والتنف سلطتين الت ين ال ة ب يان أسس العالق تدخل (ب عوامل ال
 ).طتينوالتأثير المتبادل بين السل

ة   -٣ سلطات الدول ته ب صاصاته وعالق ورية واخت يس الجمه ز رئ يان مرآ ب
 .األخرى سواء فى الظروف العادية أو غير العادية

 

 :العناصر 

 مدة - مسئوليته - اختصاصاته     - واجباته  -اختياره   (رئيس الجمهورية    -١
 . الرئاسة

 ). مرآزها الدستورى - اختصاصاتها   -تشكيلها   (الحكومة  -٢

 مدى تدخل - اختصاصاته التشريعية والرقابية    -شكيله ت(البرلمان  -٣
 ). السلطة التنفيذية فى أعماله   

 :تمهيــد
الث   لطات ث ى س ثة عل ة الحدي نهض الدول سلطة  : ت يذية وال سلطة التنف ال

سلطة القضائية     شريعية وال على أننا نستطيع أن نرصد مالحظتين على تنظيم        . الت
 .السلطات العامة فى الدستور المصرى



٣٠٨ الوسيط فى القانون الدستورى

ى   الم ة فى النظام الدستورى المصرى            : الحظة األول يس الدول ز دور رئ تمي
يذية وتشريعية             رة تنف ة يمارس سلطات آثي رئيس الدول ولذلك سوف نخصص   . ف

 .لدراسته فصال مستقال

ية ة الثان عبية  :المالحظ سلطة ش صحافة آ م ال صرى نظ تور الم  أن الدس
تعديل الدستورى لدستور            ك بمقتضى ال ستقلة وذل  والذى تم   ١٩٧١بر   سبتم ١١م

ا سابعا من فصلين، جاء الفصل                ١٩٨٠فى سنة      تعديل باب ذا ال  حيث استحدث ه
ادة   ى الم صحافة، ونص ف لطة ال نوان س نه تحت ع ى م ى أن ٢٠٦الثان نه عل  م

ستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين فى الدستور               « الصحافة سلطة شعبية م
ون  م صدر القانون رقم       » والقان وهنا .  ونظم سلطة الصحافة   ١٩٨٠ لسنة   ١٤٨ث

صر       ى م سلطات ف بحت ال ل أص ر ه ؤال آبي ثور س يم   -ي ذا التنظ ر ه ى إث  عل
 . أربع سلطات ؟-الدستورى والقانونى 

ة فى                     سلطات العام بحث فى تنظيم ال بل الخوض بال شه ق ا سوف نناق ذا م ه
 :الدستور وذلك على الوجه التالى

 :)١(١٩٧١تقنين الصحافة آسلطة شعبية فى دستور 
ى المشرع الدستورى المصرى بمقتضى التعديل الدستورى الذى تم فى       تبن

يه ٢٢ ستقلة١٩٨٠ يون عبيه م لطة ش صحافة س بار ال ذا .  اعت ى ه ا عل ونظمه
ى      تور، أم ف ن الدس سابع م باب ال ن ال ى م صل الثان واد الف ى م واء ف اس س األس

 .١٩٩٦ لسنة ٩٦القانون رقم 

أراده المشرع الدستورى فى مصر من      وهنا يثور التساؤل عن المعنى الذى       
ر    هل يقصد المعنى الدستورى لهذه الكلمة فتصير       » الصحافة سلطة شعبية  «تعبي

ة أربع       ه سلطات الدول أم أن األمر »  صحافة - قضائية   - تنفيذية   -تشريعية   «امع
ن    صحافة م ا لل راز م ة  إب ن الكلم صود م ون المق ازا ويك ون مج دو أن يك ال يع

 .لمجتمع بما لها من قوة تأثير فى الرأى العاممكانة عظيمة فى ا



٣٠٩  الوسيط فى القانون الدستورى

ؤآد أن المشرع الدستورى المصرى آان يقصد المفهوم الفنى               ع األمر ي واق
سهل الوصول إليها عند استقراء الخطوات التى أدت إلى                 يجة ي ذه النت سلطة وه لل

 .التعديل الدستورى الذى استحدث هذا األمر

تفتاء ال              ذه الخطوات فى اس ى ه ا يعرف بـ       وآانت أول ى م مبادئ «شعب عل
سالم االجتماعى       ية وال ة الجبهة الداخل  إذ تضمن هذا ١٩٧٨ مايو ٢١فى » حماي

 .»أن الصحافة هى السلطة الرابعة للشعب... «االستفتاء فى الفقرة ثالثا 

ش    م ال تفتاء الحق بتاريخ          ىوت سه فى اس ، إذ حوى فى    ١٩٧٩ إبريل   ١٩ء نف
عا   ند تاس صحافة آ  «.. الب ين ال ى     تقن يدا عل ريتها وتأآ مانا لح ة ض سلطة رابع

 .»استقاللها

رابعة   «وبديهى أن وصف الصحافة         سلطة ال ى إضافتها إلى ثالث      » بال يعن
  . )٢(سلطات قائمة وهى سلطات الدولة المعروفة والمنصوص عليها فى الدستور

بارة  تبدل ع تورى وأن اس تعديل الدس رر إن ال ستطيع أن نق ك ن ى ذل وعل
رابعة    سلطة ال بارة   ال شعبية  « بع سلطة ال ه فى الحقيقة آان يقصد المعنى  » ال إال أن

سلطة  ة ال ى لكلم ة     . الفن لطات الدول وار س دة بج لطة جدي افة س ى إض ان يعن وآ
 .)٣(الثالث المتعارف عليها فى الفقه الدستورى المقارن

ى الصحافة آسلطة من                   ذا أصبح الدستور المصرى أول من نص عل وهك
 .سلطات الدولة

د انت   قد الرأى الغالب فى الفقه مذهب المشرع المصرى فى إصراره على           وق
ة        بار الصحافة سلطة رابع تعديل             . اعت ا ورد فى ال فاعتبار . أو سلطة شعبية آم

ا        الصحافة سلطة      ية مسلم به بديهات قانون  - فى لغة القانون -فالسلطة  . أمر يصطدم ب
ئة ذات سلطان، لقراراتها فى حدود االختصاص المحدد          لها قوة اإللزام ، وهى هى هي

ة          فهى مهنة حرة تستمد . وليس هذا من أمر الصحافة     . تقوم بوظيفة من وظائف الدول
 .)٤(قوتها من قوة اإلفادة واإلقناع



٣١٠ الوسيط فى القانون الدستورى

ا ش يس له صحافة ل ر، وال ىءفال سيادة وسلطة األم  من ممارسة مظاهر ال
ك           ثل ذل ا م ل أن يكون له ا    . يعق ان له إن آ راض    -ف ى من - وهو محض افت   فعل

تمارس سلطتها ؟ ومن تأمر ومن تنهى ؟ فمن ناحية أخرى ال يتصور أن يكون             
راد            واجهة األف ذا األمر والنهى فى م يما أنها تعبر عن         . ه فالصحافة مفروض ف

م و   الهم آآرائه وال يتصور أن يكون ذلك فى مواجهة الدولة بسلطاتها المختلفة            . م
 .فذلك يتنافى مع وظيفة الصحافة

وجد  ه ال ي ا أن لطة   آم ة أو س لطة رابع صحافة س سمية ال ين ت ر ب ارق يذآ ف
سلطات آلها مردها إلى الشعب،                    ة ، فال ر سلطة شعبية آسلطة رابع شعبية فتعبي
ثالث يمكن نعتها بهذا الوصف، وال حرج فى                     ة ال وآل سلطة من سلطات الدول

ك حيث تقضى                    ى ذل ثة من الدستور تنص عل ادة الثال ك، فالم السيادة للشعب  «ذل
سلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها على الوجه              وحده و   هو مصدر ال

 .»المبين فى الدستور

ين الصحافة آسلطة شعبية إن هو إال بدعة ال                     ى أن تقن ك إل ونخلص من ذل
ريتها    ا ح ضمن له ذا أن ن ن به سليم، وال يمك ى ال نطق القانون رها والم ستقيم أم ي

ا تكون بعدم التدخل       ك إنم ذه وتل زاهتها فه فى شئونها سواء من جانب سلطات ون
 .الدولة، أو من جانب مراآز القوى وجماعات الضغط فى المجتمع

 
 

 

 
 



٣١١  الوسيط فى القانون الدستورى

 الفصل األول

 رئيـس الجمهوريـة
 

ى   صادر ف ى ال تور المصرى الحال ح الدس رز مالم ن أب نة ١١م بتمبر س  س
ورية وهيمنته الكاملة على سائر السلطات              ١٩٧١ رئيس الجمه  الوضع الخاص ل

 .)٥(ت الدستوريةوالمؤسسا

ورية فى الدستور المصرى يعتبر                   يس الجمه إن دراسة مرآز رئ م ف ومن ث
نظام الدستورى الذى نظمه دستور             يات ال م آل يا لفه  سبتمبر سنة ١١مدخال أساس

١٩٧١. 

ية     ن ناح ضى م سابق تقت وجه ال ى ال ورية عل يس الجمه ز رئ ة مرآ ودراس
يث    ن ح واء م ورية س يس الجمه يار رئ ة اخت ى دراس ى  أول ة ف شروط الالزم  ال

باته وحقوقه ثم تحديد                     د واج ياره، ومن حيث تحدي ية اخت شخص المرشح أو آيف
ة        سا للدول دة توليه الرئاسة وأسباب انتهاء        . )٦(اختصاصاته بوصفه رئي را م وأخي

 .هذه المدة

 :وبناء على ما سبق سوف نقسم هذا الفصل إلى

 . اختيار رئيس الجمهورية:المبحث األول 

 . واجبات الرئيس وحقوقه:لثانى المبحث ا

 .اختصاصات رئيس الجمهورية بوصفه رئيسا للدولة :المبحث الثالث 

 . مسئولية رئيس الجمهورية:المبحث الرابع 

 . مدة الرئاسة وأسباب انتهاء هذه المدة:المبحث الخامس

 :وذلك على الوجه التالى



٣١٢ الوسيط فى القانون الدستورى

 المبحث األول

 اختيار رئيس الجمهورية

يار      ثل نظام اخت ورية أهمية آبيرة فى النظام الدستورى فى           يم يس الجمه  رئ
ة  ى شخص بعينه                 . الدول ورية إل يس الجمه ناد منصب رئ ى بإس ه يعن ك أن وال . ذل

رئيس وعظم اختصاصاته                   ية منصب ال ثق من أهم نظام تنب ذا ال ية ه شك أن أهم
ر بال شك على سائر المؤسسات الدستورية األخرى فى الدولة      ومن ثم . التى تؤث

ى    رها فى شخص المرشح للرئاسة ثم                   عن الزم تواف شروط ال تحديد ال الدستور ب
 :تحديد آيفية انتخابه وهو ما سوف نبينه فيما يلى

 المطلب األول

 الشروط الالزم توافرها فيمن يختار رئيسا للجمهورية

 من الدستور الشروط الالزم توافرها فيمن ينتخب رئيسا      ٧٥حددت المادة   
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون  «أن  فنصت على  .  للجمهورية

وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وأال    . مصريا من أبوين مصريين 
 .»يقل سنه عن أربعين سنة ميالدية

 : وعلى ذلك فإن هذه الشروط ثالثة  

 .أن يكون مصريا من أبوين مصريين -١

 .أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية    -٢

 .ل سنه عن أربعين سنة ميالديةأال يق -٣

 : الجنسية المصرية-أوال 
واشتراط الجنسية الوطنية فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية شرط بديهى       

وإذا آان شرط الجنسية ضروريا لمباشرة الحقوق                      .  معمول به فى آافة دساتير العالم             
يا من باب     المدنية والسياسية طبقا للقوانين المنظمة لهذه الحقوق، فإنه يكون ضرور                            



٣١٣  الوسيط فى القانون الدستورى

 .)٧( أولى لشغل أآبر منصب فى الدولة وهو منصب رئيس الدولة                    

واشترط النص أيضا أن يكون من أبوين مصريين أى أن يكون مصريا       
وعلى ذلك فإنه على الرغم من أن   . أصيال أى مولود ألب مصرى وأم مصرية 

المشرع المصرى اعتد بصفة أساسية فى ثبوت الجنسية المصرية بالميالد ألب       
فإنه تطلب أن يكون المرشح لرئاسة        . )٨( أى بحق الدم  . يحمل هذه الجنسية 

أن يكون . ومن ثم فال يصح والحال آذلك . الجمهورية مولودا ألب وأم مصريين 
على أن النص ال يشترط أن يكون األب واألم مصريين . مصريا بالتجنس  

قيم أصال، بل يكفى أن يكونا آذلك بالتجنس وهو قصور فى النص ال يست 
 . وخطورة منصب رئيس الجمهورية وعظم السلطات التى يمارسها      

روح النص وخطورة المنصب تقتضى أن يكون      «وذهب البعض إلى أن    
ن يتمتعان بالجنسية المصرية األصيلة، وال يكتفى فى أمرهما باآتساب             االوالد

 .)٩( »الجنسية المكتسبة عن طريق التجنس   

ف المصلحة العامة إال أنه يتجاوز    وفى الحقيقة رغم أن هذا الرأى يستهد  
صراحة النص والذى لم يذآر ضرورة أن يكون األبوان متمتعين بجنسية    
مصرية أصيلة وهو أمر ال يمكن اعتباره تفسيرا للنص إذ أنه يحمل بأحكام           

وعلى آل حال   . وهو ما يخالف منطق التفسير وحده    .  جديدة ال يحتملها منطوقه 
ه بتعديل الدستور لكى يشترط الجنسية األصيلة     فهذا نقص فى النص يجب تدارآ  

 . فى والدى المرشح للرئاسة 

 : أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية  - ًايثان
شرط طبيعى إذ أنه ال يقبل أن يلى منصب رئيس الجمهورية        أيضًاوهذا 

ومن ثم يجب أن يكون .  شخص ال يستطيع ممارسة حقوقه المدنية والسياسية      
تعنى   La Capacitéواألهلية بصفة عامة   . ة ممارسة هذه الحقوقللشخص أهلي 

وهذه األهلية قد يعتريها . )١٠(صالحية الشخص ألن تتعلق به حقوق له أو عليه   
الجنون والعته والسفه    : عارض من العوارض التى تؤثر فيها وهى خمس    



٣١٤ الوسيط فى القانون الدستورى

ومن ثم ال يصح أن يتولى منصب الرئيس شخص      .  والغفلة والعاهة الجسمية    
ه الجنون أو العته أو السفه أو الغفلة أو العاهة الجسمية التى تعوقه عن أداء               أصاب 

 .عمله آأن يكون به صمم أو عمى أو بكم أو ما شابه ذلك 

آما يشترط أال يكون محروما من مباشرة الحقوق السياسية لسبب ال يتعلق     
هذا  وينظم قانون مباشرة الحقوق السياسية     . بالعوارض التى سبق أن حددناها   

 .)١١(الحرمان 

 : أال يقل سنه عن أربعين سنة ميالدية  -ثالثا 
واستهدف المشرع الدستورى أن يكون الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية قد 
بلغ سن األربعين وذلك برهان على نضج شخصيته واآتمالها وهو أمر يتفق 

 ويحسب السن هنا بالسنوات الميالدية ونرى أن. وخطورة المنصب واختصاصاته
المناط فى توافر شرط السن هو لحظة تولى الشخص لمهام منصبه وهنا من 
المتصور أن يتقدم للترشيح شخص لم يبلغ سن األربعين ولكنه سوف يبلغها حين 
ينتهى االنتخاب ويتولى مهام منصبه، وهذا على خالف ما يوحى به ظاهر النص 

أال يقل سنه عن و.. حيث ينص على أن يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية 
 .أربعين سنة ميالدية

تلك هى الشروط التى حددها النص الدستورى التى يجب توافرها فى           
وآما هو ظاهر فإن المشرع الدستورى قد أغفل النص على   . رئيس الجمهورية 

شرط الجنس والدين، فهل من المتصور أن يكون رئيس الجمهورية فى مصر    
 .أو على غير دين اإلسالم. امرأة

هب الرأى الراجح إلى أن نص المادة الثانية من الدستور والتى تنص   يذ
ومبادئ الشريعة اإلسالمية المصدر الرئيسى  .. اإلسالم دين الدولة «على أن 
 . )١٢(»تمنع تولى رئاسة الجمهورية لغير المسلم أو للمرأة   . للتشريع

 على أننا نرى ضرورة أن ينص الدستور صراحة على ذلك درءًا لكل لبس  
المواطنون لدى «وذلك ألن هناك نصوص أخرى فى الدستور تنص على أن  



٣١٥  الوسيط فى القانون الدستورى

القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، ال تمييز بينهم فى     
 آما تنص ٤٠المادة » ذلك بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة      

اء الرأى فى   للمواطن حق االنتخاب والترشيح وإبد  « على أن ٦٢المادة 
وآلها   » االستفتاء وفقا ألحكام القانون، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى     

ومن ثم فإنه ال مناص من تعديل نص    .  نصوص دستورية واجب إعمال حكمها  
وأيضا ضرورة اشتراط عدم زواج    .   لكى يتضمن هذه الشروط  ٧٥المادة 

 .)١٣( المنتخب لرئاسة الدولة من أجنبية   

 نىالمطلب الثا

 آيفية اختيار رئيس الجمهورية

فى نظم الحكم الجمهورى ينتخب رئيس الجمهورية إما عن طريق الشعب     
أو عن طريق هيئة أو سلطة أخرى من سلطات الدولة وخاصة السلطة              

 . التشريعية

وقد يذهب الدستور مذهبا وسطا بأن يخلط بين األسلوبين فيجعل حق      
 .اب مقررا للشعب  الترشيح لسلطة معينة ويكون حق االنتخ  

على أنه من الثابت أن أآثر أنظمة انتخاب الرئيس ديمقراطية هى الطريقة            
وإسناد السلطة عن طريق انتخاب الشعب      . التى تجعل هذا االنتخاب حقا للشعب  

فهو يجعل رئيس الجمهورية حكما    . مباشرة إلى الرئيس أمر يحقق فوائد آثيرة   
طة على حساب األخرى إن آان    فال يسعى إلى آسب ود سل. بين السلطات  

اختياره وترشيحه بيد هذه السلطة آما أنه سوف يعمل حسابا للشعب وهو     
وذلك ألنه دائما يعمل لمصلحة الشعب    . يمارس سلطاته فال يطمح إلى االستبداد  

 . ورضائه

أما فى حالة وجود هيئة أو سلطة وسيطة فى انتخاب رئيس الجمهورية فهو        
النتخاب، ويضحى األمر فى حقيقته تحكم أقلية فى           يقلل من فاعلية وسيلة ا 

ويعمد  . ترشيح وتوليه رئيس الجمهورية، وهو أمر يؤدى إلى استبداد هذه الهيئة    



٣١٦ الوسيط فى القانون الدستورى

رئيس الجمهورية إلى السيطرة على هذه السلطة ومن ثم تصبح عملية اختيار          
 .رئيس الجمهورية عملية شكلية خالية من أى مضمون   

الشعب لرئيس الجمهورية يقوى من مرآزه    ويذهب البعض إلى أن انتخاب   
وهذا مردود بأن رئيس . فى مواجهة سلطات الدولة األخرى ويؤدى إلى استبداده      

آما . الجمهورية يمارس سلطات محددة وفقا للدستور ال يستطيع أن يتجاوزها     
وللشعب إن . أن انتخابه عن طريق الشعب يؤدى إلى وجود رقابة شعبية عليه       

. ولعل نظرة إلى الواقع تؤيد هذا األمر    . د له وانتخابه مرة أخرى   أراد عدم التجدي 
فالدول التى ينتخب فيها رئيس الدولة من الشعب مباشرة يندر فيها إعادة انتخاب             
الرئيس ألآثر من مدة أو مدتين فى حين أن تولية رئيس الجمهورية عن طريق   

قل فى هذه الدول هيئة أو سلطة أخرى غير الشعب يؤدى إلى أن السلطة ال تنت   
 .إال عبر وسيلتين فقط هما االنقالب أو الوفاة   

وفى مصر أخذ الدستور المصرى بطريقة االستفتاء الشخصى على تولية     
رئيس الجمهورية بعد أن يقوم مجلس الشعب بتسمية المرشح لرئاسة الجمهورية        

 وهى طريقة فى مجملها غير ديمقراطية ولم تعد     . بإجراءات حددها الدستور   
 .تتفق ونظامنا السياسى والدستورى بتطوره الراهن   

 ١١ولدراسة طريقة اختيار رئيس الجمهورية فى مصر فى ظل دستور         
 يجدر بنا أن نبين أوال تنظيم هذه الطريقة فى الدستور المصرى    ١٩٧١سبتمبر 

 .ثم نبين آثار هذه الطريقة على النظام السياسى المصرى     

 :وذلك على الوجه التالى  

 األولالفرع 

 ىتولية رئيس الجمهورية فى مصر وفقا لنظام االستفتاء الشخص

 ٧٦قبل تعديل المادة 

 فى دستور ١٩٥٢ يوليو ٢٣دخل االستفتاء الشخصى فى مصر بعد ثورة    



٣١٧  الوسيط فى القانون الدستورى

مكانا فى النظام السياسى المصرى         وما آان متصورا أن يجد  - ١٩٥٦ يناير ١٦
كيا قائما على وراثة الحكم      حيث آان نظام الحكم فى مصر مل   . قبل هذا التاريخ  

 ومن تاريخ العمل بهذا الدستور حتى أيامنا هذه ظل نظام       -فى أسرة محمد على  
االستفتاء الشخصى نظاما مقررا لتولى رئيس الدولة على الرغم من تحول           

 .)١٤( النظام السياسى المصرى من نظام الحزب الواحد إلى نظام تعدد األحزاب       

يرشح « حين قررت ١٩٧١ من دستور سنة ٧٦وهو ما نصت عليه المادة 
مجلس الشعب رئيس الجمهورية ويعرض الترشيح على المواطنين الستفتائهم         

بناء على   . فيه، ويتم الترشيح فى مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية          
اقتراح ثلث أعضائه على األقل ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثى     

فإذا لم يحصل على األغلبية . تفتائهم فيه أعضاء المجلس على المواطنين الس  
المشار إليها أعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت       

 .األول

ويعرض المرشح الحاصل على األغلبية المطلقة ألعضاء المجلس على            
ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على    .  المواطنين الستفتائهم فيه

فإن لم يحصل المرشح      .  لعدد من أعطوا أصواتهم فى االستفتاء   األغلبية المطلقة  
وتتبع فى شأن ترشيحه وانتخابه    . على هذه األغلبية يرشح المجلس غيره  

 .»اإلجراءات ذاتها  

 الفرع الثانى

 انتخاب رئيس الجمهورية وفقًا لتعديل

  من الدستور٧٦المادة 

لى مجلس الشعب       وجه رئيس الجمهورية خطابًا إ      ٢٠٠٥ فبراير  ٢٦بتاريخ 
 من الدستور وإضافة مادة جديدة إلى نصوصه برقم     ٧٦يطلب فيه تعديل المادة   

 مكرر وضمن خطابه مجموعة من المبادئ األساسية التى رآها آفيلة     ١٩٢
 .بتحقيق الغرض من التعديل  



٣١٨ الوسيط فى القانون الدستورى

 ٢٦وترتيبًا على ذلك فقد صدر التعديل الدستورى بعد تمام إجراءاته فى       
 : بعد تعديلها على ٧٦لمادة  وجرى نص ا ٢٠٠٥مايو 

 . »ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق االقتراع العام المباشر     «

ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان   
وخمسون عضوًا على األقل من األعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى    

ال يقل عدد المؤيدين عن خمسة والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على أ       
وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس         
الشورى، وعشرة أعضاء من آل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة    

ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء آل من مجلسى . محافظة على األقل   
ة للمحافظات بما يعادل       الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلي      

نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس وفى جميع         
األحوال ال يجوز أن يكون التأييد ألآثر من مرشح، وينظم القانون اإلجراءات   

 . الخاصة بذلك آله   

ولألحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على            
 الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة فى ممارسة     األقل قبل إعالن فتح باب  

على األقل من ) ٪٥(نشاطها مع حصول أعضائها فى آخر انتخابات على نسبة      
مقاعد المنتخبين فى آل من مجلس الشعب ومجلس الشورى، أن ترشح لرئاسة        
الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقًا لنظامها األساسى متى مضى على         

 .الهيئة سنة متصلة على األقل  عضويته فى هذه  

واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب سياسى أن يرشح فى        
أول انتخابات رئاسية تجرى بعد العمل بأحكام هذه المادة أحد أعضاء هيئته            

 .، وفقًا لنظامه األساسى   ٢٠٠٥العليا المشكلة قبل العاشر من مايو سنة    

تتمتع »  لجنة االنتخابات الرئاسية    « مى وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تس  
باالستقالل، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا، وعضوية آل    



٣١٩  الوسيط فى القانون الدستورى

من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية     
العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة،      

عامة المشهود لها بالحياد، يختار ثالثة منهم مجلس      وخمسة من الشخصيات ال  
الشعب ويختار االثنين اآلخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب        
آل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس  

 .اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه      

 : بما يلى وتختص هذه اللجنة دون غيرها  

إعالن فتح باب الترشيح واإلشراف على إجراءاته وإعالن القائمة      -١
 .النهائية للمرشحين  

 . اإلشراف العام على إجراءات االقتراع والفرز     -٢

 . إعالن نتيجة االنتخاب  -٣

الفصل فى آافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة             -٤
 .باختصاصها بما فى ذلك تنازع االختصاص      

 .  لتنظيم أسلوب عملها وآيفية ممارسة اختصاصاتها      وضع الئحة -٥

وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على األقل، وتكون قراراتها     
نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، آما ال      

ويحدد القانون المنظم     . يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ      
 . النتخابات الرئاسية االختصاصات األخرى للجنة       ل

آما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد      
المرشحين ألى سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء الترشيح وقبل 

 .انتهاء االقتراع  

ن   ويجرى االقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة االنتخابات الرئاسية اللجا       
التى تتولى مراحل العملية االنتخابية والفرز، على أن تقوم باإلشراف عليها      



٣٢٠ الوسيط فى القانون الدستورى

وذلك آله وفقًا للقواعد   . لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية        
 . واإلجراءات التى تحددها اللجنة    

ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على األغلبية المطلقة           
حيحة، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه األغلبية         لعدد األصوات الص  

أعيد االنتخاب بعد سبعة أيام على األقل بين المرشحين اللذين حصال على أآبر   
عدد من األصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره فى عدد األصوات الصحيحة     
اشترك فى انتخاب اإلعادة، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أآبر           

 .دد من األصوات الصحيحة   ع

ويتم االقتراع النتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح    
واحد، أو لم يبق سواه بسبب تناول باقى المرشحين أو لعدم ترشيح احد غير من  
خالل مكانه، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على األغلبية المطلقة      

وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول       . حةلعدد من أدلوا بأصواتهم الصحي  
 .المرشح على هذه األغلبية

ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم لالنتخابات الرئاسية          
على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره        

 .لتقرير مدى مطابقته للدستور  

ن خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ     وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأ     
فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أآثر من  . عرض األمر عليها

نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب إلعمال مقتضى           
وفى جميع األحوال يكون قرار المحكمة ملزمًا للكافة ولجميع      . هذا القرار

ية خالل ثالثة أيام من تاريخ    سلطات الدولة، وينشر فى الجريدة الرسم     
 .»صدوره

وفقًا لهذا التعديل فإن رئيس الجمهورية ينتخب عن طريق االقتراع السرى       
واشترط هذا التعديل لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يحصل      .  العام المباشر 



٣٢١  الوسيط فى القانون الدستورى

 عضوًا على األقل من األعضاء المنتخبين     ٢٥٠المتقدم للترشيح على تأييد   
الشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات على أال يقل        لمجلس الشعب و  

 ٢٥ عضوًا ومن مجلس الشورى   ٦٥عدد المؤيدين من مجلس الشعب عن    
 .وال يجوز للعضو المنتخب أن يؤيد أآثر من مرشح  . عضوًا

وهذا القيد المتعلق بتزآية عدد من األعضاء المنتخبين فى مجلس الشعب          
 .داد بنسبة زيادة عدد أعضاء آل مجلس  والشورى والمجالس المحلية يز   

وأجاز النص بعد تعديله لألحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة         
أعوام متصلة على األقل قبل إعالن فتح باب الترشيح أن ترشح احد أعضاء    
هيئتها العليا وفقًا لنظامها األساسى متى مضى على عضويته فيها سنة متصلة           

 من مقاعد ٪٥ هذه الحالة أن يحصل الحزب على    ويشترط فى. على األقل
المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى قبل آخر انتخابات أجريت قبل الترشيح      

 . للرئاسة

واستحدث هذا التعديل ما سمى بلجنة االنتخابات الرئاسية وآفل لها   
االستقالل وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا وعضوية آل من      

حكمة استثناء القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم            رئيس م
نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وخمس من           
الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثالثا منهم مجلس الشعب ويختار              

 .االثنين اآلخرين مجلس الشورى 

يله لهذه اللجنة مباشرة آافة   بعد تعد٧٦وأوآل النص الدستور م
االختصاصات  التى تتعلق بعملية الترشيح واإلشراف على االنتخابات وتنظيم       
إجراءاته وإعالن النتائج وما يرتبط بهذه العملية من إجراءات سواء تعلقت     

وحصن النص الدستورى قراراتها من آل رقابة . بفحص تظلمات أو طعون  
 . أى طريق وأمام أى جهة  وجعلها غير قابل للطعن عليها ب  



٣٢٢ الوسيط فى القانون الدستورى

ونظم النص الدستورى بعد تعديله رقابة دستورية سابقة على القانون  
المنظم لالنتخابات الرئاسية وذلك بوجوب عرض مشروع القانون على المحكمة      
الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى      

 .مطابقته للدستور  

 بتنظيم االنتخابات    ٢٠٠٥ لسنة ١٧٤ القانون رقم   وتطبيقًا لهذا النص صدر  
الرئاسية وجرت أول انتخابات رئاسية فى مصر باالنتخاب المباشر السرى العام      

 .٢٠٠٥وذلك فى سبتمبر 

 تم تعديل ٢٠٠٧وفى التعديالت الدستورية األخيرة التى أجريت فى مايو     
التيسير على األحزاب     وذلك بهدف ٧٦الفقرة الثالثة والفقرة الرابعة من المادة       

وجرى تعديلها  .  السياسية بالنسبة للشروط الدائمة للترشيح لرئاسة الجمهورية      
ولكل حزب من األحزاب السياسية التى       : الفقرتان الثالثة والرابعة     «آما يلى 

مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على األقل قبل إعالن فتح باب    
 ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها       الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة فى   

على األقل من مجموع مقاعد المنتخبين فى  ) ٪٣(فى آخر انتخابات على نسبة   
مجلسى الشعب والشورى، أو ما يساوى ذلك فى أحد المجلسين ، أن يرشح        
لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقًا لنظامه األساسى متى مضت            

 . سنة متصلة على األقل  على عضويته فى هذه الهيئة  

واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، يجوز لكل حزب من األحزاب السياسية      
المشار إليها، التى حصل أعضاؤها باالنتخاب على مقعد على األقل فى أى من       
المجلسين فى آخر انتخابات، أن يرشح فى أى انتخابات رئاسية تجرى خالل              

، احد أعضاء هيئته العليا وفقًا لنظامه       ٢٠٠٧عشر سنوات اعتبارًا من أول مايو 
 .األساسى متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على األقل     



٣٢٣  الوسيط فى القانون الدستورى

 المبحث الثانى

 واجبات الرئيس وحقوقه

 : واجباته-أوال 
ال يجوز  «  من الدستور التزامات رئيس الجمهورية بقولها   ٨١حددت المادة  

زاول مهنة حرة أو عمال تجاريا أو   لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن ي   
ماليا أو صناعيا أو أن يبيعها أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو   

 .»يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقاضيها عليه  

 :ويتضح من ذلك أن الدستور استهدف تحقيق أمرين

 ال   وهى مهمة شاقة .  ضرورة تفرغ رئيس الجمهورية لمهام الرئاسة     :األول
ومن ثم منعه من مزاولة أى مهنة    . سيما وأن الدستور يخوله اختصاصات آثيرة      

 .حرة أو عمل تجارى أو مالى أو صناعى   

 الحيلولة بين رئيس الجمهورية وبين استغالل سلطاته فى تحقيق    :الثانى
منفعة خاصة فى حالة التعامل مع الدولة سواء بالبيع إليها أو الشراء منها أو      

 .ا أو االستئجار منها  اإليجار له 

 : حقوقه المالية-ثانيا 
 : حق رئيس الجمهورية فى الراتب والمعاش-١

يحدد القانون مرتب رئيس    « من الدستور على أن  ٨٠نصت المادة   
.  الجمهورية وال يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها التعديل  

 .» أو مكافأة أخرى  وال يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أى مرتب  

 لكى يحدد راتب رئيس الجمهورية    ١٩٨٧ لسنة ٩٩وقد صدر القانون رقم   
 :ونص على ما يلى

 .  جنيه فى السنة ١٢٠٠٠مرتب رئيسى  -١

 .  جنيه فى السنة ١٢٠٠٠بدل تمثيل  -٢



٣٢٤ الوسيط فى القانون الدستورى

ويؤول من بعده إلى  . ويستحق معاشا يساوى مجموع المرتب وبدل التمثيل 
والده البنين حتى االنتهاء من دراستهم   لم تتزوج، وأل  زوجته طوال حياتها ما   

. والبنات إلى أن يتزوجن . الجامعية أو بلوغهم سن الثامنة والعشرين أيهما أقرب 
 .وال يخضع بدل التمثيل والمعاش المستحق ألية ضرائب أو رسوم    

 : حقوق الرئيس بعد ترآه منصبه-٢
فل الدولة     على أن تك١٩٨٧ لسنة ٩٩نصت المادة الثانية من القانون رقم     

دون مقابل مسكنا مالئما يعد لسكنى رئيس الجمهورية بعد ترآه منصبه     
وألسرته حال حياته، ومن بعده لزوجته وألوالده طبقا لألحكام والقواعد     

 .المنصوص عليها فى المادة السابقة    

وتتحمل الدولة التكاليف الالزمة لتوفير الحراسة واألمن والرعاية الالزمة       
ة السابق، آما تتحمل بجميع الضرائب والرسوم المقررة على    لرئيس الجمهوري  
 .ويصدر رئيس الجمهورية القرارات المنفذة لذلك    . شاغلى المساآن 

ويهدف القانون من ذلك أن يضمن لرئيس الجمهورية بعد ترآه منصبه         
 . حياة آريمة تليق به وهو أمر واجب  

 المبحث الثالث

 اختصاصات رئيس الجمهورية

. ١٩٧١ سبتمبر سنة ١١ات رئيس الجمهورية بمقتضى دستور     تتعدد اختصاص 
وأخرى يمارسها باعتباره رئيسا        . فثمة اختصاصات يمارسها باعتباره رئيسا للدولة      

يشارك . للسلطة التنفيذية آما نظم الدستور لرئيس الجمهورية اختصاصات تشريعية      
 .بها مجلس الشعب فى التشريع   

اصات الرئيس باعتباره رئيسا للدولة      وفى هذا المبحث سوف نتناول اختص 
واتخاذ تدابير سريعة ) ٧٣م (وتتمثل هذه االختصاصات فى تأآيد سيادة الشعب    

) ١٣٩م (وتعيين نائب أو أآثر لرئيس الجمهورية   ) ٧٤م (فى حالة الخطر     



٣٢٥  الوسيط فى القانون الدستورى

 منها فى  وسوف نتناول آال ). ١٥٢م  (واستفتاء الشعب فى المسائل الهامة      
 .مطلب مستقل 

 ولالمطلب األ

 تأآيد سيادة الشعب ورعاية الحدود بين السلطات

رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية،                 «  من الدستور على أن       ٧٣نصت المادة       
ويسهر على تأآيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية                               
الوحدة الوطنية والمكاسب االشتراآية ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية                                

 . » رها فى العمل الوطنى        دو

وعلى ذلك فإن رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، فلم يشأ الدستور أن       
يفصل بين رئاسة الدولة وبين رئاسة الجمهورية على النسق الذى تسير عليه   

فالنظام السياسى مثًال فى االتحاد السوفيتى سابقًا آان يفصل بين     . بعض الدول
أما  .  السكرتير األول للحزب الشيوعى    رئاسة الجمهورية ويمارس سلطاتها     

 . رئاسة الدولة فيتوالها شخص آخر   

وإنما جاءت فى     .  من الدستور لم تبين التزامات محددة  ٧٣وإذا آانت المادة   
يسهر على تأآيد سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة  «عبارات عامة مثل  

ه أهداف ال يمكن فهذ. القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب االشتراآية   
تحقيقها إال من خالل االختصاصات األخرى التى خولها الدستور رئيس      

 . »الجمهورية

ويرعى .. «خر عبارات هذه المادة والتى تنص على آعلى أننا نتوقف عند 
 .»الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى     

ومن مقتضيات هذا . لطاتفهذه الفقرة ُتنصب رئيس الجمهورية حكمًا بين الس
. الدور ضرورة أن يكون محايدًا حتى يستطيع أن يضبط التوازن بين هذه السلطات

 .على أننا نرى أن ثمة أمرين يمنعان رئيس الجمهورية من القيام بهذا الدور



٣٢٦ الوسيط فى القانون الدستورى

 يتمثل فى تضخم اختصاصات رئيس الجمهورية سواء      :األمر األول
صورة تتضاءل معها قدرة المؤسسات    السياسية أم التشريعية أم التنفيذية ب   

ذلك . الدستورية األخرى على العمل الخالق والمؤثر فى إطار النظام السياسى     
 .أن جل هذه المؤسسات تدور فى فلكه وتعمل بتوجيهاته  

وهو أمر لم يعد .  رئاسة رئيس الجمهورية للحزب الحاآم      :األمر الثانى
رض أنه يقوم على تعدد   النظام السياسى المصرى الذى يفت     وآليات  يتفق 

وإذا آانت األنظمة الدستورية المقارنة آما هو الحال فى أمريكا           . األحزاب 
نه ينفك عن حزبه تمامًا بعد  إف. وفرنسا تسمح بانتخاب حزبى لمنصب الرئاسة   

.   انتخابه ويصبح رئيسًا للجميع وال يستطيع تمييز حزبه عن غيره من األحزاب  
 الديمقراطية وقوة المؤسسات الدستورية فى هذه  وهذا فضًال عن رسوخ التقاليد 

 .الدول

ال يخفى على أحد مدى حرص الجهاز اإلدارى   « أما عندنا فى مصر فإنه 
عندنا بكامله على التلون بلون الحاآم وبسرعة مذهلة، ومن ثم حرصه على   
االستجابة لرغباته وحتى نزواته، وقراءة أفكاره واستباقها أحيانًا، بأآثر من         

هذا الجهاز على سيادة القانون أو توفير المساواة بين المواطنين أجمعين  حرص 
 .)١٥(»على اختالف ألوانهم وانتماءاتهم السياسية   

ولعلنا ُنذآر بما حدث عندما أسس رئيس الوزراء األسبق حزب مصر سنة           
وعندما أعلن .   فأنضم إليه الكثيرون ومنهم أعضاء مجلس الشعب   ١٩٧٦

انتقل إليه أعضاء حزب       .  اهللا تأسيس الحزب الوطنى    الرئيس السادات رحمه   
 . مصر جميعهم إال قليال

ومن ثم فإن رئاسة رئيس الدولة لحزب سياسى يؤدى إلى تفريغ نظام تعدد   
ويؤدى إلى تحويل هذا التعدد إلى ضرورة قيام  . األحزاب من مضمونه ومحتواه 

هامشية   حزب مسيطر وهو حزب الرئيس وبجواره مجموعة من األحزاب ال       
 .ىءالتى ال تقدر على ش



٣٢٧  الوسيط فى القانون الدستورى

 المطلب الثانى

  من الدستور٧٤اختصاصات الرئيس بمقتضى المادة 

 ٢٠٠٧بعد تعديلها فى مايو 

حال     إذا قام خطر -لرئيس الجمهورية «:  على ما يلى٧٤تنص المادة 
يهدد الوحدة الوطنية أو سالمة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء   وجسيم 

بعد أخذ   أن يتخذ اإلجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر     -رى دورها الدستو
ويوجه بيانا إلى     . رأى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلسى الشعب والشورى       

الشعب، ويجرى االستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خالل ستين يوما من    
 .»وال يجوز حل مجلس الشعب والشورى أثناء ممارسة هذه السلطات      . اتخاذها 

، حيث إن هذه ١٩٧١ نصا مستحدثا بدستور  ٧٤ المادة -داءة تعتبر وب
المادة لم يكن لها أى أصداء فى الوثائق الدستورية فيما قبل هذا الدستور بل        

 من قريب أو من بعيد إشارة األآثر من ذلك، فإن حكم هذه المادة لم يرد حوله  
مناقشات التى   سواء فى جلسات االستماع التى عقدها مجلس الشعب، أم فى ال    

 .)١٦(تمت أمام اللجنة التحضيرية لوضع مشروع الدستور    

ونظرًا لخطورة السلطات المخولة لرئيس الجمهورية بمقتضى هذه المادة      
 . فإننا سوف نبين شروط اللجوء إليها وموضوع سلطات الرئيس فيها     

 : ٧٤ شروط اللجوء للمادة -أوال 
 عدة شروط لكى يصح   أنه يجب توافر٧٤يتضح من مطالعة نص المادة  

وهى فى مجملها تنصرف إلى ضرورة وجود    . اللجوء إلى إجراءات هذه المادة    
 .خطر تتوافر فيه أوصاف معينة وأن ينتج عنه أثار محددة     

 : وجود خطر جسيم وحال ال يمكن تدارآه بالوسائل العادية -١
  وجود خطر، وهو حالة واقعية تؤدى إلى اإلضرار        -فيلزم من ناحية أولى     

 وإن آان يصدق على قليل الخطر    -بمصالح اعتبرها الشارع، وهذا التعريف  



٣٢٨ الوسيط فى القانون الدستورى

 فإن الفقه والقضاء قد تواترا على اشتراط وصفين للخطر هما الجسامة        ةوآثير
 عن اشتراطها فى الخطر، حين نصت على        ٧٤وقد سكتت المادة    . والحلول

 على -دة فهل يعنى أن هذه الما» …لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد    «
 قد أهدرت هذين الوصفين ؟ هذا ما ذهب إليه جانب من الفقه     -خطورة أحكامها   

المصرى، حيث خول رئيس الجمهورية سلطة فى تقدير الظروف التى تحيط            
بالخطر، ومن ثم يكون له وحده تقرير وقوع التهديد الذى يستدعى تدخله لتطبيق      

ليل الشأن أو   قن يكون التهديد وال يحول دون ذلك أ.  من الدستور٧٤نص المادة 
 .)١٧( ذا أثر ضئيل ال ينتج عنه خطر حقيقى 

على أن هذا الرأى ال يمكن قبوله بحال، وذلك ألسباب عديدة فمن ناحية    
 تطبيقا لنظرية الضرورة، والتى ال ترتضى لتطبيقها        ٧٤يعتبر نص المادة : أولى

،  ) ١٨(فقه المصرى  وهذا ما استقر عليه جمهور ال  . سوى توافر خطر جسيم وحال  
 تقتضى أن تكون ٧٤فإن منطق المادة   : ومن ناحية ثانية. )١٩(وآذلك القضاء 

البالد فى مواجهة مخاطر استثنائية، يصعب توقعها، ويستحيل تدارآها بغير هذا       
 فضال عن ضرورة أن تهدد -وهذا يعنى أن تلك االخطار  . الطريق االستثنائى  

.  ا البد وأن تكون أخطارا حالة وجسيمة    فإنه-موضوعات معينة حددها الدستور  
عالوة على ذلك فإن األخطار العادية نجد لها ما يواجهها من نصوص دستورية          

 . وقانونية

 : أن يهدد الخطر موضوعات محددة-٢

 اشترطت أن يهدد الخطر الوحدة الوطنية أو سالمة الوطن أو ٧٤فالمادة 
هى عبارات تتسم بالغموض يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى، و

 .وعدم التحديد

استخدمت هذه العبارة بكثرة فى نصوص دستور سنة      : الوحدة الوطنية-أ
، بل إن قانونا صدر   ٧٤، ٧٣، ٦٠، ٣، ووردت تحديدا فى المواد ١٩٧١

 الذى حدد  ١٩٧٢ لسنة ٣٤وهو القانون رقم  » حماية الوحدة الوطنية «بعنوان 



٣٢٩  الوسيط فى القانون الدستورى

 عبارة الوحدة الوطنية بأنها الوحدة القائمة على    فى مادته األولى ما يقصده من
والمقومات األساسية للمجتمع آما حددها الدستور على وجه  . احترام نظام الدولة 

 : الخصوص 

 . تحالف قوى الشعب العاملة    -

 . تكافؤ الفرص بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة        -

 أو المقومات    ناآلخري  حرية العقيدة وحرية الرأى، بما ال يمس حريات         -
 . األساسية فى المجتمع  

 . سيادة القانون  -

وتقوم الوحدة الوطنية على أساس إعطاء األولوية دائمًا ألهداف النضال          
الوطنى والتحررى وعلى أفضلية المصالح القومية الشاملة على المصالح         

 .الخاصة بكل قوة أو طائفة أو فئة اجتماعية      

وحدة بين قطاعات الشعب وطوائفه     هى ال «وعلى ذلك فإن الوحدة الوطنية 
 .)٢٠(»وأقاليمه وعقائده  

وتعرض سالمة الوطن للخطر تتحقق إذا ما آانت    : سالمة الوطن-ب 
البالد مهددة تهديدا حقيقيا بغزو خارجى آما تتحقق أيضا من الداخل إذا حدث      
تمرد من بعض فصائل القوات المسلحة أو حدث إضراب شامل شمل جميع         

ه ال يجوز أن يتوسع فى تفسير ذلك، إذ ال يستقيم األمر مع   على أن  . مرافقها
القول بتعرض سالمة الوطن للخطر نتيجة أخطار قليلة األهمية آإضراب فى                

فهذه وتلك  . بعض قطاعات اإلنتاج أو عدد من المظاهرات فى بعض األنحاء         
 .أخطار يمكن مواجهتها بالوسائل التى تكفلها القوانين العادية      

 ٧٤ذآرت المادة  :سسات الدولة عن أداء دورها الدستورى إعاقة مؤ-ج 
وآان من األوفق استخدام تعبير السلطات      » مؤسسات الدولة «من الدستور تعبير 

 - ٧٤ فى منطق المادة  -العامة، على أن الفقه فى أغلبه يذهب إلى أن المقصود    



٣٣٠ الوسيط فى القانون الدستورى

 -لتنفيذية  ا-التشريعية  (هى السلطات العامة الثالث      .  بتعبير المؤسسات العامة 
على أن البعض يذهب إلى تعريف المؤسسات الدستورية بأنها   . )٢١( )القضائية 

آل مؤسسة ذآرها الدستور صراحة، وأناط بها دورا محددا، وعلى ذلك يشمل  
 المحكمة   - فضال عن سلطات الدولة الثالث   -هذا المصطلح فى نطاقه     

مسلحة والشرطة فكل هذه      الدستورية العليا والمدعى العام االشتراآى والقوات ال       
 حيث أن الدستور ٧٤المؤسسات إنما تعد مؤسسات دستورية فى حكم المادة     

 .)٢٢( منها بفصل مستقل من فصول تلك السلطات العامة     خص آال

وفى حقيقة األمر ال نرى تعارضا جوهريا بين هذا الرأى وذاك، غير أن         
لم بها، بينما    الرأى األول يرتضى اإلجمال، وعدم الخوض فى تفصيالت مس    

وهذا النهج وذاك ال ينفى اتفاق الرأيين    . الرأى الثانى يرى ضرورة التفصيل  
حول معنى مؤسسات الدولة الدستورية، فالمدعى العام االشتراآى، والمحكمة       

وال تشترط   . الدستورية وغيرها أجهزة تعمل فى نطاق سلطات الدولة الثالث        
ذه المؤسسات الدستورية عن أداء  أن يبلغ الخطر إلى حد توقف ه٧٤المادة 

دورها توقفا تاما، بل يكتفى أن يكون من أثر هذا الخطر إعاقة هذه المؤسسات   
عن أداء دورها الدستورى، المنوط بها، وبحيث ال يمكن االستعانة بوسائل     
أخرى إلزالة أسباب اإلعاقة وقد ذهب رأى فى الفقه، إلى ضرورة اشتراط     

 عند توافر خطر يهدد سالمة  -أداء دورها الدستورى إعاقة مؤسسات الدولة عن  
، والتى تحدد حاالت  ٧٤ على أن هذا التفسير ال يسعه نص المادة )٢٣( الوطن

وهى تفيد الفصل بين ما قبلها   ) أو(التعرض للخطر، وتفصل بين آل منها بكلمة    
 .وما بعدها

 :٧٤ سلطات رئيس الجمهورية وفقا للمادة  -ثانيا 
 أن يتخذ اإلجراءات    …لرئيس الجمهورية إذا   «لى أنه  ع٧٤تنص المادة 

السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بيانا إلى الشعب ويجرى االستفتاء على ما     
 . »اتخذه من إجراءات خالل ستين يوما من اتخاذها   



٣٣١  الوسيط فى القانون الدستورى

 :وعلى ذلك فإن نص هذه المادة تقتضى  

 .اتخاذ اإلجراءات السريعة لمواجهة الخطر         -١

 . لشعب توجيه بيان إلى ا  -٢

 . إجراء استفتاء على ما اتخذه الرئيس من إجراءات        -٣

 : اإلجراءات السريعة-١

 وصفت ما يجوز للرئيس اتخاذه من      ٧٤ومما يستدعى االنتباه أن المادة  
وهى عبارة » اإلجراءات السريعة   «تدابير لمواجهة حالة الضرورة بعبارة      

آما أنها   . ص آخر مستحدثة لم يسبق أن استخدمها الشارع الدستورى فى أى ن    
ولنا أن نتساءل  .  نفسها٧٤حديثة على التاريخ الدستورى المصرى حداثة المادة   

 من ٧٤إذا رجعنا إلى األصل التاريخى للمادة       .  عن معنى اإلجراءات السريعة  -
 من الدستور الفرنسى والتى  ١٦الدستور المصرى رأيناه يتمثل فى نص المادة  

يس الجمهورية الفرنسى لمواجهة حالة        تصف اإلجراءات التى يتخذها رئ  
فهل تختلف اإلجراءات      les mesures exigeesالضرورة باإلجراءات الالزمة    

، عن اإلجراءات الالزمة التى نص عليها    ٧٤السريعة التى نصت عليها المادة   
 .الدستور الفرنسى 

والفقه المصرى فى تفسيره لهذه العبارة، يكاد يستقر أغلبه على جواز                            
.  ٧٤ة رئيس الجمهورية لوظيفتى التشريع والتنفيذ، بمقتضى نص المادة                    ممارس  

وذلك فى حدود مواجهة الخطر الواقع فعال على الوحدة الوطنية أو سالمة الوطن                                  
. )٢٤( أو ذلك الذى أدى إلى إعاقة مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى                      

.   ت ذات صبغة وقتية        وجوب أن تكون هذه اإلجراءا          . ويستلزم األمر بطبيعة الحال           
على أن هناك من الفقه المصرى من ذهب فى تفسيره لعبارة اإلجراءات السريعة                                    
إلى مدى أوسع من ذلك بكثير، حيث يجيز لرئيس الجمهورية إمكانية تعديل                             

 .) ٢٥(  من الدستور  ٧٤المادة     نصوص الدستور بموجب نص        



٣٣٢ الوسيط فى القانون الدستورى

م اإلجراءات   فى توسيعه لمفهو-وفى حقيقة األمر يجد مذهب الفقه المصرى 
السريعة، مصدره المباشر فى الفقه الفرنسى الذى يذهب إلى مدى مشابه فى تفسيره 

 من الدستور الفرنسى والتى تعطى لرئيس الدولة الحق فى اتخاذ ١٦للمادة 
اإلجراءات الالزمة، ويذهب الرأى الراجح فى الفقه الفرنسى إلى أن رئيس 

 حتى أنه يستطيع وقف العمل بنصوص الجمهورية يملك فى إطارها سلطات مطلقة
 يشكل نظاما دستوريا مختلفا ١٦ويذهب آخرون إلى أن نص المادة . )٢٦(الدستور

 .)٢٧(تمام االختالف عن النظام الدستورى العادى

وفى اعتقادى أن التوسع فى تفسير عبارة اإلجراءات السريعة الواردة    
ص عبارة اإلجراءات     قياسا على آراء الفقه الفرنسى بخصو     ٧٤بنص المادة  

.  من الدستور الفرنسى يعتبر قياسا مع الفارق  ١٦الالزمة التى وردت فى المادة    
فهو يهمل بصورة آبيرة الفروق الجوهرية بين آلية النظام الدستورى الفرنسى     

 إنما تحوطه ضمانات آثيرة      ١٦والنظام الدستورى المصرى فتطبيق المادة       
 وأهمها استشارة رئيس ١٦ تكفلها المادة  فبخالف الضمانات القانونية التى    

مجلس الشيوخ، ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس المجلس الدستورى وغل يد       
رئيس الجمهورية عن حل الجمعية الوطنية، واجتماع البرلمان بقوة القانون،         

 يوجد الرأى العام والذى يعد - لدينا ٧٤وهى أمور لم يرد لها مقابل فى المادة   
 -ة وهامة وال يمكن بحال التقليل من شأنها حيث أنها تحول   ضمانة أساسي  
 .١٦ أن يستبد رئيس الجمهورية فى ممارسة سلطات المادة      -بصورة فعالة  

وترتيبا على ما سبق تجب الحيطة عند تفسير عبارة اإلجراءات السريعة       
، ويلزم أن نبحث عن تفسير يتالءم وواقعنا السياسى   ٧٤الواردة فى المادة  

جتماعى، ويستقى فحواه من نصوص الدستور المصرى ، وأال نقيس قياسا     واال
 .تاما على ما انصرف إليه جهد الفقه فى فرنسا      

تعنى القرارات     « يجب التسليم بأن اإلجراءات السريعة    :فمن ناحية أولى
. المؤقتة الالزمة لمعالجة الموقف سواء أآانت هذه القرارات فردية أم تنظيمية       



٣٣٣  الوسيط فى القانون الدستورى

 نسلم بما يذهب إليه البعض من التسليم بانتقال السلطة التشريعية        ومن ثم نحن ال
فنحن وإن آنا نسلم تماما بأن الظروف االستثنائية تؤثر     . إلى رئيس الجمهورية  

إال إعمال القواعد القانونية وتؤدى إلى تعديل فى مضمون ومدى مبدأ      
ل أن يؤدى المشروعية، إال أن هذا التعديل فى المدى والمضمون ال يمكن بحا

وعلى ذلك فإن اإلجراءات السريعة تكون   . إلى إلغاء مبدأ المشروعية ذاته 
قرارات    «بإصدار آافة القرارات المؤقتة الالزمة لمعالجة الموقف سواء أآانت           

 آإعالن التعبئة العامة أو نقل مقر الحكومة إلى مكان    - وهذا هو الغالب  -فردية 
ؤقت إلى القوات المسلحة بإعادة النظام      آخر حتى يزول الخطر أو إصدار أمر م 

 أم آان قرارا عاما مؤقتا آوقف ممارسة بعض الحريات    -المختل إلى نصابه   
آحرية االجتماع، أو حرية التنقل بحظر التجوال أو حرية الصحافة، إلى أن       

فال يدخل ضمن هذه اإلجراءات الوقتية استحداث تشريع له صفة        .  يزول الخطر 
فالتشريع     . )٢٨(»ر، ولو قصد الدستور ذلك لنص عليه صراحة    الدوام واالستمرا

 ال يعتبر قرارا مؤقتا يواجه حاالت عارضة قد تزول بعد       - فى حد ذاته   -
 .ساعات أو بعد أيام 

 استخدم الدستور عبارة اإلجراءات السريعة، واإلجراءات :ومن ناحية ثانية
ن اتخاذه، وهى بهذا تعنى آل تصرف قانونى أو مادى يمك. من الناحية اللغوية

المعنى أوسع نطاقا من آلمة التشريعات وتشملها، ولكن الدستور المصرى فى 
 منه قصر مهمة التشريع على مجلس الشعب فنصت هذه المادة على ما ٨٦المادة 
وبتطبيق المبدأ القانونى، الذى يقضى » يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع«: يلى

، وتستبعد من نطاق ٧٤ تقيد نص المادة ٨٦مادة بأن الخاص يقيد العام، فإن ال
 لمواجهة الخطر الذى -اإلجراءات التى يكون لرئيس الجمهورية حق اتخاذها 

 . إمكانية صدور تشريعات بناء عليها-عينته 

 حدد الدستور تدخل رئيس الجمهورية فى العملية التشريعية :ومن ناحية ثالثة
، ١٤٧األول نص المادة :  فى موضعينوذلك بإصدار قرارات لها قوة القانون

 .)٢٩(١٠٨نص المادة : والثانى



٣٣٤ الوسيط فى القانون الدستورى

 : توجيه بيان إلى الشعب -٢

 على ضرورة أن يوجه رئيس الجمهورية بيانا إلى الشعب،     ٧٤تنص المادة 
على أن الدستور لم يحدد شكًال معينًا لصدور هذا البيان، على أن األمر ال  

رار رئيس الجمهورية اللجوء إلى       يخرج عن ضرورة أن تتضمن هذه الرسالة، ق
 وتبرير هذا اللجوء وذلك بذآر الظروف االستثنائية التى ولدت الخطر       ٧٤المادة 

الحال والجسيم، الذى بات يهدد الوحدة الوطنية أو سالمة الوطن، أو أدى إلى     
وفضال عن ذلك، ضرورة    . إعاقة مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى     

 . راءات التى اتخذها رئيس الجمهورية لدرء هذه المخاطر       أن تتضمن ايضا اإلج 

ومما ال شك فيه أن هذا البيان يعتبر ذا أهمية آبيرة حيث إنه يمكن الرأى        
 من تحقيق رقابة فعالة على أعمال     - بكافة تشكيالته السياسية والنقابية    -العام  

ع من نو.  من ناحية أخرى -آما أن هذا البيان   . وقرارات رئيس الجمهورية   
المشارآة الشعبية بين رئيس الجمهورية، وأفراد األمة فى وقت تتعرض فيه        

 .البالد ألزمة حادة حتى يمكن لها أن تعلم بقرارات رئيس الجمهورية    

 : إجراء االستفتاء-٣

 ويجرى االستفتاء على ما اتخذه من إجراءات     …« على ٧٤نصت المادة 
جراء االستفتاء يكون بعد اتخاذ هذه  خالل ستين يوما من اتخاذها ومفاد ذلك إن إ 

 . »اإلجراءات، وفى خالل ستين يوما من اتخاذها   

وبطبيعة الحال، فإن استفتاء واحدا هو الذى يجرى على آل اإلجراءات        
، إذ ال يستقيم القول بغير ٧٤التى تتخذ لمواجهة حالة الضرورة الواردة بالمادة    

 .ذلك

، هل ٧٤، التى حددتها المادة     يجب تحديد آيفية حساب مدة الستين يوما     
تحسب هذه المدة من تاريخ أول إجراء اتخذه رئيس الجمهورية ونعنى بذلك        

 ؟ أم أن األمر،   ٧٤حسابها من تاريخ إعالن الرئيس قراره باللجوء إلى المادة          
والرأى لدينا،   . يجب أن يتراخى إلى حين صدور أخر إجراء لرئيس الجمهورية      



٣٣٥  الوسيط فى القانون الدستورى

، وترتيبا على   ٧٤تين يوما من تاريخ اللجوء إلى المادة      إنما يكون حساب مدة الس 
 ٧٤ عن الستين يوما التى حددتها المادة ٧٤ذلك يجب أال تزيد مدة تطبيق المادة 

إلجراء االستفتاء على ما اتخذه رئيس الجمهورية من إجراءات، فإجراء            
من ناحية    ويمنع ٧٤ قرارا بإلغاء العمل بالمادة     - فى حد ذاته  -االستفتاء يشكل  

وهذا المذهب تسنده طبيعة حالة الضرورة التى    . أخرى اتخاذ إجراءات أخرى     
تشكل أمرا موقوتا وطارئا، والقول بحساب هذه المدة، من تاريخ آخر إجراء        
إنما يحمل بين طياته ما يعنى أن الضرورة قد تستمر شهورا أو بضع سنين،    

 حينئذ إلى وضع   والضرورة ال تصبح ضرورة إذا طال أمدها بل تتحول   
 فى فبراير سنة  ٧٤وهذا األمر جرى عليه العمل حين طبقت المادة    . )٣٠(عادى
 حيث تم االستفتاء على إجراءات الضرورة بعد حوالى أسبوع من تاريخ         ١٩٨١

 . إعالن اللجوء إليها 

 .٧٤على أنه ينبغى بيان أثر االستفتاء على مشروعية إجراءات المادة     

رى حول تحديد أثر االستفتاء على مشروعية   تباينت آراء الفقه المص  
إلى أن االستفتاء بديل عن الرجوع   : حيث ذهب رأى أول . ٧٤إجراءات المادة    

للبرلمان الذى قد تكون الظروف االستثنائية قد حالت دون قيامه بدوره         
الدستورى، وعلى ذلك فإذا وافق الشعب على هذه اإلجراءات فإن موافقته تعتبر         

 .)٣١( ديق أو اإلقرار الالحق  نوعا من التص

إلى أن موافقة الشعب تؤدى إلى تحصين القرارات          : وذهب الرأى الثانى  
 ضد آل رقابة سواء أآانت رقابة قضائية أم        ٧٤الصادرة تطبيقا للمادة    

 .)٣٢( سياسية

وهذا الرأى وجد قبوال لدى السلطة القائمة على إجراءات الضرورة عند           
يس السادات فى رسالته التى وجهها إلى مجلس      فها هو الرئ. ٧٤تطبيق المادة  

 يؤآد على هذه ١٩٧٩ نوفمبر ١١ ونشرت فى الصحف اليومية يوم  -الشعب  
 ولست بحاجة إلى أن أذآر، أن إرادة      …« : الطبيعة القانونية لالستفتاء بقوله     



٣٣٦ الوسيط فى القانون الدستورى

 تفوق فى   - إرادة ملزمة -الشعب المتمثلة فى موافقته على مواد االستفتاء     
وفى المقابل ذهب جانب آخر من الفقه         » …التشريعات المنفذة لها     إلزامها آافة    

. هو استفتاء سياسى. ٧٤المصرى إلى أن االستفتاء الوارد فى نص المادة    
ويعتمد هذا الرأى معيارا يفرق بين االستفتاء التشريعى واالستفتاء السياسى،        

 فإذا    وهو فى األساس معيار موضوعى يستند إلى طبيعة موضوع االستفتاء،  
تمثل هذا الموضوع فى قاعدة قانونية عامة ومجردة، أيا آان نوعها آنا بصدد         

فيها أو اتخاذ قرار تتباين              استفتاء تشريعى، وإذا آان الموضوع مسالة مختلف      
 . بشأنه اآلراء ، فإننا نكون بصدد استفتاء سياسى                 

ونظرًا لعدم وضوح هذا المعيار ذهب آخرون إلى القول بأن المعيار        
ألساسى الذى يفرق بين نوعى االستفتاء، إنما يتمثل فى أن االستفتاء التشريعى      ا

 - ٧٤واالستفتاء المنصوص عليه فى المادة  . وجوبى من حيث إجرائه ونتائجه  
 وإن آان وجوبيا من حيث إجرائه، إال أنه ليس آذلك من حيث    -وفقا لهذا الرأى   

خالفته، وهو ما جرى عليه    نتيجته، وذلك بدليل أن لمجلس الشعب الحق فى م   
، حيث عدل مجلس الشعب بعض   ١٩٧٧ عام ٧٤العمل فعال عند تطبيق المادة    

 الذى آان محال لالستفتاء فى     ٢/١٩٧٧البنود التى أنطوى عليها القرار بقانون    
 .)٣٣( فبراير١٠

ولذلك فإن هذا االستفتاء ليس له أى قيمة قانونية، وإنما له قيمة سياسية              
رأى الشعب فى سياسة رئيس              استطالع - فى واقع األمر  -ن فقط، حيث يتضم   

الجمهورية، خالل فترة األزمة وتطبيق إجراءاتها، وترتيبا على ذلك يتجرد هذا                                      
االستفتاء من آل أثر قانونى يؤثر على شرعية هذه اإلجراءات، فهى تكتسب شرعيتها                             

صفة عامة فى حالة             ، وب  ٧٤بمدى تطابقها والشرائط التى حددها الدستور فى المادة                         
آما أنه ال يؤثر بحال على حق القضاء فى فحص شرعية هذه اإلجراءات،                           . الضرورة  

  . )٣٤(وتحقيق الرقابة القضائية عليها               

، يعتبر إجراء   ٧٤ونحن، نرى أن استخدام االستفتاء فى إجراءات المادة       



٣٣٧  الوسيط فى القانون الدستورى

مظهريا، يخفى طبيعة أخرى لهذا اإلجراء، تتمثل فى تدعيم سلطة رئيس       
آما يمثل اقتراعا بالثقة   . هورية وهو السلطة القائمة على حالة الضرورة       الجم

على شخص الرئيس وسياسته، وهو الدور الممقوت لالستفتاء، والذى يغير من        
. طبيعة نظام االستفتاء آنظام ديمقراطى إلى نظام يدعم االستبداد ويسنده         

ناقض طبيعة ودور   فاالستفتاء الشعبى وإجراءات األزمة نقيضان ال يجتمعان لت      
آل منهما فى النظام السياسى والقانونى، وإهدار آل قيمة قانونية لالستفتاء         

 هو المذهب الذى ايدته محكمة القضاء اإلدارى فى          ٧٤الوارد بنص المادة  
مصر فى الكثير من أحكامها، فقد اتيح لهذه المحكمة أن تتصدى لتحديد طبيعة           

أنه .. « من الدستور حيث قررت المحكمة   ٧٤االستفتاء الذى نصت عليه المادة  
ال يغير من الطبيعة اإلدارية للقرار المطعون فيه عرضه على الشعب فى     
االستفتاء على مثل هذا القرار وغيره من اإلجراءات التى اتخذت، وال يبدو أن     

ومدى . يكون له إال دورا سياسيا ليس من شأنه التغيير من طبيعتها القانونية  
تقصد  (وإذا آانت «وفى موضع آخر قالت المحكمة    . )٣٥(»…مشروعيتها 

قد صدرت مشروعة ظلت بعد االستفتاء آذلك، أما إذا آانت قد   ) اإلجراءات 
صدرت غير مشروعة ظلت بعد االستفتاء مشوبة بذات العيوب، فال يطهرها          

ذلك أن الدور السياسى للشعب، والذى  . من هذه العيوب موافقة الشعب عليها  
الستفتاء ال ينقلب إلى دور تشريعى يؤدى إلى التغيير من طبيعة      يمارسه با
خلعت    . وفى حقيقة األمر فإن محكمة القضاء اإلدارى فى هذا الحكم    . »األعمال

 على   - إطالقا     -فهو ال يؤثر    .   آل قيمة قانونية      ٧٤بالمادة    عن االستفتاء الذى جاء 
 . مشروعية هذه اإلجراءات       

ن هذا االستفتاء على اإلجراءات التى تمت       ولنا أن نتساءل حول أثر بطال  
فى الواقع نحن نرى أن مجرد وجود االستفتاء بين إجراءات   . ٧٤تطبيقا للمادة  

 يعتبر شرطا أساسيا الستمرار نفاذ هذه  - إلى طبيعته  - دون نظر - ٧٤المادة 
 فإذا تخلف هذا ٧٤القرارات واإلجراءات التى اتخذت بناء على نص المادة      

 أو بطل إجراؤه فإن ذلك ال شك ينصرف على شرعية هذه اإلجراءات          اإلجراء، 
 . استنادا إلى تخلف شرط من شروط تطبيقها وهو إجراء االستفتاء    



٣٣٨ الوسيط فى القانون الدستورى

 ضرورة أن ٧٤ للمادة  ٢٠٠٧وقد أضافت التعديالت الدستورية مايو  
يستشير رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب          

فضًال عن . ذلك نظرا لخطورة السلطات التى ترتبها    والشورى قبل اتخاذها و
تقييد سلطات رئيس الجمهورية فى ممارسته لهذه السلطات بعدم جواز حل        

 .  على الوجه السابق بيانه   ٧٤مجلسى الشعب والشورى أثناء العمل بالمادة    

 المطلب الثالث

 ١٣٩تعيين نائب رئيس الجمهورية طبقا للمادة 

تور    در دس ر  ١٦ص شير    ١٩٥٦ يناي ص ي ن ن وا م ب  ىل إ خل صب نائ  من
رئيس   منه  ٤٦ المادة   ىوعندما صدر دستور الوحدة بين مصر وسوريا نص ف           . ال

لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا لرئيس الجمهورية أو أآثر ويعفيهم من           «أنه   ىعل 
 .»مناصبهم

ام منصب نائب الرئيس               وحدة أحك م ُيفصل دستور ال  ىولعل ذلك راجع إل   . ول
ان م  ه آ سور     أن ر ال ي القط صاصه ف نائب اخت ى ال ه أن يتول صودًا ب ندما . ىق وع

وحدة وصدر اإلعالن الدستور        ىانفصلت ُعر     حدد اختصاصات   ١٩٦٤ سنة    ى ال
رئيس    ادة            . نائب ال يه الم ا نصت عل ه   ١٠٩ومن ذلك م اذا قام مانع مؤقت « من أن

يس    ب رئ نه نائ اب ع صاصاته، أن ورية الخت يس الجمه رة رئ ول دون مباش يح
ادة     » مهورية الج بت الم ه في حالة       ١١٠وأعق  الدائم  هاستقالة الرئيس، أو عجز   « بأن

 . »عن العمل، أو وفاته، يتولي الرئاسة مؤقتا النائب األول لرئيس الجمهورية

لرئيس « أن ى عل١٣٩ نص في المادة ١٩٧١ سبتمبر سنة    ١١وفي دستور   
 .»عفيهم من مناصبهمالجمهورية أن يعين نائبا له أو أآثر ويحدد اختصاصاته وي

ادة  صت الم ؤقت    ٨٢ون ع م ام مان ه إذا ق رئيس محل ب ال ل نائ ي أن يح  عل
ورية الختصاصاته           يس الجمه ا قضت المادة     . يحول دون مباشرة رئ  بأن ٨٥آم

  . ىيتولي نائب الرئيس اختصاصاته اذا اتهم بالخيانة العظم



٣٣٩  الوسيط فى القانون الدستورى

  :اختصاصات نائب الرئيس
ي ي نصت عل ة الت دة العام ادة تقضي القاع و ١٣٩ها الم رئيس ه ي أن ال  عل

ر منطق و أم رئيس وه دد اختصاصات نائب ال ذي يح به . ىال رئيس ونائ إذ أن ال
 . يمارسان معا مسئولية منصب واحد

ك ف   ي ذل رئيس        إوعل ساعدا ل ونه م ن آ رج ع نا يخ رئيس ه ب ال ن دور نائ
فقد يفوضه في مهمة خارجية أو داخلية وقد يخصص   .  اختصاصاته ىالجمهورية ف   

 . له اختصاصات معينة ويقوم نائب الرئيس بمهام الرئيس جميعها في حالتين

ول المؤقت بسبب المانع المؤقت الذي يعتري رئيس الجمهورية مثل           -أ  الحل
.  اإلنسان ى تعرض عل  ىوغير ذلك من العوارض الت    .  االجازة - السفر -المرض   

 . من الدستور) ٨٢(المادة 

يه اال -ب سبب توج ؤقت ب ول الم رئيس   الحل ي ل يانة العظم ام بالخ ته
صل ف    ين الف ورية لح ام وف ىالجمه تخذ     ى االته زل وت رئيس يع ة ال ة إدان  حال

 .اإلجراءات الختيار رئيس جديد

رة  ىوف صاصاته م ارس اخت ه يم راءته فان ة ب رأ حال ادة ىخ ن ) ٨٥( الم م
 . الدستور

ة عدم وجود نائب للرئيس يحل محله رئيس مجلس الوزراء وذلك           وفى حال
تعديل نص المادتين        و ًا ل  من الدستور بمقتضى التعديالت الدستورية    ٨٥ ،   ٨٢فق

 .٢٠٠٧األخيرة مايو 

  :مسئولية نائب الرئيس
ادة  نص الم ه ١٣٦ت ي ان يس « عل ساءلة رئ نظمة لم واعد الم سري الق ت

ورية عل وريةىالجمه يس الجمه واب رئ م منطق. » ن و حك نائب ىوه سلطة ال  ف
ستمدة من سلطة الرئيس     النائب يمارس جانبا من اختصاصات الرئيس فكان       و. م

 .تجري عليه قواعد مساءلة الرئيسأن حقا 



٣٤٠ الوسيط فى القانون الدستورى

 المطلب الرابع

 استفتاء الشعب في المسائل الهامة

ادة      لرئيس الجمهورية  « ما يلي    ى، عل ى من الدستور المصر   ١٥٢تنص الم
ة الت            أ سائل الهام شعب، في الم ستفتي ال وهذه »  تتصل بمصالح البالد العليا    ىن ي

يا دستور             ادة سبق ان نص عل ادة   ١٩٦٤ مارس    ٢٦الم  منه آذلك ١٢٩ في الم
ادة      ضمنتها الم  ولكن مع تقييد حق رئيس الجمهورية،  ١٩٥٦ من دستور      ١٤٥ت

ة  ذ رأي مجلس األم ضرورة اخ يث  . )٣٦(ب ن ح تفتاء م ذا االس الج ه سوف نع ول
 .تحديد موضوعه وإجرائه وطبيعته

  : موضوع االستفتاء-أوال 
تفتاء       يت ثل موضوع االس ادة        -م سائل الهام     - ١٥٢ حسب نص الم  ة في الم

يا بالد العل ي تتصل بمصالح ال ر . الت ر تعبي صل «ويعتب ى تت ة الت سائل الهام الم
ر إلى المدلول المحدد               را غامضا يفتق يا تعبي بالد العل وهذه المسائل  . »بمصالح ال
دات       ى المعاه ضمام إل ك آاالن ية وذل ون خارج د تك ة ق رام  الهام ية، أو اب الدول

سياسي في الدولة، وذلك آاستحداث           نظام ال ية تمس ال د تكون داخل يات وق االتفاق
 . تقسيمات محلية جديدة، أو غير ذلك

رىعل نا ن ر أ ى أن ذا التعبي سير ه ه يجب تف ة " ن سائل الهام ي إطار " الم ف
ة، وآذلك في إطار النصوص التي تحدد                  نصوص الدستور األخرى بصفة عام

تفتاء بصفة خاصة       طرق ا   ستند الرئيس إلى المادة          . ستخدام االس فال يجوز ان ي
ادة   ١٥٢ ي الم يها ف صوص عل ضرورة المن ة ال واجهة حال ك لم ى ١٣٦ وذل  الت

ى حل مجلس الشعب واالستفتاء  عليه               وعلي ذلك يجب . تحدد شروط اللجوء إل
ادة      م الم ال حك رام مجال عمل مواد الدستور األخرى  ١٥٢إعم حديد وت.  مع احت

سألة      ية الم تفتاء، هو من قبيل السلطة التقديرية            -أهم  التي يجب ان تخضع لالس
لرئيس الجمهورية، فهو الذي يستطيع أن يقدر أهمية المسالة التى يجب عرضها            

ك أل   ىعل ضاء، وذل ة الق سلطة تحت رقاب ذه ال ارس ه ه يم ى ان تفتاء عل ن  االس



٣٤١  الوسيط فى القانون الدستورى

صالها بمصال           سالة ومدي ات ية الم ر أهم يا من المسائل    عنصر تقدي ة العل ح الدول
ضاء رقابة الق ضع ل ى تخ وعية الت ة، اال  . الموض سائل الهام ي الم شترط ف وي

صا من نصوص الدستور وإال آان موضوع االستفتاء غير دستوري                . تخالف ن
ة إنما تمثل قمة هذا البناء الذي                  ناء القانوني فى الدول واعد الدستورية في الب فالق

 .سلطات الدولة متفقة مع هذه القواعد و متسقة معهايجب ان تأتى آل تصرفات 

  : إجراء االستفتاء-ثانيا 
م يستلزم                    تفتاء ول ى االس ر اللجوء إل ورية وحده بتقري يس الجمه يختص رئ

، من أخذ رأي مجلس األمة قبل ١٩٥٦ ما سبق واستلزمه دستور ١٩٧١دستور 
ى االستفتاء       ر اللجوء إل أهمها : من فوائد عديدةوآان أمرا محمودا ال يخلو . تقري

أن اشتراط ضرورة أخذ رأى مجلس األمة، يعتبر نوعا من إشراك مجلس األمة             
راقب             ه سوف ي داء رأي و حين إب تفتاء فه ورية في إجراء االس يس الجمه مع رئ

 . مدي أهمية المسألة المراد عرضها على االستفتاء

 :١٥٢ طبيعة االستفتاء بناء على نص المادة -ثالثا 
ذهب ا   ه الغالب فى مصر، الي ان المادة         ي  من الدستور، قد نظمت ما      ١٥٢لفق

وهذ االستفتاء، هو ذلك الذي يطلب فيه من المقترعين         . ىيعرف باالستفتاء السياس   
م يثير الخالف وال ينطوى على قاعدة عامة مجردة                  على . )٣٧(الفصل فى أمر مه

سه          -ان   ذى يطرح نف ساؤل ال نا هو هل يجوز لرئيس ا        - الت لجمهورية أن يستند    ه
ادة         لكي يطرح على الشعب مشروع قانون ؟ وبمعنى آخر هل            ١٥٢إلى نص الم

ادة        سع نص الم ا ذهب إليه البعض               ١٥٢يت ذا م شريعي ؟ ه  )٣٨( إلجراء استفتاء ت
ادة         تنادا إلى أن الم م عام، يمكن إدارج االستفتاء التشريعي فى              ١٥٢اس  أتت بحك

يا و  ون أساس ان القان ا إذا آ ة م رد  حال صدوره بمج ي ب ة أال يكتف يس الدول رأي رئ
رأي الغالب فى الفقه المصري يرى أن           شعب، على أن ال العرض على مجلس ال

تور  بتمبر ١١دس شريع  ١٩٧١ س تفتاء الت رف االس م يع ى   ى ل تور ف ل أن الدس  ب
ادة  شريع عل  ٨٦الم ة الت صر مهم ذهب     ى ق ذهب م م ي ده ول شعب وح س ال  مجل
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وازيا للطريق البرلمان          الدستور الفرنسي فى اعتماد          شعبي طريقا م  ىاالستفتاء ال
 ).ى من الدستور الفرنس٣م( ممارسة السلطة التشريعية ىف

 المبحث الرابع

 مدة الرئاسة وأسباب انتهائها

نا وف نت باب  ىل فوس ة وأس دة الرئاس بحث م ذا الم تهائها ه ي ان ك عل  وذل
 :مطلبين

 المطلب األول

 مــدة الرئاســة

دة ا     يت م ثل تأق ا تؤدى        يم ورية إذ أنه ة الجمه الم األنظم م مع لرئاسة أحد أه
سلطة والتىإل داول ال رة ت يق فك ا ى هى تحق ا أنه ر الديمقراطى آم ر الفك  جوه

 . الدولةى إقامة التوازن بين سلطات الحكم المختلفة فىتؤدى إل

ة ف  يس الدول بقاء رئ واجب   ىف توازن ال ل بال ددة، يخ ر مح دة غي صبه م  من
 .السلطاتتوافره بين هذه 

ند وضع دستور        بتمبر سنة      ١١وع أقترح رئيس الجمهورية في    . ١٩٧١ س
ه إل     زمنى لتولى الوظائف    ىتحديد مد « مجلس األمة فى البند الثامن منه        ىخطاب

سياسية والتنفيذية   وعندما شرعت اللجنة التى شكلت إلعداد مشروع الدستور        » ال
 الوظائف بما ىيت مدة تول وتناولت اقتراح رئيس الجمهورية بتأق    ١٩٧١ سنة   ىف

ول          دة الرئاسة بالق يها م م             «ف اريخ رجال الحك رة في ت ألول م نجد رئيس  . …ف
ذا النص، ولعله              ثل ه رد في الدستور م ري أن ي رغبة وي ذه ال ثل ه ن م ة يعل دول
م      تور يلق ي الدس نص ف ذا ال رغبة أو به ذه ال ه به ته أن ته وحنك ع حكم رأي بواس

» .…لطة لمجرد إشباع شهوة الحكم والسلطان  أفواه الطامعين في الس    ىحجرا ف  
 : واقترحت اللجنة أحد حلول ثالثة



٣٤٣  الوسيط فى القانون الدستورى

ة -١ ر قابل نوات غي دة الرئاسة ست س ون م ي أن تك تور عل  أن ينص الدس
 .للتجديد 

 . أن تكون المدة أربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه واحدة فحسب-٢

ادة              -٣ دة ست سنوات، ويجوز إع تخابه  أن تكون م رة واح  ان دة فحسب،  م
 .)٣٩( مدة رئاستهانتهاء ست سنوات من انقضاءولكن بعد 

رأ    ذا ال ضته اللجنة ووافقت عليه لجنة الحكم ثم بعد      ىوه ا ارت ر هو م  األخي
ادة            صياغة الم ك صدر الدستور ب ى        ٧٧ذل دة الرئاسة ست     « والتى نصت عل م

يالدية   نوات م ية      . …س دة تال ورية لم يس الجمه تخاب رئ ادة ان وز إع ويج
 .»لةومتص

د آان هذا النص من النصوص المستحدثة بدستور سنة            على أنه  . ١٩٧١وق
شديد  - ف ال بق  - لألس م يط سادات     .  ل رئيس ال ية لل دة الثان كت الم ا أن أوش  فم
ة اهللا - ى أوح- رحم ى حت بعض ى أن تنته ديل  "  ل بوا تع زبه أن يطل أعضاء ح

ادة     نها الم تور وم واد الدس نع   ٧٧بعض م ت تم ا آان يح م ى تب ادة   آ و إع ه وه
ر     دد أخ ورية لم يس الجمه تخاب رئ يس    ى وعلىان ستمر رئ يمكن أن ي ك ف  ذل

 . الجمهورية في منصبه لمدد متصلة قد ال تنتهى إال بالوفاة

 ىالمطلب الثان

  مدة الرئاسةانتهاءأسباب 

نظم الدستور األسباب الت        ا مدة والية رئيس الجمهورية        ىي وهذه .  تنتهي به
ة       د تكون عادي  إآمال ىفاألسباب العادية تكمن ف. وقد تكون غير ذلك. األسباب ق

ورية لمدته الت      يس الجمه أما األسباب غير العادية فهي     .  نص عليها الدستور   ىرئ
ناء عل          ىتعن  رئيس ب و منصب ال د يكون إراد     ئ سبب طار    ى خل ا  ق  من الرئيس  ي

د يكون غير إدار        تقالة وق  الخيانة  بتهمةاتهامه آالوفاة أو العجز الدائم أو ىآاالس
 :ى الوجه التالى جريمة جنائية وذلك علارتكابالعظمي أو 



٣٤٤ الوسيط فى القانون الدستورى

  : األسباب العادية-أوال 
يها الدستور                      دة الدستورية التي نص عل تمال الم ذه األسباب في اآ ثل ه تتم

.  رئاسة الجمهورية  ىوهي ست سنوات تبدأ من تاريخ إعالن نتيجة االستفتاء عل          
ذ      تاريخ ال و ال يس ال       ىفه يه رئ بدأ ف صبه        ي ام من ورية ممارسة مه وبانتهائها . جمه

ارس أ  ه أن يم صح ل رئيس وال ي ة ال ى والي صب ىتنته ة بمن لطات خاص  س
.  الرئيس الجديد  ى ذلك ما يلى ضرورة تسليم هذه المهام إل        ىويترتب عل . الرئيس

ادة  ك أوجبت الم ى ذل ورية « أن ٧٨وعل يس الجمه يار رئ بدأ اإلجراءات الخت ت
تهاء ال   بل ان د ق دة بأسبوع عل  الجدي ل ىم تم   .  األق دة دون أن ي ذه الم تهت ه إذا ان ف

د أل       رئيس الجدي يار ال سابق في مباشرة مهام              ىاخت رئيس ال ان، استمر ال  سبب آ
 .»الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه

  : األسباب غير العادية-ثانيا 
ناط األسباب غير العادية أنها تحدث قبل أن يكمل الرئيس مدة واليته أ             ىوم

ا  دة الرئاسة           أنه سرة لم ة مبت ثل نهاي .  االستقالة والوفاة  ىوهذه األسباب ه  . )٤٠( تم
 .ىوالعجز الدائم، وإدانته بتهمة الخيانة العظم

 : االستقالة-١
ديمها إل      ا تقضي به المادة              ىويجب تق شعب حسب م  إذ تنص   ٨٣ مجلس ال

ى    تاب االستقالة                   «عل صبه وجه آ تقالته من من ورية اس يس الجمه دم رئ إلي إذا ق
شعب    شعب هو الجهة التي ترشح             . »مجلس ال ك أمر منطقى إذ أن مجلس ال وذل

ورية    يس الجمه يس لديه سلطة لقبول االستقالة أو رفضها            ىعل . رئ  أن المجلس ل
م فان تقديم االستقالة يترتب عليه بالضرورة خلو منصب الرئيس وتطبيق          ومن ث

ادة  شعب الرئاس٨٤الم يس مجلس ال ي رئ ي تقضي بتول ان  والت إن آ تا، ف ة مؤق
ة الدستورية العليا مؤقتا             يس المحكم ي رئ نحال فيتول وال يجوز أليهما   . المجلس م

وذلك إلي حين انتخاب رئيس الجمهورية الجديد فى مدة         . أن يرشح نفسه للرئاسة   
 .ال تتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم االستقالة



٣٤٥  الوسيط فى القانون الدستورى

 :الوفـاة -٢

واء أآا   ىوف ورية س يس الجمه اة رئ ة وف ية     حال ر طبيع ية أم غي ت طبيع ن
ويقتضي األمر إعمال إجراءات   . آاالغتيال ترتب خلو منصب رئيس الجمهورية     

ادة    ان المجلس منحال                    ٨٤الم ان آ تا ف شعب الرئاسة مؤق يس مجلس ال ي رئ  بتول
ة      ا للرئاس ح أيهم شرط اال يرش يا ب تورية العل ة الدس يس المحكم ي رئ تم . تول وي

ورية خالل مد        يس الجمه يار رئ ة ال تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب اخت
 .الرئاسة

 : العجز الدائم عن العمل-٣
ه       ة مهام شخص لممارس دم صالحية ال ي ع ل يعن ن العم دائم ع ز ال والعج

.  أن يكون مرضا بدنيا أو عقلياىويستو. نتيجة مرض أقعده عن العمل أو حادث  
ذا المرض إلى عجز دائم عن ال            ؤدي ه ناط في األمر أن ي وهو يختلف . عملفالم

ع المؤقت والذي ال تتحقق به هذه الحالة     ولم يبين الدستور آيفية تحديد . عن المان
ة             ذه المهم وم به ة تق م يحدد جه ذا العجز أم ل ه إذا تحقق العجز الدائم     . ه ي أن عل

شعب خلو منصب رئاسة الجمهورية                يس مجلس ال ن رئ يه يعل وتطبق . المشار إل
 .حالة الوفاة والمشار إليها فيما سبق ى تتبع فىذات اإلجراءات الت

 :ى إدانة الرئيس بجريمة الخيانة العظم-٤
يانة العظم  ريمة الخ رئيس بج م ال راءات ىإذا اته ا لإلج ية وفق ريمة جنائ  أو ج

ادة        ه يقف فورا عن ممارسة سلطاته بمجرد        إ ف - من الدستور      ٨٥التي تحددها الم ن
يس الجمه  ى نائب رئ ام ويتول رار االته تاصدور ق ة مؤق ام الرئاس ين . ورية مه لح

ام      إذا أدين بارتكاب جريمة الخيانة العظم          . الفصل فى االته . بجريمة جنائية  أو ىف
ه يعف    بع اإلجراءات المنصوص عليها في المادة            ىفان  وهي أن ٨٤ من منصبه وتت

وفى حالة ما إذا آان المجلس منحال فإنه يتعين إسناد   . يتولى رئيس مجلس الشعب       
ومن ثم يجب أن يتنحى نائب الرئيس     . لى رئيس المحكمة الدستورية العليا     الرئاسة إ  

تة     صورة مؤق ة ب ام الرئاس يام بمه ن الق رئيس ع ة ال بوت إدان د ث بع ذات . بع ويت
 . والسابق اإلشارة إليها٨٤اإلجراءات المنصوص عليها فى المادة 
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 المبحث الخامس

 مسئولية رئيس الجمهورية

 السلطة والمسئولية يمثل ضمانه لممارسة السلطة      من الثابت أن التالزم بين
 بال مسئولية تشكل استبدادا محققا، والمسئولية بال سلطة     ىفي إطار ديمقراط   

 .)٤١( تشكل ظلما محققا أيضا   

نظام البرلماني ينهض علي أساس أن الملك أو الرئيس ال يسأل                 ان ال وإذا آ
ه      يا عن أعمال ه ال يمارس سلطة        . سياس بار أن يسود وال يحكم ومن ثم     فهو  . باعت

سلطة  ة ال سئولون عن ممارس م الم يس وأعضاء ه وزارة رئ إن ال ر . ف إن األم ف
رئيس سلطات فعلية              ندما يمارس ال فالمنطق يقضي في هذه    . يجب أن يختلف ع

يا عن أعماله وذلك تطبيقا للقاعدة المنطقية                 رئيس سياس ساءلة ال ة وجوب م الحال
 .مسئولية بضرورة تالزم السلطة والى تقضىالت

ه عل      رغم من أن رئيس الجمهورية منذ قيام النظام الجمهوري في         ىعلى أن  ال
 ى ومتنوعة من رئاسية إلي تشريعية إل      المدىمصر يمارس سلطات رئاسية واسعة       

 اغفلت النص على ١٩٥٦تنفيذية وإدارية إال أن الدساتير المصرية منذ دستور يناير
رئيس الجمهورية        سياسية ل وهو يعتبر عيبا فى هذه الدساتير ال يستقيم        . المسئولية ال

ذ      دور ال سلطات الواسعة التى يمارسها              ىمع ال ة، وال مع ال به رئيس الدول وال .  يلع
ة ىيعن ة فى حال رئيس الدول ية ل ذه المسئولية تنظيم المسئولية الجنائ ر ه  عن تقري

 .  أو ارتكاب جريمة جنائية ى لجريمة الخيانة العظمارتكابه

بحث أ وف ن ى  : والوس ورية ف رئيس الجمه سياسية ل سئولية ال ياب الم غ
 .١٩٧١أحكام المسئولية الجنائية فى دستور سنه :  ثم ثانيا١٩٧١دستور سنه 
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 المطلب األول

 غياب المسئولية السياسية لرئيس الجمهورية

 ١٩٧١فى دستور سنة 

  ذهب ١٩٧١إزاء غياب هذه المسئولية السياسية لرئيس الدولة فى دستور سنة           
ه  ندنا ىإل«رأي في الفق يس الجمهورية ع يا - أن رئ ر مسئول سياس  ال - وهو غي

ذين   ه ال تور إال عن طريق وزرائ ه فى الدس ررة ل ة سلطات مق ك أن يباشر أي يمل
 .)٤٢(»يسألون سياسيا ودونه عن مباشرة تلك السلطات

رأ      ذا ال ه    ى إل  ىويخلص ه سنا نجد فى دستور سنة           « أن  ما يسمح   ١٩٧١ل
أ ول ب ة بالق رئيس للدول سه آ رها بنف صاصات يباش ورية اخت رئيس الجمه ن ل

ن        تلف ع صاصات تخ ذه االخت ومة، وأن ه وزارة أو الحك ن ال تقالال ع واس
يذية والتى يباشرها عن طريق               سلطة التنف ه آرئيس لل ررة ل االختصاصات المق

 .)٤٣(»الوزارة أو الحكومة

. رى، نظاما برلمانيا اعتبار النظام المص  ى يذهب إل  ى ذلك فإن هذا الرأ    ىوعل 
ر مسلم به من جمهور الفقه المصر             ى أن النظام المصر   ى ير ى الذ ىوهو أمر غي

بل إن مظاهر النظام . هو نظام مختلط يأخذ من النظام البرلمانى  بعض مظاهره          
بة      يه غال ثابت أن رئيس الجمهورية يملك ويمارس                . )٤٤(الرئاسي ف ه من ال ا أن آم

نظام ال         ية فى ال بل أن  . ءادستورى المصري بدون اشتراك الوزر    اختصاصات فعل
ازا مساعدا لرئيس الدولة ولعل ما                 ونه جه نا ال يخرج عن آ وزارى لدي از ال الجه
سهم من أن آل   وزراء ورئي نه ال ا يعل سياسة المصرية وم يات ال ائد فى ادب هو س

ك ؤآد ذل رئيس أمر ي سيد ال تم بتوجيهات ال رة ت ذا . !! صغيرة وآبي ؤآد ه ا ي ومم
ر تور   النظ ل دس ى ظ ه ف بتمبر ١١ أن ة   ١٩٧١ س ين رئاس ة ب يس الدول ع رئ  جم

ين رئاسة الوزارة مرتين المرة األولى فى            . ١٩٧٣ مارس سنة ٢٧الجمهورية وب
ية فى        وهو أمر ال يصح أن يحدث فى ظل نظام          ١٩٨٠ مايو سنة    ١٤والمرة الثان

از التنفيذي والذي يضم رئيس دولة               ىبرلمان  ية الجه نهض علي ثنائ غير مسئول   ي
 .ووزارة مسئولة
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سئولية رئيس الجمهورية بطريقة                    ارة م ه يمكن إث ى أن بعض إل د ذهب ال وق
 : غير مباشرة أمام هيئه الناخبين وذلك فى الحاالت اآلتية

 الترشيح لمدة تالية فحين يوافق الشعب علي االستفتاء         إعادة  حالة   ىف -١
 . بمثابة سحب الثقة أما عدم موافقة الشعب يعتبر  . يعتبر تجديدًا بالثقة 

 ما حدث خالف بين مجلس الشعب والرئيس، ورفض الشعب        إذاحالة   -٢
 . حل المجلس في االستفتاء   

وانتصار الرئيس لرأي    . حالة الخالف بين مجلس الشعب والحكومة         -٣
فيرفض حل    .  على الشعب فى االستفتاء  األمرالحكومة وعرض  

 .  المجلس 

 ١٥٢اء وفقا للمادة   حالة عرض مسألة هامة علي الشعب فى االستفت       -٤
مما يعني اعتراض الشعب علي سياسة   . األمرورفض الشعب لهذا 

 .رئيس الجمهورية ويعتبر صورة غير مباشرة سحبا للثقة من الرئيس   

وهذا الرأي يربط بين االستفتاء الشعبي ومسئولية رئيس الجمهورية عن       
نرال  موضوعه وقد عرف هذا الربط فى النظام الفرنسي في ظل رئاسة الج    

ديجول حيث آان يصر على اعتبار التصويت فى االستفتاء اقتراعا بالثقة علي    
 . شخصه

 .  آل استفتاءىومن أقواله المأثورة فى ذلك ما آان يردده ف  

« Française, Francais, vous le Savez, c'est a moi que vous alley 

répondre . Envérite – qui ne le sait ? l' affaire est entre chacun de 

vous, Chacun de vous et moi-même (٤٥).                         

، يدعو الي تقرير مسئولية رئيس الدولة أمام        ىوذهب اتجاه فى الفقه الفرنس     
 ربط المصير   ى بصورة أخرىوهو ما يعن. ى االستفتاء الشعب   ىالشعب ف

 . السياسى للرئيس بنتائج االستفتاء  
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ه لم يلق قبوال سواء فى الفقه أم في التطبيقات العملية،            أن هذا االتجاىعل
فقد رفض خلفاء الرئيس ديجول الربط بين مستقبلهم السياسى وبين نتائج          

 أو ١٩٧٢ ابريل٢٣االستفتاء سواء فى عهد الرئيس جورج بومبيدو واستفتاء    
 .)٤٦(١٩٨٨ نوفمبر ٦ميتران في استفتاء    في عهد الرئيس فرانسوا

 الربط  بين   ىلفرنسي إلى انتقاد أسلوب الجنرال ديجول ف     وذهب الفقه ا  
 وبين نتائج االستفتاء الشعبى من حيث أن هذه المسئولية لم     ىمستقبله السياس  

تقررها نصوص الدستور وال يجوز إجبار رئيس الجمهورية علي االستقالة إذا           
يم ومن ناحية أخرى فان التسل    . رفض الشعب موضوع االستفتاء، هذا من ناحية      

 به أن يتحاشى    ىبمسئولية رئيس الدولة أمام الشعب فى االستفتاء، قد يؤد     
وهو أمر ممكن ميسور فى ظل . لى االستفتاء فى األوقات غير المناسبة  إاللجوء  

 .  العام وتحديد اتجاهاته  ىوجود مراآز استطالع الرأ  

اء آما  ، يعتبر الربط بين مسئولية رئيس الدولة ونتائج االستفتاألمروفي حقيقة 
جرت بذلك استفتاءات الجنرال ديجول أمرا ال يمكن التسليم به حيث أن تقرير هذه 
المسئولية إنما يعد تسليما من ناحية أخرى بضرورة شخصنة موضوع االستفتاء 

 - فى حقيقتة -ويكون السؤال المطروح في االستفتاء  .المعروض على الشعب
و ما يعرف باالستفتاء الشخصى  وه.اقتراعًا بالثقة على شخص رئيس الدولة 

Plébiscite)فتقرير مسئولية الرئيس أمام الشعب فى استفتاء مع ترتيب النتائج )٤٧ 
 .المنطقية لذلك يؤدى إلى تحول نظام االستفتاء الشعبي إلى استفتاء شخصى 

 المطلب الثانى

 المسئولية الجنائية لرئيس الجمهورية

ادة   نص الم ى أن   ٨٥ت تور عل ن الدس ورية   يك« م يس الجمه ام رئ ون اته
ى أو   يانة العظم اببالخ ث     بارتك ن ثل دم م راح مق ى اقت ناء عل ية ب ريمة جنائ  ج

ى       ية ثلث ام إال بأغلب رار االته صدر ق ل، وال ي ى األق شعب عل س ال ضاء مجل أع
رار           دور ق رد ص ه بمج ن عمل ورية ع يس الجمه ف رئ س، ويق ضاء المجل أع
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يس الجمهورية الر          ى نائب رئ ام، ويتول . ئاسة مؤقتا لحين الفصل فى االتهام     االته
شكيلها      ون ت نظم القان ة خاصة ي ام محكم ورية أم يس الجمه ة رئ ون محاآم وتك

اب          ا ويحدد العق ة أمامه ته أعفى من منصبه         . وإجراءات المحاآم م بإدان وإذا حك
 .»مع عدم اإلخالل بالعقوبات األخرى

نظم محاآمة رئيس الجمهورية القانون رقم        ورغم تعاقب ١٩٥٦ لسنة ٢٤٧وي
م يعدل أو يتغير ولم يطبق               ه ل يه إال أن وهذا القانون نظم هذه المحاآمة     . الدساتير عل

بطريقة معقدة مما يقلل من جدواها ويؤآد ضرورة إقرار المسئولية السياسية لرئيس 
ه        ية للرؤساء عسيرة التحقيق، بل وآانت           «الجمهورية عن أعمال فالمسئولية الجنائ

لمسئولية بالنسبة للوزراء فى ظل النظام البرلمانى فى انجلترا     صعوبة تحريك هذه ا     
 .)٤٨(» هى التى أدت إلى نشوء المسئولية السياسية فى حقهم

ام،          راءات االته يث إج ن ح رئيس م ية لل سئولية الجنائ ناول الم وف نت وس
 .وإجراءات المحاآمة

 : إجراءات االتهام-أوال 
ادة              ه نص الم ا تقضى ب  فإن سلطة توجيه االتهام      من الدستور   ٨٥حسب م

تكون لمجلس الشعب وتحديدًا باقتراح مقدم من ثلث أعضاء المجلس فإذا تم ذلك              
يق من خمسة من أعضائه بطريق االقتراع              شكيل لجنة تحق وم بت إن المجلس يق ف

تتولى لجنة التحقيق دراسة موضوع االقتراح باالتهام       . السرى، وفى جلسة علنية   
 .والتحقيق فيه 

 :ع االتهام موضو-١
ادة   صت الم ى أن  ٨٥ن تور عل ن الدس ورية   « م يس الجمه ام رئ ون اته يك

 .»بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية

يانة العظمى  ين جريمة الخ ر ب د غاي تور ق نص أن الدس ياق ال ن س م م ويفه
ية    م     . والجريمة الجنائ ون رق سنة    ٢٤٧والقان ى أن يكون اتهام    ١٩٥٦ ل  ينص عل
 .ة بجريمة الخيانة العظمى وعدم الوالء للنظام الجمهورىرئيس الجمهوري
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ة تعارض       من الدستور إذ    ٨٥ بين نص القانون ونص المادة       اوواضح أن ثم
م ينص على االتهام بارتكاب جريمة جنائية ونص على جريمة عدم                ون ل أن القان
دم    سير ع ضى تف صين يقت ين الن يق ب رى أن التوف ورى، ون نظام الجمه والء لل ال

وال  يانة العظمى              ال نظام الجمهورى آصورة من صور الخ ك باإلضافة   . ء لل وذل
 .إلى ارتكاب جريمة جنائية

 : قرار االتهام-٢
ى      ه إل ر وتقدم داد تقري شعب بإع س ال كلها مجل ى ش يق الت نة التحق وم لج تق
يفها بذلك ويجوز تقصير ميعاد الشهر                    يس المجلس فى غضون شهر من تكل رئ

 .بقرار من المجلس

ر اللجنة فإذا انتهى                  ويحدد ر   يها المجلس تقري ناقش ف سة ي يس المجلس جل ئ
رئيس بإحدى الجرائم التى حددها الدستور بالخيانة العظمى                ة ال ى إدان المجلس إل
أو جريمة جنائية أخرى فيجب أن يصدر قرار االتهام بأغلبية ثلثى األعضاء فال              

 .يكفى والحال آذلك أغلبية الحاضرين

رار اال       ى ق رتب عل تهام أثر فورى ومباشر يقتضى أن يقف الرئيس عن         ويت
ويتولى نائب الرئيس الرئاسة مؤقتا ويقوم رئيس مجلس        . مباشرة مهامه الرئاسية  

ام فى اليوم التالى لصدوره إلى رئيس مجلس القضاء           رار االته شعب بإرسال ق ال
 .األعلى

 : تشكيل المحكمة-ثانيا 
م    ون رق ص القان سنة ٢٤٧ن شكيل  ١٩٥٦ ل ى ت تص    عل يا تخ ة عل محكم

شكل من            ورية وتت يس الجمه ة رئ  نصفهم من أعضاء مجلس     ا عضو  ١٢بمحاآم
رعة ريق الق تارون بط شعب يخ ريقة الو. ال ضا بط تارون أي ر يخ صف اآلخ ن

اآم      ن مح شارًا م ين مست دم ثالث نقض وأق ة ال شارى محكم ين مست ن ب رعة م الق
 .االستئناف ويرأس المحكمة أقدم المستشارين
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ضا   تار أي شعب     ويخ س ال ضاء مجل ن أع ساو م دد م ريقة ع ذات الط ب
شارين وذلك بصفة احتياطية     ففى حالة غياب أحد األعضاء األصليين أو       . والمست

يام مانع لديه يحل محله أقدم األعضاء المستشارين وأآبر األعضاء سنا بالنسبة              ق
 .ألعضاء مجلس الشعب الذين اختيروا بصفة احتياطية

ة   شكيل المحكم ح أن ت ر    وواض سياسية والعناص ر ال ين العناص ط ب يخل
شعب   ن أعضاء مجلس ال ة م ة ثالث ام المحكم ام أم ة االته وم بمهم ضائية ويق الق

 .ينتخبهم المجلس بطريق االقتراع السرى بعد صدور قرار االتهام

 : الفصل فى االتهام-ثالثًا 
تهم بما ورد فى               بة الم ام ومعاق صدد الفصل فى االته ة وهى ب يد المحكم تتق

يها        ص  ة إل رار اإلحال ام وق دام أو األشغال الشاقة     . حيفة االته م باإلع ا أن تحك وله
 .المؤبدة أو المؤقتة ويستتبع ذلك بالضرورة إعفاءه من منصبه



٣٥٣  الوسيط فى القانون الدستورى

 الفصل الثانى

 السلطة التشريعية
 

ادة  نص الم ى أن  ٨٦ت تور عل ن الدس لطة  « م شعب س س ال ى مجل يتول
 من الدستور ليست    ٨٦ى أوردتها المادة    على أن هذه القاعدة العامة الت     » التشريع

با من سلطة التشريع               ورية يمارس جان رئيس الجمه ة، ف وعلى ذلك سوف   . مطلق
 :نقسم هذا الفصل إلى مبحثين على الوجه التالى

 .الدور التشريعى لرئيس الجمهورية: المبحث األول

 .مجلس الشعب: المبحث الثانى

 المبحث األول

 هوريةالدور التشريعى لرئيس الجم

نة      تور س ل دس ى ظ ورية ف رئيس الجمه شريعى ل دور الت نوع ال . ١٩٧١يت
ق     ه ح از ل ة فأج شريعات العادي ى الت ورية ف رئيس الجمه دد دروًا ل تور ح فالدس

 .اقتراح القوانين وعليه إصدارها وله حق االعتراض عليها

ه فى حاالت حددها إصدار قرارات بقوانين               ا أجاز ل وعلى ذلك سوف   . آم
ذا    سم ه ى مطلبين       نق بحث إل نتناول فى األول منهما الدور التشريعى لرئيس       :  الم

ورية           يس الجمه دار رئ بحث إص ى ن ى الثان ة وف شريعات العادي ى الت ة ف الدول
 :وذلك على الوجه التالى. للقرارات بقوانين

 المطلب األول

 دور رئيس الجمهورية فى إصدار التشريعات العادية

ثل دور رئيس الجمهورية فى       عملية صنع التشريعات العادية فى اقتراح       يتم
 :وذلك على الوجه التالى. القانون، وفى إصداره وفى حق االعتراض عليه
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 : حق الرئيس فى اقتراح القوانين-أوال 
ادة      ى أن         ١٠٩تنص الم ورية ولكل عضو      « من الدستور عل رئيس الجمه ل

 .)٤٩(» من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين

ذا ا بق له ل   وط رئيس ولك شترك لل ين حق م راح القوان إن حق اقت نص، ف ل
رلمان        اتير المقارنة             . عضو من أعضاء الب ر من الدس يه آثي وهو أمر تنص عل

يس   تفق ودور رئ ر ي ورية أم رئيس الجمه ين ل راح القوان ق اقت رار ح وإق
نظام الدستورى المصرى           ورية واختصاصاته فى ال فهو يمارس سلطات   . الجمه

ذه ا       ية وهو به صًا فيها                 فعل ة أو نق شريعات القائم ين قصورًا فى الت د يتب صفة ق . ل
 .ومن ثم يكون من المنطقى اإلقرار له بسلطة اقتراح القوانين

دم من رئيس الدولة، واالقتراح المقدم                  راح المق ين االقت ز الدستور ب م يمي ول
ى    ر إجرائ ى أم س إال ف ضاء المجل د أع ن أح ادة  . م صت الم يث ن ن ١١٠ح  م

ى    ى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم                الدستور عل ون إل  أن يحال مشروع قان
نه، على انه بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس               ر ع تقري
داء  نة خاصة إلب ام لج د فحصها أم نة إال بع ك اللج ى تل ا ال تحال إل شعب فإنه ال

ك  رر المجلس ذل د أن يق يها ، وبع واز نظر المجلس ف ى ج رأى ف ذا وعل. ال ة ه
التمييز ظاهرة إذ أن رئيس الدولة لديه من األجهزة الفنية التى تستطيع أن تحسن         

 .اقتراح القانون

وإذ رفض المجلس اقتراح الرئيس، فيمكن تقديمه بعد ذلك فى أى وقت وله              
ستبقيه على حالة ويعيد اقتراحه مرة أخرى وهو أمر ال يتحقق                   يه أو ي دل ف أن يع

و      راح القان سبة القت دم من أحد أعضاء المجلس إذن تنص المادة              بالن  ١١١ن المق
ى أن  تور عل ن الدس د «م رحه أح ون اقت شروع قان ل م ضه األآ ضاء ورف ع

 .»المجلس ال يجوز تقديمه ثانية فى نفس دور االنعقاد

 : االعتراض على القوانين-ثانيا 
ادة        راض على            ١١٢فالدستور فى الم ورية حق االعت رئيس الجمه  يعطى ل
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ين  ادة      القوان ى القوانين وإجراءاته           ١١٣ وفصلت الم رئيس عل راض ال ية اعت  آيف
ى أن         صها عل ك بن إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره        «وذل

يه خالل ثالثين يوما من تاريخ إبالغ المجلس إياه ، فإذا لم               شعب رده إل مجلس ال
وناً          ر قان يعاد أعتب ذا الم ون فى ه رد مشروع القان ذا رد فى الميعاد وأصدر وإ . ي

 .» المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه اعتبر قانونًا وأصدر

رئيس أو من أحد أعضاء             ون سواء جاء من ال راح القان إن اقت ك ف ى ذل وعل
ن خالل   ك م راره وذل شته داخل المجلس وإق ى عرضه ومناق ؤدى إل المجلس ي

ون         وبعد  -د الحديث عن مجلس الشعب       لنا معها عود عن    -إجراءات حددها القان
ه إلى رئيس الجمهورية                    ون ورفع رار مشروع القان شعب بإق وم مجلس ال ك يق ذل

 .إلصداره

روض       ن ف رج ع ون ال يخ شروع القان اه م ورية تج يس الجمه ف رئ وموق
 .أو يعترض عليه أو يسكت عن إصداره. فهو أما أن يوافق عليه. ثالثة

دة   -أ ى خالل م يه ف ق عل و أن واف ه،  فه ه ب اريخ إبالغ ن ت وما م ين ي الثالث
 .أصدر القانون وأصبح قانونًا معموًال به بعد نشرة فى الجريدة الرسمية

رتب على ذلك رد المشروع إلى         -ب دة ويت ذه الم يه خالل ه أو يعترض عل
شعب    شعب بالخيار بين موقفين إما اعتبار المشروع            . مجلس ال ويكون مجلس ال

ا أن يوافق ع      م يكن وإم أن ل ليه بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس وبذلك يتم إصدار آ
 .القانون وال يملك رئيس الجمهورية االعتراض عليه بعد ذلك

دار      ى إص راض عل ى االعت ورية ف يس الجمه لطة رئ ر أن س ر بالذآ وجدي
د يأتى على مشروع قانون اقترحه رئيس الجمهورية وذلك ألن مجلس                ون ق القان

ذا االقتراح       ر فى ه د يغي شعب ق عما سبق أن .  ويصبح بعد إقراره مختلفًا تماماال
 .طرحه رئيس الجمهورية من حلول وخيارات فى اقتراحه

وما المشار إليها وال يبدى رئيس الجمهورية رأيا      -ج ين ي دة الثالث  أن تمر م
صدره  م ي ون فل شروع القان ى م يه . ف رض عل م يعت شرع  . ول رر الم نا ق وه
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ثابة             رئيس هو بم ون      الدستورى أن سكوت ال ى إصدار القان وافقة عل ومن ثم  . م
 .يتعين عليه إصداره بعد مرور مدة الثالثين يوما

شروع     ى إصدار م ورية عل يس الجمه راض رئ ضح أن اعت ك يت ى ذل وعل
ى رد مشروع القانون إلى مجلس الشعب           ؤدى إل راض توفيقى ي ون هو اعت القان

رة أخرى    راض الرئيس ويصبح المشر    . م وع آأن وهو بالخيار أن يرضى باعت
ن م يك ذه   . ل ى ه شروع ف ى إصدار الم صر عل رئيس وي راض ال رفض اعت أو ي

ى المشروع ثلثى أعضاء المجلس                ة يجب أن يوافق عل وعلى ذلك يصبح   . الحال
رار النهائى بصدد إصدار مشروع قانون فى يد مجلس الشعب وهو أمر يتفق               الق

 . التشريعمع القاعدة العامة التى تقضى بأن مجلس الشعب هو الذى يتولى

 : إصدار القوانين-ثالثًا 
ادة   ى أن  ١١٢تنص الم ورية حق إصدار  « من الدستور عل رئيس الجمه ل

ين  ية اإلصدار تأتى بعد تمام إجراءات صنع القانون          » القوان ومن ثم فهى   . وعمل
ون يقتضى أن يكون هذا القانون قد اآتملت له أسباب            نها فإصدار القان تنفصل ع

م يبق إال أ       ياة ول ن يحصل على صك يؤهله لممارسة دوره فى البناء القانونى          الح
 .فى المجتمع

دة تساؤالت عن الوقت الذى يتم فيه                    ر ع ون تثي ية إصدار القان ى أن عمل عل
يعة عملية                    رًا طب ورية فى اإلصدار، وأخي يس الجمه اإلصدار، ومدى سلطة رئ

 .اإلصدار ذاتها

يه اإلصدار              تم ف ذى ي وقت ال ا عن ال م يحدد ا    . أم لدستور فى نص المادة       فل
ورية حق االعتراض على القانون خالل ثالثين يومًا              ١١٣ رئيس الجمه  أعطى ل

إن اإلصدار يتراخى حتى فوات هذه المدة                      م ف صلناه ومن ث ذى ف وجه ال ى ال . عل
ون   راض وإصدار القان دم االعت ى ع ه ف ال حق يعة الح ى بطب ذا ال ينف ى أن ه عل

دة      ذه الم ه ي        . خالل ه رى أن ك ن ى ذل جب أن يكون إصدار القانون بعد فوات       وعل
 .الثالثين يوما مباشرة دون تأخير أو تعطيل
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ا عن سلطة رئيس الجمهورية فى إصدار القانون          فإنها سلطة مقيدة فال    . وأم
ك تقديرية فى إصدار القانون أو عدم إصداره          يجوز أن يمتنع عن     الآما أنه   . يمل

ى حددها الدستور إلصدار القانون إصدار القانون بدعوى مخالفته لإلجراءات الت     
ا ال يملكه الرئيس              ذا م ته للدستور فه ومن ثم ال نوافق على ما      . أو بدعوى مخالف

يه البعض من القول بأن اإلصدار يتضمن         ذهب إل شهادة الرئيس بأن البرلمان «ي
ر القانون طبقا لألوضاع الدستورية وأن القانون قد توافرت له آل الشروط                د أق ق

ب    ذاك أمر من اختصاص القضاء الدستورى         . )٥٠(»ها الدستور  التى تطل ثم أن  . ف
ة      ن مطابق تحقق م س وال ل المجل ير عم راقب س لطاته أن ي ن س يس م رئيس ل ال

 .إجراءاته لنصوص الدستور والقانون

ية إصدار القانون فذهب البعض                ية لعمل يعة القانون ه حول الطب واختلف الفق
ى        دخل ف شريعى ي ل ت ا عم ول بأنه ى الق تمل     إل ون وال تك ناعة القان ار ص إط

ية اإلصدار       ه هو أن عمل راجح فى الفق رأى ال ى أن ال  عناصره إال بإصداره عل
 la manifestation éxterieure        يًا عن ًا خارج يذى تتضمن إعالن هى عمل تنف

 .وجود القانون وضرورة االلتزام بأحكامه

زها         ه رم ك أن ى ذل ر منطق ة أم رئيس الدول ل ل ذا العم ناد ه ثلها وإس  ومم
ة        ى الدول ون ف يادة القان ة س يق وحماي ه تحق نوط ب ية    . والم ى عمل م تبق ن ث وم

 .اإلصدار بعيدة عن صنع القانون

 المطلب الثانى

 إصدار الرئيس لقرارات بقوانين

شارك رئيس الجمهورية مجلس الشعب فى عملية صنع            يما سبق آيف ي نا ف بي
تعدد الوجوه           ة وهو دور م شريعات العادي م يكتف    على  . الت أن الدستور المصرى ل

ة     رئيس الدول ة ل شريعية آامل لطة ت تور س ى الدس م ف ا نظ رئيس وإنم دور لل ذا ال به
تثنائى وفى الحدود التى حددها   ى نحو اس ين عل رارات بقوان ا ق يصدر من خالله

 :وذلك على الوجه التالى. )٥١( ١٤٧، ١٠٨الدستور وذلك من خالل المادتين 
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 الفرع األول

 وانين فى حالة التفويض التشريعىالقرارات بق

  من الدستور١٠٨وفقا لنص المادة 

ادة      لرئيس الجمهورية عند الضرورة « من الدستور على أن     ١٠٨تنص الم
ية ثلثى             شعب بأغلب ويض من مجلس ال ى تف ناء عل تثنائية، وب وفى األحوال االس
دة     تفويض لم ون ال ون، ويجب أن يك وة القان ا ق رارات له صدر ق ضائه أن ي  أع

يها،       وم عل ى تق رارات واألسس الت ذه الق يه موضوعات ه ين ف دودة وأن تب مح
ى مجلس الشعب فى أول جلسة بعد                   رارات عل ذه الق  مدة  انتهاءويجب عرض ه

م تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما آان لها                   إذا ل تفويض، ف ال
 .»من قوة القانون

و     تورية ماي تعديالت الدس ضى ال ت٢٠٠٧وبمقت ادة  اش ى ١٣٨رطت الم  ف
بل        وزراء ق س ال ورية رأى مجل يس الجمه ذ رئ رورة أن يأخ ية ض رتها الثان فق

 .ممارسة سلطته وفقا لهذه المادة

وائح         دار الل لطة إص رئيس س ى لل د أعط ادة ق ذه الم ضى ه تور بمقت فالدس
ضية  ان دستور يناير      . التفوي  هو أول دستور فى مصر ينص صراحة        ١٩٥٦وآ

رئيس فى إ         ى حق ال لرئيس « منه على أن     ١٣٦صدار هذه اللوائح فى المادة       عل
ة، أن      س األم ن مجل ويض م ى تف ناء عل تثنائية، ب وال االس ى األح ورية ف الجمه

ون  وة القان ا ق رارات له صدر ق دودة وان  . ي دة مح تفويض لم ون ال ويجب أن يك
ذه القرارات واألسس التى تقوم عليها           ين موضوعات ه ولم يرد نص مماثل    » يع

تو ى دس نة ف وحدة س نة  . ١٩٥٨ر ال تور س اود دس ق  ١٩٦٤وع ى ح نص عل  ال
ضية          وائح التفوي رئيس قى إصدار الل  سبتمبر  ١١وهو ما نظمه أيضا دستور       . ال

 . السابق ذآرها١٠٨ فى نص المادة ١٩٧١

 :ولكى يصح إصدار اللوائح التفويضية يجب توافر الشروط اآلتية
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 .أن تصدر من السلطة المختصة بإصدارها : أوال 

 .توافر حالة الضرورة وأحوال استثنائية : ثانيا 

 .أن تصدر بتفويض من مجلس الشعب : ثالثًا 

 .أن تعرض على مجلس الشعب إلقرارها : رابعًا 

 :وذلك على التفصيل التالى 

 : أن تصدر من سلطة المختصة بإصدارها-أوال 
ادة  ترطت الم ورية  ١٠٨اش يس الجمه صدر رئ ى أن ي تور عل ن الدس  م

ناء على تفويض من مجلس     بلرئيس الجمهورية   «لوائح التفويضية وذلك بقولها     ال
شعب    ومن ثم فإن سلطة إصدار اللوائح      » أن يصدر قرارات لها قوة القانون     .. ال

ورية   رئيس الجمه ودة ل ضية معق ى    . التفوي ره ف وض غي ال أن يف صح بح وال ي
شعب        . إصدارها  ا ال يجوز لمجلس ال يس الجم        أ آم ر رئ ورية فى   ن يفوض غي ه
والرئيس وان آان يصدر هذه اللوائح باعتباره رئيسًا للسلطة التنفيذية          . إصدارها 

وائح                 ذه الل ستطيع إصدار ه دا من أعضائها ال ي إن أح فذلك حق مقرر له فقط     . ف
ى خالف ما قرره الدستور فى نص المادة              ك عل  منه حين أجاز لرئيس     ١٤٤وذل

وا          ره فى إصدار الل ورية أن يفوض غي ة لتنفيذ القوانين  الجمه اللوائح (ئح الالزم
 ).التنفيذية

 : توافر حالة الضرورة وأحوال استثنائية-ثانيًا 
ة      ى حال ضية إال ف وائح التفوي ورية الل يس الجمه صدر رئ صح أن ي ال ي

تثنائية           سالفة الذآر تنص على أنه      ١٠٨فالمادة  . الضرورة وفى إطار أحوال اس
 .» األحوال االستثنائيةلرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى«

ر        د آان نص المادة              ١٩٥٦وآان دستور يناي  يكتفى بالظروف االستثنائية فق
ادة ١٣٦ نص الم ل ل تور ١٠٨ المقاب ن الدس ه ١٩٧١ م ضى بأن رئيس « يق ل

م نرى أن نص         » الجمهورية فى الظروف االستثنائية         أآثر تشددًا فى    ١٠٨ومن ث
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د الظروف االستثنائية إنما يحب أن     فال يكتفى بوجو     ١٩٥٦هذه األمر من دستور         
ًا و يقتضى مواجهتها بلوائح التفويض                 ر إلحاح ة ضرورة أآث يًا حال شأ داخل وهو . تن

ا المشرع   رر له ية يق ة واقع تثنائية حال ك أن الظروف االس صوره وذل ز ت ر جائ أم
ين استثنائية وطارئة ويمكن أن تنشأ حالة ضرورة أخرى تستوجب عالوة على        قوان

 .الستثنائية سلطات أخرى يواجهها الرئيس باللوائح التفويضيةالظروف ا

: فهو يعنى من وجه أول    . وهو تشدد يبرره خطورة التفويض من هذه الحالة       
د واحدة آما يعنى ثانياً                يذية فى ي شريعية والتنف سلطة الت يع لل تفويض سلطة  : تجم

 . أضيق الحدودىجماعية إلى شخص فرد وهو أمر ال يلجأ إليه إال ف

ة الضرورة                       ر حال رئيس فى غي ويض ال ه ال يجوز تف ك أن ى ذل رتب عل ويت
تثنائية    فالسرية مثال ال تبرر تفويض الرئيس فى إصدار اللوائح         . والظروف االس

ضية ك أل. التفوي ادة  وذل نص الم ضى بأ ١٠٦ن ال تور تق ن الدس سات «ه ن م جل
ية      شعب علن ى طلب ر         . مجلس ال ناء عل سات سرية ب اده فى جل ئيس ويجوز انعق

يس أو عشرين من أعضائه على                     ى طلب رئ ناء عل ومة أو ب ورية أو الحك الجمه
ه      روح أمام ى الموضوع المط شة ف ت المناق ا إذا آان س م رر المجل م يق ل ث األق

  .)٥٢(» تجرى فى جلسة علنية أو سرية

 : أن تكون على تفويض من مجلس الشعب-ثالثا 
سة السلطة التشريعية   تقضى القاعدة العامة بأن يختص مجلس الشعب بممار       

ادة              يه الم ا تنص عل ك حسب م م يبقى من المنطق        .  من الدستور    ٨٦وذل ومن ث
ره فى ممارسة جانب من جوانب العملية                    ويض غي ة تف تئذان المجلس فى حال اس

شريعية  ادة           . الت يه الم ا نصت عل  حيث أنها علقت سلطة الرئيس فى       ١٠٨وهو م
 . من مجلس الشعبإصدار اللوائح التفويضية على صدور تفويض

تفويض            ية صدور ال ساؤل عنه آيف ثور ت هل يصدره المجلس من تلقاء       . وي
 .نفسه، أم يجب أن يطلبه رئيس الجمهورية ؟

رى أنه يجب أن يطلب رئيس الجمهورية اإلذن بالتفويض فالمنطق يقضى             ن
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ذلك، ومن ثم ال يجوز لمجلس الشعب أن يسعى إلى رئيس الجمهورية ليفوضه                ب
 لم توضح ذلك صراحة     ١٠٨وإذا آانت المادة    .  بعض اختصاصاته   فى ممارسة   

تفويض  يعة ال ن طب ستفاد م ه م ادة . إال أن ا أن الم سى  ٣٨آم تور الفرن ن الدس  م
يث     ذلك ح ضى ب ضية تق وائح التفوي ى إصدار الل ومة ف لطة الحك نظم س ى ت والت

 .)٥٣(» يمكن للحكومة أن تطلب من البرلمان اإلذن بإصدار األوامر«تنص على 

 :ضوابط التفويض
ى إذن التفويض عليه أن يتحقق من           وافقة عل صدد الم شعب وهو ب مجلس ال

 .أمور تطلبها نص الدستور

ى   ية أول ن ناح ه      : فم ن ورائ صودًا م تفويض مق دار ال ون إص ب أن يك يج
ة ضرورة فى ظروف استثنائية، فال يصح والحال آذلك أن يصدر              واجهة حال م

تفويض فى أى وقت        ل   . اإلذن بال شترط فى اإلذن ضرورة ممارسة          ب يجب أن ي
سلطات محل التفويض فى أوقات الضرورة والظروف االستثنائية ومن ثم فإنه             ال
ضيه ذات أثر رجعى فهذا ماال يتفق آما نرى مع                    وائح تفوي ال يصح أن يصدر ل

ادة      ا ذهبت اليه              .  من الدستور    ١٠٨نص الم ى م نحن ال نوافق عل ك ف ى ذل وعل
يا فى       ة العل ضائها بتاريخ  المحكم ، ومن حيث أن حاصل ١٩٧٣ نوفمبر سنة ٣ق

ر  سبب ال م     اال ون رق رار بقان ن أن الق باب الطع ن أس سنة ٥١بع م د ١٩٦٨ ل  ق
ه بأثر رجعى وهو ماال يملك رئيس الجمهورية                 ى سريان أحكام صا عل تضمن ن
وافقة        ر الرجعى رهن بم ر األث ون إذ أن تقري وة القان ه ق رار ل ره بموجب ق تقري

ية خاصة       مجلس األ   يه بأغلب ة عل ذا النفى مردود بأن دستور     . م ومن حيث أن ه
 منه  ١٢٠ الذى صدر فى ظله القرار بقانون المطعون فيه فى المادة            ١٩٦٤سنة   

ادة   ( نص الم ة ل تور ١٠٨المقابل وال    ) ١٩٧١ لدس ى األح ورية ف رئيس الجمه ل
دودة       دة مح تفويض لم ى ال ناء عل تثنائية ب وعات  ... االس ين موض ذه وأن يع ه

يها    وم عل ى تق س الت رارات واألس شرع   «الق نص أن الم ذا ال ن ه ر م وظاه
الدستورى أجار لمجلس األمة تفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها            
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تفويض       ذه ال صدد ه ه، وب واردة ب شروط ال ون بال وة القان صاص  يق نقل االخت ت
ى الموضوعات     ورية ف يس الجمه ى رئ امًال إل ة آ س األم شريعى لمجل ى الت  الت

ا   ى خصوص م ة ف ه حق ممارسة صالحيات مجلس األم يها ويكون ل فرض ف
 .)٥٤(» ...فوض فيه

ادة       تجاوز نص الم ه ي ك ان ر ذل ل نظ ضاء مح ذا الق تور  ١٢٠وه ن دس  م
ادة ١٩٦٤ تور ١٠٨ والم ن دس ة . ١٩٧١ م ستوجب ممارس ك ي نص وذل ذا ال فه

ستقبل       ورا م الج أم ين تع رارات بقوان دار ق ى إص تفويض ف لطات ال ا أن س ية إم
 .تصدر لكى تعالج أمورًا تمت فى الماضى فذاك أمر ال يجوز التسليم به

ية   ية ثان ن ناح ش   : وم س ال دد مجل ب أن يح تفويض   -ب عيج ه بال ند إذن  ع
تفويض  ون محال لل ى سوف تك تحديد . الموضوعات الت ذا ال ون ه ويجب أن يك

تفويض من ناحية موضوعه عاماً                 يقًا فال يصح أن يكون ال  ما تقتضيه  وذلك. دق
ادة    وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات واألسس التى    « حيث تنص     ١٠٨الم

يها    وم عل م ال يجوز أن يكتفى البرلمان بتحديد الهدف أو الغرض من               » تق ومن ث
 .التفويض دون أن يتبين موضوعات التفويض

ين موضوعات التفويض بكل دقة ومن ثم ال يجوز                  ك يجب أن يتب ى ذل وعل
ب ى ع ياتها موضوعات  أن تأت ى ط ستوعب ف سعة بحيث ت ن ال تفويض م ارات ال

ى ذلك ال نوافق على ما             رتيبا عل تعددة وت هبت اليه المحكمة العليا فى قضائها      ذم
ين الموضوعات التى يرد عليها التفويض                  « تعلق بتعي ثالث الم شرط ال ا عن ال أم

ى من القانون رقم          ادة األول إن الم ا األول هط قد حددت فى شر١٩٦٧ لسنة ١٥ف
أمن الدولة وسالمتها وتعبئة إمكانياتها                   تعلق ب ك التى ت نة هى تل موضوعات معي

ود الحرب  م المجه ة ودع شرية والمادي ى ىالب صاد الوطن ذا - واالقت ان ه ئن آ  ول
سم  د ات تحديد ق ش(ال سعةىءب ن ال ة الحرب )  م ته حال د أمل ك ق إن ذل ا . ف ا م وأم

و            ادة المذآ رة فى الم بارة األخي رة من تفويض رئيس الجمهورية فى      تضمنته الع
ة فى آل ما يراه ضروريًا لمواجهة                ون بصفة عام وة القان ا ق رارات له إصدار ق

تيفا                    شطر األول من النص اس ه ال ينفى عن ال تثنائية فإن ه لشرط  ءالظروف االس
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 .)٥٥(» تعيين الموضوعات المحددة فيه على الوجه السابق بيانه

ضاء   ذا الق ر -وال شك أن ه ل نظ ى   - مح ون ف ل أن القان د أغف ه ق ك أن  ذل
ة    ك أن المحكم ى ذل دًا وال ينف ع ج د توس تفويض ق ده للموضوعات محل ال تحدي

ه  ر بأن ذا األم سعةىءش(وصفت ه ن ال بول )  م ر مق ه توسع غي يقة أن ى الحق فف
بارات     ب االعت ة أن تغل ان للمحكم ا آ تور، وم ع صريح نص الدس ناقض م ويت

 .ونية فى هذا األمرالسياسية على االعتبارات القان

ثة      تفويض لمدة محددة فالبرلمان وإن آان            : ومن ناحية ثال يجب أن يكون ال
نعه             ه أو م رية فى إعطائ ك سلطة تقدي ه يجب أن يكون اإلذن محدودًا          . يمل إال أن

ن لتحديد مدة بمدة معينة ومحددة على سبيل القطع الذى ال يثير خالفًا وثمة سبيال       
تفويض  ا األول  أ. ال فقد : أما الثانى.  أشهر ٦ضى تحديد مدة معينة لسنة أو       فيقت : م

نة  رتبطًا بظروف معي تحديد م ون ال تهاءيك ة الحرب أو زوال الظروف آان  حال
تثنائية  تفويض قائما ما قام سببه، وفى الحقيقة نرى            . االس ة يظل ال ذه الحال ففى ه

تحديد األول هو األصل واألساس ويجب عدم اللجوء إلى الصورة األ          خرى أن ال
ضرورة تحديد إال لل تحديد . لل ذا ال ط ه ى رب دا عل رلمان جاه ل الب ويجب أن يعم
ة ملموسة  ع مادي تحقق أو يكون . بوقائ د ال ت ى آل حال بأهداف ق ربطه ف وأال ي

 .تحققها مرهونا بمشيئة الحكومة

ة      يجب أن يصدر التفويض بموافقة ثلثى أعضاء المجلس         : ومن ناحية رابع
ك  م خطورة     وذل  المشرع الدستورى بأغلبية    ىومن ثم يكتف  .  الموضوع شرط يالئ

 .الحاضرين بل تطلب أغلبية خاصة وهى موافقة ثلثى أعضاء المجلس

زم       ورية مل يس الجمه إن رئ تفويض ف شروط وصح ال ذه ال تملت ه وإذا اآ
 .وذلك ما سوف نفصله. بعرض اللوائح التفويضية على مجلس الشعب إلقرارها

 :ويضية على مجلس الشعب إلقرارها عرض اللوائح التف-رابعا 
ادة     من الدستور توجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب           ١٠٨فالم
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د         سة بع تهاء فى أول جل م يتعرض أو عرضت ولم يوافق              ان إذا ل تفويض ف دة ال  م
ون             وة القان ا من ق ان له ا آ يها زال م ذه الفقرة لم يكن منصوصًا  . المجلس عل وه

واء   ل س نص المقاب ى ال يها ف تور عل ى دس نة ١٩٥٦ف تور س ى دس . ١٩٦٤ أم ف
شعب هو المختص دستوريًا آقاعدة                    دة فمجلس ال و من فائ وهو استحداث ال يخل
ه أن يعقب على اللوائح التفويضية التى سبق له أن أذن للرئيس              شريع ل ة بالت عام

 .بإصدارها بصدد موضوع محدد وفى وقت محدد

سة                تم العرض فى أول جل تلزم الدستور أن ي د   واس تهاء بع دة التفويض    ان  م
ون   وة القان ا من ق يعاد زوال ماله ذا الم ى ه دم العرض ف ى ع نص عل رتب ال وي

م تكن        أن ل ر آ ى الماضى آما نص المشرع      . وتعتب تد إل ر ال يم ذا األث ى أن ه عل
 . من الدستور١٤٧فى المادة 

شعب أن يو      ستمر العمل بها إلى أن تعدل أو تلغى            اولمجلس ال يها وي . فق عل
وة القانون على أنه يبقى ما أنتجته                      أو ال    ا من ق ا يكون له زول م يها في يوافق عل

 .فعدم موافقة مجلس الشعب ال تبطل الالئحة بأثر رجعى. من أثار قبل ذلك قائما

 الفرع الثانى

 القرارات بقوانين فى حالة الضرورة

  من الدستور١٤٧وفقا لنص المادة 

حدث فى غيبه مجلس الشعب ما     من الدستور على أنه إذا       ١٤٧تنص المادة   
رئيس الجمهورية أن                      ر جاز ل ر ال تحتمل التأخي اذ تدابي وجب اإلسراع فى اتخ ي
رارات             ذه الق ون ويجب عرض ه وة القان ا ق رارات تكون له أنها ق يصدر فى ش
على مجلس الشعب خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ صدورها إذا آان المجلس             

ه ف    تماع ل ى أول اج رض ف ا، وتع م    قائم إذا ل ساته، ف ف جل ل أو وق ة الح ى حال
ى إصدار                 ون ودون حاجة إل وة القان ا من ق ان له ا آ ر رجعى م تعرض زال بأث
ان لها من             ا آ ر رجعى م رها المجلس زال بأث م يق ذلك، وإذا عرضت ول رار ب ق
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سوية ما             سابقة أو ت رة ال ا فى الفت تماد نفاذه ون، إال إذا رأى المجلس اع وة القان ق
 .ا بوجه آخرترتب على أثاره

شأ فى حالة غياب مجلس الشعب               ة الضرورة التى تن ادة حال ذه الم نظم ه وت
ا فأعطت لرئيس الجمهورية سلطة مواجهة هذه الحالة بإصدار قرارات               سبب م ل

 :وتتمثل هذه الشروط فيها يلى. لها قوة القانون وفق ضوابط وشروط معينة

 .تدابير ال تحتمل التأخير توجب اإلسراع فى اتخاذ : توافر حالة ضرورة: أوال

 .غيبة مجلس الشعب: ثانيا 

 .اتخاذ تدابير ال تحتمل التأخير: ثالثًا 

 .العرض على مجلس الشعب: رابعًا 

 : توافر حالة الضرورة-أوال 
ادة  ن أن الم رغم م ى ال ضرورة صراحة إال أن ) ١٤٧(عل ظ ال ر لف م تذآ ل

رتب             ة الضرورة هى التى ت ك فحال ؤآد ذل  أحوال استثنائية تدعو  سياق النص ي
وائح ذه الل دار ه تدخل إلص ورية لل يس الجمه ة . رئ ى أن حال ه عل تفق الفق وي

 :الضرورة ينبغى لقيامها توافر ثالثة عناصر على الوجه التالى

تدخل بتدابير غير                   - رر ال ذه الجسامة هى التى تب يام خطر جسيم ، وه ق
 .عادية

ذى يب    - و ال ول ه ذا الحل اال، وه ر ح ون الخط ر أن يك تدخل بتدابي رر ال
 .سريعة

ذا الخطر بالوسائل العادية، وهذا شرط منطقى فبدونه                - ع ه تعذر دف أن ي
 .يبقى التدخل على غير أساس

دره ر           ة الضرورة أمر يق ر حال ورية  ئ وتواف على أنه يخضع فى    . يس الجمه
رلمان    ب الب ن جان ية م رقابة سياس ك ل شعب(ذل س ال ن  ) مجل ضائية م ة ق ورقاب
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رلمان   . ستورى جانب القضاء الد     ند عرض هذه اللوائح عليه         -فالب  له ينظر   - ع
ر الشروط التى حددها الدستور آما أن القضاء الدستورى له                  فى  -فى مدى تواف

ذه اللوائح             ى ه ته عل سط رقاب  بحث توافر حالة الضرورة التى أدت إلى        -سبيل ب
وم أن العلة ت               . إصدارها  ة صدورها ومن المعل ة هى عل ذه الحال دور مع إذ أن ه

 .المعلوم وجودًا وعدمًا

رار    تورية الق دم دس يا بع تورية العل ة الدس د قضت المحكم ذلك فق يقًا ل وتطب
م   ون رق سنة  ٤٤بقان وال      ١٩٧٩ ل ين األح ام قوان ض أحك ديل بع شأن تع  ب

ى أن . الشخصية رار ... وذهبت إل ال التحضرية للق ن األعم ين م ه يب وحيث أن
ون    سنة    ٤٤بقان يه    ١٩٧٩ ل  اليها الحكومة   استندت أن األسباب التى      المطعون عل

ين    ديل قوان ى تع رغبة ف و ال شعب، ه بة مجلس ال ى غي يل بإصداره ف ى التعج ف
ن       تجدت م ا اس م م ا رغ ل به ى العم د عل ال األم د أن ط صية بع وال الشخ األح

رات فى نواحى المجتمع        وما يشوب التشريعات القائمة من قصور تحقيقًا ... تغي
ال أنه ال تتحقق بها الضوابط المقررة فى الفقرة األولى من           إ... إلصالح مرتجى   

ادة    ورية سلطة إصدار                 ١٤٧الم يس الجمه بها تخول رئ  من الدستور التى بموج
ا قوة القانون لمواجهة حاالت الضرورة التى ال تحتمل التأخير، ومن               رارات له ق

ديل قوانين األحوال الشخصية، ب                    ة ضرورة ملحة بخصوص تع م تكن ثم م ل ل ث
ادى   شريع ع تعديل بموجب ت ذا ال ين إجراء ه ى ح تظار إل ن االن ن الممك ان م آ

 صدر  اذإ،  ١٩٧٩ لسنة   ٤٤يصدر من البرلمان، ومن ثم فإن القرار بقانون رقم            
ادة    ى الم تنادًا إل شوبا       ١٤٧اس ون م يها يك ررة ف اع المق الف األوض ى خ  وعل

 .)٥٦(بمخالفة الدستور ويتعين الحكم بعدم دستوريته برمته 

يقة األمر نحن نرى أن توافر هذا الشرط              أمر بالغ  ) حالة الضرورة (فى حق
رئيس     ضا أن إصدار ال رى أي وائح ون ذه الل ية وهو األساس فى إصدار ه األهم
ر غصبا للسلطة التشريعية                  ة الضرورة يعتب ين رغم تخلف حال رارات بالقوان للق

تور   صريح نص الدس شعب ب س ال توالها مجل ى ي ى . الت د صدرت ف صر ولق  م
دار        ك إص ن ذل ضرورة وم ة ال ال بحال صل بح ن أن تت ورًا ال يمك تها أم بطبيع
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ون رقم       رار بقان  ٤٨ بشأن مجلس الدولة والقرار بقانون رقم        ١٩٧٢ لسنة   ٤٧الق
سنة    شأن السلطة القضائية، والقرار بقانون رقم   ١٩٧٢ل  بشأن ١٩٧٢ لسنة ٤٩ ب

 .تنظيم الجامعات

 : غياب مجلس الشعب-ثانيا 
ص  ى ي ادة   لك ى الم وء إل س     ١٤٧ح اللج ياب مجل شترط غ تور ي ن الدس  م

يه لمواجهة هذه الظروف            ه يمكن اللجوء ال ان موجودًا فإن ه إذا آ ك أن شعب ذل ال
 :وتتحقق غيبة مجلس الشعب فى األحوال اآلتية

سنوية للمجلس والتى تفصل                   -١ ة ال اد ، أى العطل ين أدوار االنعق ا ب رة م فت
 .سواء أآانت عادية أو غير عادية ما بين أدوار انعقاد المجلس 

دة المجلس  -٢ تهاء م ين ان رة ب شريعيين ، أى الفت صيلة الت ين الف ا ب رة م فت
 .القديم وبداية انعقاد المجلس الجديد 

رة وقف جلسات المجلس تمهيدًا لحله فالمادة           -٣  من الدستور تجيز    ١٣٦فت
رئيس فى حالة الضرورة بعد استيفاء الشعب حل المجلس            اد وإن أر . لل

الل     تفتاء خ راء االس س وإج سات المجل ف جل رارًا بوق صدر ق ه أن ي ل
 .ثالثين يوما آحد أقصى 

ادة  -٤ يقًا للم رة حل المجلس تطب تفتاء ١٣٦فت ى االس شعب ف ق ال إذا واف  ف
شتمل على دعوة                    رارًا بالحل ويجب أن ي رئيس ق ى الحل، أصدر ال عل

د فى              تخاب مجلس جدي ين إلجراء ان يعاد الناخب ستين يوما   ال يجاوز    م
 .من تاريخ إعالن نتيجة االستفتاء

ًا إذ أن حاالت غياب المجلس محددة                     ر خالف شرط ال يثي ذا ال وواضح أن ه
 .على سبيل الحصر وبصورة ال تقبل الخالف

 :  اتخاذ تدابير ال تحتمل التأخير-ثالثًا 
ياب      ى غ ددناها وف ى ح صورة الت ضرورة بال ة ال ر حال ى تواف رتب عل ويت
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سلطة رئيس الجمهورية فى اتخاذ تدابير سريعة ال تحتمل التأخير          مجلس الشعب   
رارات بقوانين لها قوة القانون وهى بهذه الصفة قد تعدل                   وان تصدر فى شكل ق
ى أنها فى آل حال يجب أن ال تخالف                      دًا عل ستحدث تنظيما جدي ا أو ت ونًا قائم قان

ضا يجب أن تتناسب مع حالة الضر          . الدستور  ر أي ذه التدابي ورة وبمعنى آخر وه
رارات  ى إصدار ق تجاوزها إل ال ت ذه الظروف ف اًال له ًا فع يجب أن تكون عالج

ين ال تصل موضوعيا بحالة الضرورة القائمة وهو ما سبق أ             مثلنا له عند    نبقوان
ذا التناسب يراقبه مجلس الشعب حين تعرض        . الحديث عن شرط الضرورة        وه

رارها يه  إلق ذا التناسب. غل د ه ه إن وج م فل ن ث رارها وم رفض إق ودًا أن ي  مفق
ل بل فى   آلماتزول عنها مالها من قوة القانون ويزول أثرها ليس فقط فى الحال و            

 .الماضى أيضا

 : العرض على مجلس الشعب-رابعًا 
ادة       يقًا للم ذت تطب ى اتخ ين الت رارات بقوان رض الق تور أن تع ب الدس أوج

 : على مجلس الشعب إلقرارها وذلك آما يلى١٤٧

 . يومًا من إصدارها إذا آان المجلس قائما ١٥ى خالل ف -١

 .فى أول اجتماع للمجلس إذا آان المجلس فى حالة الحل أو وقف الجلسات -٢

يس         ى رئ ب عل ل يج س ب تب المجل داعها مك رد إي رض مج ى الع وال يعن
ذه القرارات                     م فى ه داء رأيه شتها وإب ى األعضاء لمناق المجلس أن يعرضها عل

ذلك الت  ين وآ رفض بقوان وافقة أم بال واء بالم يها س ه  . صويت عل ك فإن ى ذل وعل
 .يجب إيداع نصوصها آاملة

ادة         ه الم ذى حددت يعاد ال ى الم س ف ى المجل رض عل م تع ن ١٤٧وإذا ل  م
ى إصدار  ون دون حاجة إل وة القان ا من ق ان له ا آ ر رجعى م تور زال بأث الدس

ذلك رار ب ا إذا أ. ق ررة ىعرضت علم يد المق ى المواع س ف س  المجل إن مجل  ف
رارات، وتأخذ مكانها فى النظام القانونى فى                     ذه الق ى ه ا أن يوافق عل شعب إم ال

رفض المجلس إقرارها فيزول م                  ة أو ي ين العادي رتبة القوان ة وتأخذ م  آان  االدول
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وة القانون باثر رجعى، وللمجلس أن يقرر اعتماد اثارها التى تمت فى                   ا من ق له
 .ارها بوجه آخرالماضى أو تسوية ما ترتب على اث

ادة   وائح ؟ نصت الم ذه الل ى ه دل ف شعب أن يع ن لمجلس ال ل يمك ن ه ولك
رارات    ١٧٤ ر الق س أن يق ى أن المجل شعب عل س ال ية لمجل ة الداخل ن الالئح  م

ادة          يقا للم صادرة تطب ين ال رها آما هى دون         ١٤٧بقوان تعديل أى  دخال  إ أو ال يق
ادة    صت الم يها ون ى أ  ١٧٦عل ة عل ن ذات الالئح ى    م راحات الت ر االقت ن تعتب

يقدمها األعضاء بتعديل بعض أحكام القرار بقانون اقتراحات بمشروعات قوانين        
بع فى شأنها اإلجراءات المنصوص عليها فى هذه الالئحة          وهو أمر منتقد فى . تت

ا  م زوال آثاره ة، ومن ث رار الالئح دم إق ك ع ان يمل ك أن المجلس إذا آ ه ذل الفق
ه يجب         ر رجعى فإن وفى آل األحوال فإنه بعد     . )٥٧(أن يملك تعديلها وإلغاءها     بأث

رارها تصبح فى مرتبة القوانين العادية التى يملك المجلس الوالية عليها إلغاء                إق
 . وتعديًال

 المبحث الثانى

 مجلس الشعب

يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع     « من الدستور على أن      ٨٦تنص المادة   
ة     ة للدول سياسة العام ر ال ية     ويق صادية واالجتماع ية االقت ة للتنم ة العام والخط

ة للدولة، آما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك              وازنة العام والم
 .آله على الوجه المبين فى الدستور

إن مجلس الشعب هو الذى يمارس السلطة التشريعية                 ذا النص ف ا له . )٥٨(ووقف
ه يم              ا أن شريع آم ًا بالت جلس مارس وظيفة مالية وأخرى رقابية و      فهو يختص أساس

اءة إال إذا آان مشكًال تشكيًال                  ستطيع أن يمارس اختصاصاته هذه بكف ن ي الشعب ل
راطيا وية. ديمق ل الدستور استقالله بضمانات ق ذه . وآف سم ه ى ذلك سوف نق وعل

 :المبحث إلى ثالثة مطالب
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 .تكوين مجلس الشعب: المطلب األول 

 . استقالل مجلس الشعب ضمانات: المطلب الثانى 

 .اختصاصات مجلس الشعب : المطلب الثالث 

 المطلب األول

 تكوين مجلس الشعب

يحدد القانون الدوائر االنتخابية التى     « من الدستور على أن      ٨٧تنص المادة   
سم    يها   تق ى أال يقل ع              إل ين، عل ة، وعدد أعضاء المجلس المنتخب  ثالثمائة  نالدول

ى ا         صفهم عل ل من العمال والفالحين، ويكون انتخابهم عن  وخمسين عضوًا ن ألق
ام          سرى الع تخاب المباشر ال ون تعريف العامل والفالح،        . طريق االن ين القان ويب

ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عددًا من األعضاء ال يزيد       
 .»على عشرة

ى        ب ف لوب الغال و األس ان ه تخاب وإن آ نص أن االن ذا ال ن ه ضح م ويت
يد             تك  يس األسلوب الوح ه ل شعب إال أن د أجاز الدستور لرئيس       . وين مجلس ال فق

ضاء   شرة أع س ع ى المجل ين ف ورية أن يع رة  . الجمه ذ بفك تور أخ ا أن الدس آم
يل المصالح      شكيل المجلس فنص على وجوب أن         ) أو المهن والحرف    (تمث فى ت

 .يكون نصف أعضاء المجلس من العمال والفالحين

 الفرع األول

 تكوين هيئة الناخبينآيفية 

ذين لهم حق االنتخاب أى الذين                  ين ال ين مجموع المواطن ئة الناخب يقصد بهي
ذا   سياسى وه شعب ال نه ال ر ع ا يعب و م سياسية وه وقهم ال ة حق تعون بممارس يتم
ته          شعب فى حقيق ة أى ال شعب الحقيقى فى الدول سياسى يختلف عن ال شعب ال ال

ر حق االنتخاب مثال فإنه لن يشمل جميع        ألنه مهما توسعنا فى تقري    «االجتماعية  
 .)٥٩(» األفراد الذين تتكون منهم الدولة
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صرى   نظام الم ثة   -وال دول الحدي ب ال ئة     - آأغل د هي ى تحدي ذ ف بح يأخ  أص
ين  ام، وهو يعنى أن لكل مواطن بل سن الرشد السياسى           . الناخب راع الع نظام االقت ب

ادة              ينص على حق المواطنين     منه أن    ٦٢حق التصويت وحرص الدستور فى الم
سياسية حيث نصت أن                 ز فى مباشرة الحقوق ال للمواطن حق االنتخاب   «دون تميي

ياة    ى الح ساهمته ف ون، وم ام القان ا ألحك تفتاء وفق ى االس رأى ف داء ال والترشيح وإب
يد ممارسة هذا                » العامة واجب وطنى      ذا النص ال يجوز للمشرع أن يق يقًا له وتطب

د د تح يود ق ة ق ئة دون أخرىالحق بأي ى ف نه أو تقصره عل ه .  م ون تدخل ا يك وإنم
ون مباشرة الحقوق السياسية رقم                     يه قان ا ذهب ال ذا م يد وه  لسنة  ٧٣للتنظيم ال للتقي

 سنة ةعلى آل مصرى وآل مصرية بلغ ثمانى عشر« فى المادة األولى منه ١٩٥٦
ية    سياسية اآلت وق ال سه الحق ر بنف يالدية أن يباش تخاب أ-٣.... م س  ان عضاء مجل

على أن األخذ باالقتراع العام ال يعنى التسليم بهذا الحق لكل مواطن حتى              » الشعب 
 . ولو بلغ سن الثامنة عشرة فثمة شروط حددها القانون لتوافر صفة الناخب

ئة الناخبين وأخرى أعفاها                  تبعادها من هي ى اس ون عل ئات نص القان ة ف وثم
واجب وس     ذا ال يام به ن الق نة م ضرورة معي ين أوالل واجب  : وف نب شروط ال ال

يا        ناخب وثان رها فى ال ثاً         : تواف تخاب وثال ا االن الموقوفين عن  : المحرمين من حق
 .الذين أعفاهم القانون من ممارسة هذا الحق: ممارسة هذا الحق ثم رابعًا

 : شروط توافر صفة الناخب-أوال 
ى من ق                   ادة األول ه الم ا تقضى ب ناخب حسب م ر صفة ال شترط لتواف انون ي

 :مباشرة الحقوق السياسية شرطان

 .الجنسية: األول

 .السن: الثانى

 :وذلك على التفصيل التالى
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 : الجنسية المصرية-١
ئة التشريعية                  وين الهي سية المصرية أمر الزم ومنطقى إذ تك واشتراط الجن

هم، وهذا الشرط مستفاد من مطالعة نص المادة        اأمر يخص المصريين وال يتعد       
ى من  أن األول سياسية إذ تقضى ب وق ال ون مباشرة الحق ى آل مصرى «قان عل

ا استطالت مدة أقامتهم،                » وآل مصرية    يمون فى مصر مهم ذين يق فاألجانب ال
ه    تم ب صرى يه أن م ذا ش ر فه ذا األم م به لة له صالحهم ال ص ت م ا آان وأي
ن      صلحتها فم ه بم والء وال يأب صر بال دين لم ى ال ي دهم فاألجنب صريون وح الم

 .)٦٠(اال يشارك فى حكم الوطن إال أبناؤه المسلم 

سو المشرع المصرى بين المصرى األصيل والمصرى المتجنس فى        م ي ول
ادة  تخاب إذ أن الم ة حق االن م ٩ممارس ون رق ن القان سنة ٢٦ م شأن ١٩٧٥ ل  ب

شترط ضرورة مرور خمس سنوات على اآتساب الجنسية              سية المصرية، ت الجن
 .الجنسية المصرية ممارسة حق االنتخابالمصرية حتى يستطيع المتجنس ب

نس       ن والء المتج تحقق م ك ال ن ذل شرع م صد الم د ق ادة  . وق ى أن الم عل
 .التاسعة أجازت أن يعفى من هذا القيد بقرار من رئيس الجمهورية

اء من قيد الخمس سنوات                     ضا اإلعف ية أي ر الداخل رار من وزي ا يجوز بق آم
ذى انضم إلى القوات المصرية     المحاربة وحارب فى صفوفها، وذلك للمتجنس ال

م ال يصح أن  ه لمصر، ومن ث ية عن والئ نم بدرجة آاف ذى ي صنيعه ال رًا ل تقدي
 .يفرق بينه وبين المصرى األصيل

 : السن-٢
ون سن   سياسية، أن يك وق ال رة الحق ون مباش ن قان ى م ادة األول شترك الم ت

 .جًال أو امرأة سنة ميالدية، ويستوى فى ذلك أن يكون الناخب ر١٨الناخب 

م   ون رق صدور القان ين ب ئة الناخب دة هي ساع قاع سنة ٧٣ويالحظ ات  ١٩٥٦ ل
ا آان عليه األمر قبل ثورة يوليه، ففى ظل دستور سنة               آان يشترط فى    ١٩٢٣عم

ناخب    تخاب أعضاء مجلس النواب و      ٢١ال  ٢٥ سنة على األقل إذا تعلق األمر بان
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تخاب أعضاء مجلس               شيوخ واتساع قاعدة هيئة الناخبين      سنة إذا تعلق األمر بان ال
 .أمر يتسق والفكر الديمقراطى الحديث، ويضمن تجديد هيئة الناخبين 

 :مون من حق االنتخابو المحر-ثانيًا 
ية من القانون رقم                    ادة الثان سياسية الم وق ال نظم الحرمان من مباشرة الحق ت

سنة ٧٣ اب فع   )٦١( ١٩٥٦ ل ى ارتك ها إل ى أساس رتد ف االت ت ى ح شكل  وه ل ي
جريمة، ويؤدى إلى المساس بالشرف واالعتبار، ولقد قدر المشرع المصرى أن            
وق    رة الحق ن مباش رمان م يه الح رتب عل رائم يت ذه الج ثل ه ى م م ف رد الحك مج
نها بطبيعة الحال حق االنتخاب وذلك ما لم يكن الحكم موقوفًا أو أن               سياسية وم ال

م ف            باره ومن ث يه اعت د رد إل يه ق وم عل ؤيد بل أنه     المحك ر م ذا الحرمان غي إن ه
 .وهى وقف تنفيذ الحكم أو رد االعتبار. ينتهى بانتهاء علته

ية تلحق بالمحكوم عليه فى إحدى                   وبة تبع ر عق ى يعتب ذا المعن والحرمان به
الفة    سياسية س وق ال رة الحق ون مباش ن قان ية م ادة الثان ددتها الم ى ح االت الت الح

ر، ومس    ذلك ال تثريب عليه وال يتناقض مع نظام        ك المشرع المصرى فى        لالذآ
 .االقتراع الذى يأخذ به فى تكوين هيئة الناخبين 

 : الموقوفون عن ممارسة حق االنتخاب-ثالثًا 
ى أن       سياسية عل وق ال رة الحق ون مباش ن قان ثة م ادة الثال نص الم ف «ت تق

 :ذآرهم اآلتى مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة لألشخاص 

 .مدة الحجر المحجور عليهم  -١

 .المصابون بأمراض عقلية المحجوزون مدة حجزهم  -٢

اريخ شهر إفالسهم ما لم                     -٣ دة خمس سنوات من ت ذين شهر إفالسهم م ال
 .» يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك

. والوقف فى هذه الحاالت مناطه عدم توافر األهلية الالزمة لممارسة الحق            
 .وهو وقف مؤقت يزول سببه الذى حدده القانون 
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 : المعفون من مباشرة هذه الحقوق-رابعًا 
ية من قانون مباشرة الحقوق السياسية                   رتها الثان ى فى فق ادة األول نصت الم

ى أن     راد القوات المسلحة الرئيسية              «عل واجب ضابط وأف ذا ال ويعفى من أداء ه
دة خدمتهم بالقوات                   شرطة طوال م ئة ال راد هي رعية واإلضافية وضابط وأف والف

 .»الشرطةالمسلحة أو 

ين     سامها ب دم، انق زة وع دة األجه مان وح و ض اء ه ذا اإلعف اس ه وأس
ة       ستلزم آفال ى ت تمع والت ى المج سئولياتهم ف م م ك لعظ تلفة، وذل زاب المخ األح

 .استقاللهم وعدم الزج بها فى خالفات سياسية قد تضر الوطن فى نهاية األمر

نة    تور س ى دس ررًا ف اء مق ذا اإلعف ان ه ه. ١٩٢٣وآ ثورة  إال أن يام ال د ق  بع
اء األحزاب    سياسى الواحد الذى أريد له أن ينظم جميع أفراد              . وإلغ ظهر التنظيم ال

راد   سماح ألف رر ال ة تق شعب العامل وى ال شعب تحت مسمى تحالف ق وطوائف ال
م     ون رق ن القان ى م ادة األول ضى الم ك بمقت تخاب وذل شرطة باالن يش وال   ٧٣الج

سنة    ون      ١٩٥٦ل ديلها بالقان بل تع م     ق سنة    ٧٦ رق ذى أعفى هذه الفئات       ١٩٧٦ ل  وال
 .من ممارسة حق االنتخاب وذلك على إثر العودة إلى نظام تعدد األحزاب

 الفرع الثانى

 الترشيح للعضوية وأحكامه

ادة  صت الم ى أن  ٨٨ن تور عل ن الدس واجب  « م شروط ال ون ال دد القان يح
 .»توافرها فى أعضاء مجلس الشعب

 فى شأن مجلس الشعب وحددت المادة       ١٩٧٢  لسنة ٣٨وصدر القانون رقم     
 :الخامسة من هذه الشروط وهى آاالتى

 :شروط الترشيح  -أوال 
 : أن يكون مصرى الجنسية من أب مصرى-١

شعب اشترط فى المرشح أن                 ون مجلس ال إن المشرع فى قان ك ف ى ذل  وعل
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صرى    ودًا ألب م يال مول صريًا أص ون م صرى    . يك ك أن الم ى ذل رتب عل ويت
 .س ال يستطيع ترشيح نفسه مهما استطال به الزمنالمتجن

سية         ون الجن يه قان ص عل ا ن ع م تعارض م شرط ي ذا ال ى أن ه ك ف وال ش
م  صرى رق سنة ٢٦الم يث نص   ١٩٧٥ ل نه ح عة م ادة التاس ى الم ون « ف ال يك

ذى اآتسب الجنسية المصرية         حق التمتع بمباشرة الحقوق السياسية     .. لألجنبى ال
بل    نوا    انقضاء ق نه تاريخ اآتسابه الجنسية، آما ال يجوز انتخابه أو            خمس س ت م

ئة نيابية قبل مضى عشر سنوات من التاريخ المذآور،                   ة هي نه عضوًا فى أي تعيي
ن      يد األول أو م ن الق اء م ورية اإلعف يس الجمه ن رئ رار م وز بق ك يج ع ذل وم

 .»القيدين المذآورين معا

ي  ن الق ى م ية أن يعف ر الداخل ن وزي رار م يدين ويجوز بق ن الق د األول أو م
ة وحارب فى               سلحة المصرية المحارب وات الم ى الق ا من أنظم إل ورين مع المذآ

 .صفوفها

سياسية     وق ال رة الحق ون مباش ى قان وارد ف نص ال ال ال ه يجب إعم ى أن عل
 .وذلك إعمال للقاعدة األصولية التى تقضى بأن الخاص يقيد العام

 :اب أن يكون مقيدًا فى أحد جداول االنتخ-٢
وهو شرط منطقى، ذلك أنه يفترض فى المرشح أن تتوافر فيه بداءة شروط       

نوعًا أو موقوفًا أو معف            ان مم إن آ ناخب ف  من حق التصويت فال يجوز له أن        ىال
سه لعضوية مجلس الشعب، آما يشترط القانون إال يكون قد طرأ عليه                  يرشح نف

ى أنه ال يشترط أن يكون سبب يستوجب إلغاء قيده طبقًا للقانون الخاص بذلك عل        
يدًا فى ذات الدائرة التى نفسه فيها         بل يمكن أن يكون مقيدًا فى أى دائرة على . مق

 .مستوى الجمهورية

 : من العمر ثالثين سنة ميالدية على األقل يوم االنتخابا أن يكون بالغ-٣
شرط توافر قدر من النضج الذى يكفل له حسن القيام                 ذا ال وأراد المشرع به

شريعىبوا بة الت يس بك . ج يان ل ى بعض األح سن ف ر ال ان تواف ده اوإن آ ف وح
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 .لتحقيق ذلك، إال أنه معيار يأخذ األمر الغالب فى طبيعة اإلنسان

 أن يكون حاصًال على شهادة إتمام مرحلة التعليم األساسى أو ما يعادلها              -٤
 :على األقل

ية استحدثه المشرع فى تعديله لقانو            غ األهم ن مجلس الشعب وهو شرط بال
م  سنة ٣٨رق م ١٩٧٢ ل ون رق ك بالقان سنة ١٧٥ وذل د ٢٠٠٥ ل ثل الح و يم ، وه

ه فى الطبعات السابقة لهذا المؤلف وذلك حتى يتفهم                   نا نطالب ب ذى ظلل ى ال األدن
ع      تفق م ذى ي ر ال و األم ته وه ى ممارس ادرًا عل ون ق س دوره ويك عضو المجل

 .امى فى هذه المرحلة التى تفرض التعليم اإللز١٨النص الدستورى م 

ر   يد أول يناي تثنى موال د اس تعديل ق ذا ال ى أن ه شرط ١٩٧٠عل ذا ال ن ه  م
 .واآتفى بشأنهم بإجادة القراءة والكتابة

ة العسكرية اإللزامية أو أعفى من أدائها طبقا                  -٥ د أدى الخدم  أن يكون ق
 :للقانون

شرط بديهى      ذا ال ذى يتهرب من أداء هذه الفريضة السامية        . وه  ال يصح   فال
ومن مقتضى هذا الشرط أن يكون قد أدى الخدمة . أن يكون عضوًا فى البرلمان    

يه وفقًا للقانون من أدائها               ه سبب يعف د تحقق لدي يا أو يكون ق . العسكرية أداء فعل
بار تجاوز الشخص سن التجنيد                       ة فى مدى اعت ام مجلس الدول د اختلفت أحك وق

ع الغرا           ة ودف صالحه مع الدول مة المقررة لذلك بمثابة إعفاء من أداء       اإللزامى وت
شرط إلى أن حسمت المحكمة اإلدارية ذلك فى حكم حديث          ه ال ستوفى ب ة ي الخدم

ادة   يها بالم صوص عل بادئ المن يد الم رة توح س  ٥٤لدائ ون مجل ن قان ررًا م  مك
ى         ة إذا ذهبت إل فيما يتعلق باالختالف بين األحكام الصادرة عن المحكمة        «الدول

ة ال ن   اإلداري سة ب ادة الخام سير الم شأن تف يا ب م  ٥ دعل ون رق ن القان سنة ٣٨ م  ل
شعب بأنه يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب أو               ١٩٧٢ شأن مجلس ال  ب

زامية أو أعفى من               ة العسكرية اإلل د أدى الخدم ستمر فى عضويته أن يكون ق ي
ون، وال يعتبر التهرب من أداء الخدمة العسكرية اإل              ا طبقا للقان لزامية حتى  أدائه

 .)٦٢(» تجاوز سن التجنيد بمثابة إعفاء قانونًا من أدائها
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س     -٦ شعب أو مجل س ال ن مجل رار م ضويته بق قطت ع د أس ون ق  أال يك
 :الشورى

سبب فقد الثقة واالعتبار أو بسبب اإلخالل بواجبات العضوية بالتطبيق              وذلك ل
 :أى من الحالتين من الدستور، ومع ذلك يجوز له الترشيح فى ٩٦ألحكام المادة 

 . انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خالله قرار بإسقاط العضوية-١

ر   -٢ اء األث شورى بإلغ س ال ن مجل شعب أو م س ال ن مجل رار م  صدور ق
باتها       الل بواج سبب اإلخ ضوية ب قاط الع ى إس رتب عل يح المت ن الترش ع م المان

ية أعضائه           وافقة أغلب ة بم ذه الحال رار المجلس فى ه بناء على اقتراح ويصدر ق
تهاء دور االنعقاد الذى صدر خالله قرار                     د ان ك بع ين عضوًا، وذل دم من ثالث مق

 .إسقاط العضوية

شرط يفترض إسقاط المجلس لعضوية أحد أعضائه بسبب فقد الثقة                ذا ال وه
بار أو بسبب اإلخالل بواجبات العضوية وفقًا لنص المادة             ثم يرتب  . ٩٦أو االعت

ذا اإلس  ى ه رًا عل ى ذات    أث رى ف رة أخ يح م ادة الترش واز إع دم ج و ع قاط وه
آان استحداث . وهو شرط يفرض وصاية على إرادة الناخبين. الفصل التشريعى  

د أن أرسل برقية                      شرط بمناسبة إسقاط المجلس لعضوية أحد أعضائه بع ذا ال ه
يها على استفتاء            رئيس الجمهوري يحتج ف  وما تاله من    ١٩٧٧ فبراير سنة    ١٠ل

رار إصدار ا م -لق ون رق سنة ٢ بقان ر . ١٩٧٧ ل ى أث شعب عل تمع مجلس ال فاج
ك وأسقط العضوية عنه         ، وسدًا لباب الترشيح له مرة أخرى استحدث هذا         )٦٣(ذل

شرط ال    . ال ره بح صح تبري ى وال ي ر طبيع رط غي و ش ان  . وه ه إذا آ ك أن وذل
ى    ن المنطق ضائه فم د أع قط عضوية أح د أس س ق ه  -المجل ضى ب ا يق  حسب م

نط  ى الشعب        -ق الديمقراطى    الم  لكى تبت   - أى إلى هيئة الناخبين      - أن يحتكم إل
 .فى األمر وتحسم النزاع بين المجلس وأحد أعضائه

ون للمجلس أن يصدر قرارًا بإلغاء األثر المانع ويستثنى بعض                وأجاز القان
راهم      بار          -من ي ثقة واالعت دى ال ادة ترشيحهم مرة أخرى فى ذات         - من فاق  إلع
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 .التشريعىالفصل 

م     ون رق ن القان سة م ادة الخام ظ أن الم سنة ٣٨ويالح ت  ١٩٧٢ ل د أغفل  ق
سمعة              ر شرط حسن ال ى ضرورة تواف ك نكوصًا عنه        . النص عل ى ذل . فهل يعن

يعها سواء ما                        ام جم ى الوظائف الع ون لتول به القان ذى يتطل ام ال شرط الع وهو ال
رها          ان أم ا ه أنها وم ذا الشرط      . عظم ش ر ه بل والتشدد فيه إلى وال شك أن تواف

ى المؤسسة التشريعية من ليس أهًال             سرب إل ى ال يت وب حت أقصى حد أمر مطل
 .للقيام بهذه المهمة

ادة     ى أن الم ذهب رأى إل ر     ٩٦وي د استوجبت ضرورة تواف  من الدستور ق
د   د العضو أح بار أو فق ثقة واالعت د ال باب فق دد أس سمعة وهى تع شرط حسن ال

ساب العضوية      ى من وجه أخر ضرورة توافرها               ف. أسباب اآت شروط يعن د ال فق
 .)٦٤(ابتداء 

يه                    رر وال يصح االختالف عل سمعة أمر مق فهو . والحق أن شرط حسن ال
ضو           ق ع ى عات ع عل ى تق سئولية الت م الم ك لعظ ص وذل ى دون ن وب حت مطل

رلمان ا أن    . الب ى أحكامه ضاء اإلدارى ف ة الق ه محكم ا حددت سمعة آم سن ال وح
ذه        ى ه  األعمال محمود السيرة لم يسمع عنه ما يشينه أو يحط من            يكون من يتول

ى          رغب ف ى ي نة الت واجب للمه رام ال ؤهله لالحت ا ي زًا لم ناس حائ ين ال دره ب ق
زاولتها  ى أن  . )٦٥(م يا عل ة العل ة اإلداري ضاء المحكم تقر ق ى اس ذا المعن ى ه وف

و     سمعة ه سن ال صود بح ا      «المق ى به ى يتحل صفات الت ن ال وعة م ك المجم تل
 .)٦٦(» شخص فتكسبه الثقة بين الناس وتجنبه قالة السوء، وما يمس الخلقال

 : آيفية التقدم بطلب الترشيح-ثانيًا 
اب الترشيح من وزير الداخلية، ويجوز لكل من تتوافر                 تح ب رار بف يصدر ق
رغب  ى ي ى المحافظة الت تابة إل تقدم بطلب الترشيح آ شريح أن ي يه شروط الت ف

ى إحدى الدوا يح ف ى طلب الترش ر ف ا، ويجب أن تتواف واقعة به ية ال ر االنتخاب ئ
م                   ون رق سادسة من القان ادة ال ا تحدده الم ًا لم دة شروط وفق  لسنة ٣٨الترشيح ع
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 .١٩٩٠ لسنة ٢٠١ والمعدلة بقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم ١٩٧٢

ن      -أ رية األم ى مدي تابة إل س آ ضوية المجل يح لع ب الترش دم طل  أن يق
رغب المرشح فى الترشيح فى إحدى دوائرها االنتخابية         بالمحافظة التى      ومن . ي

 .ثم ال يصح أن يكون طلب الترشيح شفاهة

ية بقرار               -ب ر الداخل دة التى يحددها وزي دم طلب الترشيح خالل الم  أن يق
 . أيام من تاريخ فتح باب الترشيح١٠منه على أال تقل عن 

ستندات الرسمية ال            -جـ  رفق بطلب الترشيح الم ى توافر       أن ي رهن عل تى تب
وتثبت صفة العامل والفالح بإقرار من      . شروط الترشيح التى نص عليها القانون      

 .المرشح مصحوبًا بما يؤيد ذلك من المستندات

وتنص هذه المادة فى فقرتها األخيرة على إعفاء المرشح الذى تجاوز عمره           
ة العسكرية اإل                ديم شهادة أداء الخدم ين من تق زامية أو اإلعفاء    الخامسة والثالث ل

نها  م معيب ذك ألنه يغض الطرف عن إمكانية تهربه من                 . م ذا الحك رى أن ه ون
 .وهو أمر ال يجوز معه قبول ترشيحه لعضوية المجلس. الخدمة العسكرية

بات الترشيح     تشكل فى آل محافظة لجنة أو أآثر لفحص طلبات     : فحص طل
د أع  ها أح روطه، ويرأس ر ش ن تواف بت م يح والتث ضائية الترش ئات الق ضاء الهي

ئات بدرجة قاضى أو ما                      ذه الهي ة وعضوية أحد أعضاء ه يس محكم بدرجة رئ
ا يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية ويصدر بتشكيلها قرار من             يعادله

 .وزير الداخلية

ية   رة االنتخاب ى الدائ ماء المرشحين ف ضمن أس ويجب أن يعرض آشف يت
ددًا صفة آل مرشح       وذلك خالل خمسة أيام إلقفال )  أو فالح أو فئاتعامل (مح

 .باب الترشيح

م يرد أسم أحد ممن تقدموا للترشيح فى الكشف المعلن عليه أن يطلب                وإذا ل
ويجب نشر أسماء المرشحين آل فى      . من اللجنة السابقة إدراج اسمه فى الكشف       
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 .دائرته االنتخابية فى صحيفتين يوميتين واسعتى االنتشار

 : عن الترشيحالتنازل
رية   ى مدي د محضر إل ى ي إعالن عل يح ب نازل عن الترش ل مرشح أن يت لك

بل يوم االنتخابات بعشرة أيام على األقل            ويثبت التنازل أمام   . األمن بالمحافظة ق
ويعلن هذا . اسمه فى آشف المرشحين فى الدائرة إذا آان قد قيد فى هذا الكشف     

رة االنتخاب           ر الدائ اب مق ى ب نازل عل ية واللجان الفرعية يوم االنتخاب، وتنشر      الت
ك فى صحيفتين يوميتين واسعتى                    نازل وذل ذا الت ية اإلعالن عن ه وزارة الداخل

 .االنتشار قبل الموعد المحدد لالنتخاب بوقت آاف

 الفرع الثالث

 الفصل فى صحة العضوية

ادة      يختص المجلس بالفصل فى صحة     « من الدستور على أن       ٩٣تنص الم
يق فى صحة الطعون المقدمة            . ائهعضوية أعض    نقض بالتحق ة ال وتختص محكم

إلى المجلس بعد إحالتها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خالل             
ى محكمة النقض وبعرض نتيجة التحقيق           ته إل اريخ إحال ومًا من ت خمسة عشر ي
ى المجلس للفصل فى صحة الطعن خالل                 ة عل يه المحكم تهت إل ذى ان رأى ال  وال

يق على المجلس          يجة التحق اريخ عرض نت ومًا من ت وال تعتبر العضوية . ستين ي
 .»باطلة إال بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس

تخابات، يحدث أن يقدم بعض المرشحين طعونًا فى صحة عضوية               د االن بع
ازوا بعضوية المجلس         ذين ف نواب ال ذه الطعون هى فى حقيقتها منازعات   . ال وه

ستند إل ى  ت توريًا ف بة دس شروط المتطل ر ال ى تواف نازعة ف ية آالم باب قانون ى أس
ح ى     . المرش شابكة وه تعددة والمت ية الم يات االنتخاب ى العمل دثت ف اء ح أو أخط

ال       يق وإعم ى تطب الف ف ى خ ها عل ى أساس ستند ف ية إذن ت نازعات قانون م
ية صوص القانون ى ج   . الن ة إل ذه المهم ناد ه ى إس ن المنطق ون م م يك ن ث ة وم ه

د      نطق وعه ذا الم ف ه د خال صرى ق تور الم ى أن الدس يها عل صل ف ضائية تف ق
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على أن تختص محكمة النقض . بالفصل فى صحة العضوية إلى مجلس الشعب         
يق فى الطعون      ى أن المجلس ال يمكن أن يمارس               . بالتحق ع العمل بت الواق د أث وق

بارات الحزبية واألهواء            ر باالعت ه يتأث ياد إذ أن ة بح ذه المهم آما أنه .  السياسيةه
تقد إلى الخبرة القانونية التى تستطيع أن تتبين صحة المنازعات من عدمها من        يف

 .الناحية القانونية

م من األمثلة التى ال تحصى، تخلص فيها محكمة النقض بعد تحقيقها فى               وآ
يات     بطالن عمل صل ب رية تت باب جوه ك ألس تخاب، وذل ى بطالن االن ن إل الطع

رز، وينتهى      ى قرار بصحة العضوية وهو فى ذلك ال تحرآه              الف يها إل المجلس ف
 .األهواء السياسية واالعتبارات الحزبية

لطة     يص س ى تقل دًا عل ل جاه يقة ويعم ذه الحق درك ه صرى ي ضاء الم والق
ن        تثناء م سبانه اس ضائه بح ضوية أع حة ع ى ص صل ف ى الف شعب ف س ال مجل

أن القضاء هو الذى يختص                ذى يقضى ب ام ال  بالفصل فى المنازعات    األصل الع
ة القضاء اإلدارى فى حكم حديث لها                ك قضت محكم رغم االنتقادات  «. وفى ذل

يابة أعضائها   ى صحة ن الس بالفصل ف ذه المج بدأ اختصاص ه ى م وجهة إل الم
سلطات ألن المجالس النيابية عند ممارستها              بدأ فصل ال تعارض مع م باره ي باعت

نازعات   ى م صل ف ا تف صاص إنم ذا االخت ن  له بارة ع ون ع يها ذا الطع رفع إل ت
نازعات  ضائية             .. م سلطة الق نازعات من اختصاص ال آما أنه  .. والفصل فى الم

تعذر    ن الم ضائية، إذ م يفة ق س سياسى وظ ول مجل ور أن يخ ن أخطر األم  -م
ته  م طبيع يفة -بحك ذه الوظ ثل ه ز الضروريان لم دم التميي يدة وع سوده الح  أن ت

اتي    رت دس د آث ك فق ل ذل م آ نة  ورغ د س ا بع صاص  ١٩٥٢ر م ون االخت  أن يك
 .)٦٧(» بالفصل فى صحة نيابة األعضاء للمجلس النيابة نفسه

وعلى ذلك فإن القضاء المصرى ذهب إلى تقرير مسئولية الدولة بالتعويض           
رلمان بالفصل فى صحة العضوية وباتت أحكام المحاآم العادية                رارات الب عن ق

اه            ذا االتج ى ه ستقرة عل ذا الصدد حكم         وم . فى مصر م ا فى ه ن أحدث أحكامه
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سة  رة، بجل تئناف القاه ة اس ضت )٦٨( ٣١/١/١٩٩٥محكم م ق ذا الحك ى ه  وف
شعب بصفته ووزير الداخلية بصفته بأن                    يس مجلس ال زام آل من رئ م بإل المحك
ة ألف جنيه تعويضًا أدبيًا عما لحق به من أضرار          بلغ مائ ستأنف م ى الم ؤديا إل ي

ال    ى بط اء أدت إل يجة أخط رض      نت ى ع اء ف دوث أخط تخاب وح ية االن ن عمل
 .)٦٩(التقرير بتحقيق محكمة النقض على مجلس الشعب 

 المطلب الثانى

 ضمانات استقالل مجلس الشعب

يما سبق أن أهم الضمانات التى تكفل للبرلمان استقالله هى أن يتشكل                نا ف قل
راطية    تخابات فاسدة أو مزو            . بطريقة ديمق رة ان رلمان ثم ان الب إذا آ رة فال شك   ف

ه سوف يكون من الضعف بحيث ال يستطيع أن يعصى للحكومة أمرًا، وينتهى             أن
 .به الحال ألن يكون أداة طيعة فى يدها تزين به وجه االستبداد

وينص الدستور عادة على العديد من الضمانات التى تكفل للمجلس استقالله           
يذية،    سلطة التنف ة وخاصة ال ى الدول رى ف سلطات األخ اه ال ذه تج ون رد ه  ويك

ين ى نوع ضمانات إل أة والحصانة  : ال شخص العضو وهى المكاف تعلق ب األول ي
سئولية دم الم سم، وحظر   . وع ى الق ى وه ل البرلمان تعلق بالعم و ي ى فه ا الثان أم

رلمان     صاص الب ضوية، واخت رغ للع ة، وضرورة التف ع الدول ى م تعامل المال ال
 .بإسقاط عضوية أعضائه

 :ا المطلب إلى فرعين نتناول فى وعلى ذلك سوف نقسم هذ

 .الضمانات التى تتعلق بعضو البرلمان: الفرع األول

 .فنبحث فيه الضمانات التى تتعلق بالعمل البرلمانى ذاته: أما الفرع الثانى

 الفرع األول

 الضمانات التى تتعلق بعضو البرلمان

أة، والحصانة البرلمانية، وعدم ال               ضمانات فى المكاف ذه ال ثل ه . مسئوليةتتم
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 :وذلك على الوجه التالى

 : المكافأة-أوًال 
ادة       من الدستور على أن يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة              ٩١تنص الم
 .يحددها القانون

فالعمل فى البرلمان ليس عمًال تطوعيًا، وإنما هو بمقابل حتى يضمن تفرغ             
ه ويضمن له أيضًا حياة آريمة تليق به وتبعده عن المؤثر             ات الخارجية العضو ل

 .التى يمكن أن تؤثر فيه وذلك آجماعات الضغط وغيرها

ًا فى استقالل المجلس عن الحكومة تطلب الدستور أن تحدد المكافأة                وإمعان
ون يصدر من المجلس ذاته، فالحكومة ليست هى التى تحدد المكافأة وقواعد       بقان

سه        ل المجلس نف م       . صرفها ب ون رق أن مجلس   فى ش  ١٩٧٢ لسنة   ٣٨ونظم القان
ادة   ى الم شعب ف ى أن  ٢٩ال رلمانية فنص عل أة الب نه المكاف يتقاضى عضو «:  م

ك    ن ذل ستثنى م يهًا وي بعون جن سة وس درها خم هرية ق أة ش شعب مكاف مجلس ال
ى مجلس   وا أعضاء ف وابهم إذا آان وزراء ون وابه وال وزراء ون يس مجلس ال رئ

 .»وتستحق المكافأة من تاريخ حلف العضو اليمين. الشعب

 .وال يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها وتعفى من آافة أنواع الضرائب

 :وعلى ذلك فإن المكافأة تخضع لألحكام اآلتية 

د حلف اليمين         -١ ستحق للعضو بع ومن ثم فال يصح تعليقها إن آان ثمة        .  ت
 .شك فى صحة عضويته

ا إجبارية فال يجوز لعضو البرلمان أن يتنازل عنها قبل قبضها            -٢  حتى   أنه
س     صالح المجل ة أو ل صالح الدول م ل د ت نازل ق ان الت و آ ه  . ول ى أن عل

 .يستطيع أن يتصرف فيها آما يشار بعد قبضها

 . أنها معفاة من آافة الضرائب والرسوم ، آما أنه ال يجوز الحجز عليها-٣

زات المالية األخرى                  -٤ أة والممي  أن أعضاء المجلس سواء فى أمر المكاف
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م ال يصح ال        ز بين األعضاء فى المكافأة ألى سبب       ومن ث على أن  . تميي
يس مجلس الوزراء والوزراء ال يستحقون المكافأة إذا آانوا أعضاء             رئ
به        ى رات افة إل أة باإلض س المكاف ضو المجل س ويتقاضى ع ى المجل ف
ين فى الدولة أو                   ان من العامل ته إن آ ررة لوظيف ه المق ه وعالوات وبدالت

ام وذلك حسب           من قانون مجلس    ٢٤ما تقضى به المادة     فى القطاع الع
ى     ين ف ن العامل تخابه م ند ان شعب، ع س ال ان عضو مجل شعب إذا آ ال
ام، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو               ة أو القطاع الع الدول
ون لعضو   أة، ويك اش أو المكاف ى المع دة عضويته ف سب م ه وتحت عمل

ب   رتب وال ى الم ة أن يتقاض ذه الحال ى ه س ف الوات المجل دالت والع
دة         وال م ا ط ين به ة المع ن الجه لى م ه األص ته وعمل ررة لوظيف المق

 .عضويته

رلمان   ع عضو الب ة، وال يتناسب م أة ضئيل للغاي بلغ المكاف بدو أن م د ي وق
أة ال تقتصر على المبلغ الذى                   نا أن المكاف ذا االنطباع يتالشى إذا علم ى أن ه عل

رق آث    ستطيع بط المجلس ي ون ف دده القان يها  ح زيد ف رة أن ي س  . ي ك أن مجل ذل
ته        تحديد موازن ستقل ب شعب ي فهى تدرج رقمًا واحدًا ويستقل المجلس بعد ذلك        . ال

يها  صرف ف ادة  . بالت نص الم شعب  ٣٠وت س ال ون مجل ن قان ة  «:  م ين الئح وتب
رة         ن مباش نهم م ضائه لتمكي دمها ألع ى يق رى الت سهيالت األخ س الت المجل

 .»مسئولياتهم

 لمجلس فماذا عن رئيس المجلس ووآيليه؟هذا عن أعضاء ا

ادة   نص الم م     ٣١ت شعب رق س ال ون مجل ن قان سنة ٣٨ م ى أن٧٢ ل :  عل
يس مجلس الشعب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه نائب رئيس              « يتقاضى رئ

ون         د يك ا ق ين م ضوية وب أة الع ين مكاف نها وب ع بي وز الجم ورية وال يج الجمه
 .»مةمستحقًا له من معاش من خزانة عا

سبة لوآيلى المجلس فإن المادة          ا بالن :  من ذات القانون تنص على أن        ٣٣أم
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وآالة، ويطبق فى شأنه حكم المادة                     « ام ال يًال للمجلس لمه تخب وآ رغ من ين يتف
ام                ٢٤ ة أو القطاع الع ين فى الدول ان من العامل ويتقاضى وآيل المجلس    ..  إذا آ

يه أحكا سرى عل وزراء وت رر لل يل المق دل التمث هب ذا . م ين ه ع ب وال يجوز الجم
 .البدل وما قد يكون مقررًا لوظيفته أو عمله األصلى من بدالت

ادة    ه إذا آان عضو مجلس الشعب عند                 ٢٤والم ى أن يها تنص عل  المشار إل
س        ضوية المجل رغ لع ام يتف اع الع ى القط ة أو ف ى الدول ين ف ن العامل تخابه م ان

ضو      دة ع سب م ه وتح ته أو عمل ه بوظيف تفظ ل أة   ويح اش أو المكاف ى المع يته ف
ة أن يتقاضى المرتب والبدالت والعالوات                   ذه الحال شعب فى ه ويكون مجلس ال

 .المقررة لوظيفته وعمله األصلى من الجهة المعين بها طوال مدة عضويته

 : عدم مسئولية عضو البرلمان-ثانيًا 
ادة        من الدستور على أنه ال يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما  ٦٨تنص الم

 .يبدونه من األفكار واآلراء فى أعمالهم فى المجلس أو فى لجانه

ر مسئول عن أعماله داخل البرلمان أو                   رلمان غي إن عضو الب ك ف ى ذل وعل
ه    وهى قاعدة أصولية تنص عليها الدساتير المقارنة وذلك بهدف توفير           . فى لجان

نة للنائب، وهو يمارس عمله بالبرلمانى، فلو أن ا            لنائب استشعر  الحرية والطمأني
ر   ه ألث ى لجان ار أو أراء داخل المجلس أو ف بديه من أفك د ي ا ق ى م بته عل محاس

شات أو فى انتقاد الحكومة         رأيه فى المناق تدخل ب سالمة ورفض ال وعلى ذلك . ال
يامه   ة حسن ق نائب وآفال تقالل ال ى ضرورة اس ها ف د أساس دة تج ذه القاع إن ه ف

ه ينبغى بيان نطاق تطبي           ى أن ق هذه القاعدة وتحديد اآلثار التى تترتب       بواجبه عل
 .عليها

 : نطاق تطبيق قاعدة عدم مسئولية النائب-١
نطاق مكانى وآخر موضوعى               تحدد ب نائب ت سئولية ال أما عن  . قاعدة عدم م

ل           نائب داخ ا ال ى أتاه رلمانية الت ال الب ل األعم شمل آ ى ت ى فه نطاق المكان ال
ه، وعلى ذلك فهى تشم           رلمان أو فى لجان ل األفكار واآلراء التى يبديها النائب      الب



٣٨٦ الوسيط فى القانون الدستورى

ان   ذه اللج اد ه ون انعق د يك ه، وق ى لجان به أو ف د مكات ى قاعات المجلس أو أح ف
يق أو تقصى الحقائق أو غيرها، ومن ثم                    داخل المجلس أو خارجه آلجان التحق
ان العمل خارج نطاق المجلس، آأن سب أحدًا وهو فى طريقه إلى المجلس                إذا آ

ه قا     ك يتفق والهدف من تقرير هذه القاعدة             فال تلحق سئولية وذل دة عدم الم آما . ع
تثناء من األصل العام والذى يقضى بمسئولية                     ذه القاعدة اس بار ه تفق واعت ه ي أن

اره  واله وأفك ن أق شخص ع نطاق   . ال ضًا ب يد أي نائب تتق سئولية ال دم م دة ع وقاع
ى األفكار و           . موضوعى  ثل حصانة موضوعية يقتصر عل ا تم اآلراء التى إذ أنه

بديها عضو البرلمان داخل المجلس أو فى لجانه     ومن ثم فهى ال تشمل األفعال . ي
تل زميًال له داخل المجلس أو                   أن يضرب أو يق ذاء اآلخرين آ ى إي ؤدى إل التى ت
دخل فى نطاق قاعدة عدم المسئولية المنصوص عليها                      ذاك أمر ال ي ه ف فى لجان

 . من الدستور٩٨فى المادة 

جب األخذ فيما نرى بتفسير واسع لكلمتى اآلراء واألفكار فهى تشمل على أنه ي
ذه الحصانة  م فه رفض موضوعها، ومن ث ًا ل زيقها إعالن اء األوراق أو تم ثًال إلق م
م     ه ل ا أن صورة طالم ن ال أى صورة م رأى ب ر عن ال ل تعبي شمل آ الموضوعية ت

 .املين فيهيصاحبه اعتداء أو عنف وقع على أحد أعضاء المجلس أو أحد الع

 : أثار قاعدة عدم مسئولية النائب-٢
 :تتمثل هذه اآلثار فيما يلى

ه       -١ ى لجان س أو ف ل المجل ه داخ اره وآرائ ن أفك نائب ع سئولية ال دة م  قاع
يابة   ستطيع الن ية، فال ت سئولية الجنائ سئولية سواء تعلقت بالم واع الم شمل آل أن ت

اء المباش     ريق اإلدع ن ط راد ع د األف ة أو أح ال   العام ا ق نائب عم ق ال ر أن يالح
ول        ن ق ضرور م ستطيع الم ال ي ية ف سئولية المدن ر ورأى، أو بالم ن فك دى م وأب

أ إلى القضاء طالبًا تعويضاً            ه أن يلج نائب أو رأي أو المسئولية التأديبية فال يصح     . ال
دى من رأى أو قول داخل المجلس أو فى                       ا أب ؤاخذ العضو عم سه أن ي للمجلس نف

 .صريح فى عموميته لعدم المؤاخذة) ٩٨المادة ( الدستور فنص. )٧٠(لجانه 
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ه ذات أثر مطلق فهى تنفى                     -٢ نائب عن أفكاره وآرائ  أن قاعدة عدم مسئولية ال
د زوال صفته آعضو فى  . عن الفعل صفة الجريمة ؤاخذته بع م ال يجوز م ومن ث

 .دته الدستوريةالبرلمان سواء بإسقاط العضوية أو إبطالها بعد الفصل فيها أو بانتهاء م

ضو     -٣ ررة للع زة مق ست مي ى لي ام فه نظام الع صل بال دة تت ذه القاع  أن ه
نها فهى تقررت للعضو لكفالة استقالله فى ممارسة أعماله                نازل ع ستطيع أن يت ي

 .البرلمانية

اره داخل المجلس أو فى لجانه ال                     -٤ ه وأفك نائب عن آرائ سئولية ال  عدم م
ن    رلمان ع سئولية الب دم م رتب ع هت دم   . أعمال ر ع ى تبري بعض إل ب ال د ذه فق

ًا على مبدأ عدم مسئولية أعضائه عما                   رلمان قياس ال الب ة عن أعم سئولية الدول م
بدونه من آرائه وأفكار داخل المجلس أو أثناء عمل لجانه المختلفة وذلك ضمانًا               ي
سأل     ى أال ي ن األول يكون م ه ف ن أعمال سأل ع ضو ال ي ا دام الع تقاللهم ، فم الس

 .)٧١(رلمان آكل عن مجمل أعماله الب

ين     ن وجه ردود م ول م ذا الق رلمان    : وه ضو الب سئولية ع دم م األول أن ع
 .منصوص عليه فى الدستور لم يرد نص يقرر عدم مسئولية البرلمان عن أعماله

بديه من آراء وأفكار              : الثانى  ا ي رلمان عم سئولية عضو الب رر عدم م أن يق
رع لتحق   ا ش س إنم بات المجل ين جن تقالل   ب مان اس ى ض نة أال وه ة معي يق غاي

عضو البرلمان تجاه السلطة التنفيذية حتى يستطيع أن يمارس دوره والقول بعدم    
سئولية أعضائه بدعوى                  ى عدم م ًا عل رلمان قياس ال الب ة عن أعم سئولية الدول م
واجهة سلطات الدولة األخرى أمر ال يحقق هذا االستقالل،                  تقالله فى م ة اس آفال

تح    ا ي اء نفسه                    إنم ه فى االجتماع من تلق تخابه، وحق سالمة ان ذا االستقالل ب قق ه
ى     تقالله ف ه واس ل لجان ية عم يم آيف ى، وتنظ ه الداخل ى وضع نظام تقالله ف واس

 .)٧٢(وضع ميزانيته، إلى غيرها من الوسائل التى عادة ما تنص عليها الدساتير

 : الحصانة البرلمانية-ثالثًا 
ادة   نص الم تور ٩٩ت ن الدس بس       م ة التل ر حال ى غي وز ف ه ال يج ى أن  عل
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بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إال بإذن سابق من             
ين أخذ إذن رئيس المجلس                  اد المجلس يتع ر دور انعق ويخطر . المجلس وفى غي

 .المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء

يس لها أى                ادة ضمانة إجرائية ل ذه الم نظم ه تأثير على موضوع الجريمة    ت
نائب ى ال سوبة إل ادة . المن ه الم ا تقضى ب ى خالف م ك عل تور ٩٨وذل  من الدس

رر قاعدة موضوعية تنفى صفة الجريمة عن الفعل المسند إلى النائب                    والتى تق
 .على الوجه الذى بيناه

 .وسوف نبين نطاق هذه الحصانة واآلثار التى تترتب عليها

 : نطاق هذه الحصانة-١
ية التى يمكن أن تتخذ ضد             ذه الحصانة باإلجراءات الجنائ تعلق ه نا ت ا قل آم

ته      دة نياب ادة       . العضو م د حظرت الم  - سابق اإلشارة إليها - من الدستور    ٩٩وق
ية ضد عضو مجلس الشعب إال بإذن المجلس فإن آان                 ة إجراءات جنائ اذ أي اتخ

يس المجل   ذ إذن رئ ين أخ اده يتع ر دور انعق ى غي س ف يط المجل يه أن يح س وعل
اد له بما اتخذ من إجراء            ند أول انعق واإلجراءات الجنائية التى حظر    . المجلس ع

ا فى ذلك                         ة بم يق أو المحاآم ا هى آل إجراء من إجراءات التحق النص اتخاذه
يش، والقبض، والحبس أو حتى مجرد االستدعاء لسماع أقواله   على أن هذه . التفت

 .حالتينالحصانة اإلجرائية ال تسرى فى 

ية -أ دعاوى المدن ورة   :  ال راءات المحظ دد اإلج نص يح راءات  «فال ة إج أي
ية  إن إجراءات التقاضى أمام المحاآم المدنية ال تدخل فى نطاق               » جنائ م ف ومن ث

 .هذه الحصانة اإلجرائية

ريمة -ب بس بالج ة التل صريح نص    :  حال ك ل صانة وذل سرى الح نا ال ت فه
ادة        نه إذ أن    ٩٩الدستور فى الم ة التلبس بالجريمة فيها ظاهرة وشبة الكيد          م  حال

ة اتهامه،               ه أدل ين يدي تهم يحمل ب ة فالم ر قائم يق غي ام والتحق فى إجراءات االته
راءات          ده اإلج تخذ ض بس ت ة تل ى حال ضبط ف ذى ي ضو ال إن الع ك ف ى ذل وعل
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سواء              ادى سواء ب واطن الع ثل الم ثله آم ية م رى فى          . الجنائ د ي ل إن المجلس ق ب
سه بال رت  تلب ا تواف نه إذا م ضوية ع سقط الع بار وي ثقة واالعت دا لل ريمة فق ج

 . من الدستور٩٦موجبات المادة 

تعلق باإلجراءات الجنائية، ومن ثم فهى ال تشمل           -جـ   الحصانة اإلجرائية ت
شخص    ة تفترض أن ال ذه الحال ى العضو فه صدر عل ى ت ام الت يذ األحك دم تنف ع

ريمة     صدد ج ية ب راءات جنائ ده إج ذت ض بح    اتخ يها أص م ف بل الحك نة وق  معي
بل . عضوًا فى المجلس، فإذا حكم عليه فإن هذه الحصانة ال تمنع من تنفيذ الحكم             

 .إن الحكم يفقده الثقة واالعتبار

 : آثار الحصانة اإلجرائية-٢
 :يترتب على الحصانة اإلجرائية ما يلى

ب إلى   تؤدى إلى تأجيل اتخاذ اإلجراءات الجنائية ضد عضو مجلس الشع          -أ
ذه           إن ه م ف ن ث اد وم ى دور االنعق ان ف ته إذا آ س وموافق تئذان المجل ين اس ح

وذلك . الحصانة ال تنفى صفة الجريمة عن الفعل المنسوب إلى عضو البرلمان               
ادة              ررة فى الم ى إذا لم          . ٩٨خالف الحصانة الموضوعية المق ه حت م فإن ومن ث

اذ اإل    يمكن اتخ وال ف سب األح سه ح س أو رئي أذن المجل ده ي راءات ض د -ج  بع
صل    تهاء الف ا أم ان قاطها أم بإبطاله واء بإس نائب س ن ال ضوية ع زوال صفة الع

 .التشريعى

نظام   -ب صل بال صانة الموضوعية تت أن الح أنها ش رائية ش صانة اإلج  الح
ام  م ال يجوز للعضو أن يتنازل عنها إال بإذن من المجلس        . الع فإذا طلب . ومن ث

نة عنه لكى يجلى موقفه من االتهامات الموجهة        العضو من المجلس رفع الحصا       
 .له، ولم يوافق المجلس فيجب أن يلتزم بقرار المجلس

ـ ضو       -ج ن الع صانة ع رفع الح وال ب سب األح سه ح س أو رئي  إذن المجل
ا ورد فى اإلذن                    يد بم ين يتق ية ضده بصد موضوع مع اذ اإلجراءات الجنائ التخ

غ ور أخرى بال ى أم تعداه إل ع وال ي ا بلغت خطورتهامن وقائ ا ال .  م ا دام أنه م
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 .تتصل بالموضوعات المأذون باتخاذ اإلجراءات الجنائية بصددها

رًا  تثناء خطي ثل اس ونها تم ك لك رائية وذل ة عن الحصانة اإلج نا آلم ى ل تبق
يد     ن الك يذية م سلطة التنف نع ال ى م دف إل ى، وته س النياب ه عضوا لمجل تع ب يتم

ين ا         رلمان واستدعائه ب يق له لعلها             لعضو الب ه أو للتلف يق مع لحين واآلخر للتحق
سلطانها        رهبه ب به وت أمن جان وهى عندما تسعى لتحقيق هذا الهدف فإنها تحقق        . ت

استقالل األعضاء وهو أمر مطلوب حتى يستقيم المجلس فى أداء مهمته، ويجب             
 .أن ترتبط بهذا الهدف ارتباط العلة بالمعلول والسبب والمسبب

تابع       ى أن الم ه أصبح فى                 عل رة أن شعب يلحظ بصورة آبي شاط مجلس ال لن
شاط المشبوه من تجار المخدرات والمتاجرين بأقوات               ذوى الن ًا ل عضويته مطمع

رلمانية              ساد العضوية الب ى ف ؤدى إل ا ي شعب مم وقد أثبتت الممارسات العملية    . ال
ع الحصانة عن األعضاء الممثلين ألحزاب                      سرع فى رف ا ي ا م ه دائم للمجلس أن

باطأ فى ذلك بالنسبة ألعضاء الحزب الحاآم الذين يشكلون أغلبية        ال معارضة ويت
م نرى إسناد الفصل فى مسألة اتخاذ اإلجراءات الجنائية                 ة ومن ث المجلس العددي
ة قضائية مستقلة أن                      ا وهى جه يا فله ة الدستورية العل ى المحكم حيال العضو إل

بحث فى مدى آيدي                درها وت ام وتق ة االته ين أدل تها فإن انتفت هذه الكيدية فإن      تتب
اً          را الزم تابعة اإلجراءات يصبح أم فال يصح أبدا أن تكون عضوية البرلمان   . م
 .مالذا للمجرمين وأمانًا لتجار المخدرات

 الفرع الثانى

 الضمانات التى تتعلق بالعمل البرلمانى

ى  يما يل ضمانات ف ذه ال ثل ه ة،  : تتم ع الدول ى م تعامل المال ر ال سم، حظ الق
ى،   يمه الداخل شعب بتنظ س ال تقالل مجل ضوية، واس رغ للع رورة التف وض

 .واختصاص البرلمان بإسقاط العضوية

 : القسم-أوًال 
ادة   نص الم ام      ٩٠ت شعب أم س ال ضو مجل سم ع ى أن يق تور عل ن الدس  م
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ية              ين اآلت ه اليم بل أن يباشر عمل سم باهللا العظيم أن أحافظ مخلصًا  «المجلس ق أق
 .»النظام الجمهورى وأن احترم الدستور والقانونعلى سالمة الوطن و

ثل ضمانة من حيث آونه يستحضر ضمير العضو لكى يمارس                 ين يم فاليم
اظ     تقراره والحف وطن واس المة ال ه س ون هدف إخالص وأن يك شرف وب ه ب مهام

 .على نظامه ومصالح الشعب والدستور والقانون

 : حظر التعامل المالى مع الدولة-ثانيًا 
ال يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء « من الدستور على أن ٩٥دة تنص الما  

وال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها                     يئًا من أم ستأجر ش شترى أو ي عضويته أن ي
ضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدًا بوصفة ملتزمًا                    واله أو أن يقاي يئًا من أم ش

 .»أو موردًا أو مقاوًال

ى م            تعامل المال ة يمثل ضمانة أساسية الستقالل       وال شك أن حظر ال ع الدول
ة نزاهة العمل البرلمانى         فقد يجنح بالعضو خيال مريض     . أعضاء المجلس وآفال

ى تصرف معين أيًا                        ا عل تعاقد معه ة حين ي وال الدول راء الحرام من أم نحو اإلث
ان موضوعه ى  . آ م أن يحصل عل ن أهل الحك ريبًا م د أصبح ق ه وق يل أن ويتخ

ذه        ام به ال الع زة التنفيذية               . الطريقة الم ة األجه ام محاول باب أم ه يوصد ال ا أن آم
به وهى فى حقيقتها تمثل رشوة                      أمن جان ى ت نة حت تعاقدات معي تمالة العضو ب اس
ى تعطيل العمل الرقابى للعضو الذى يستطيع أن يمارسه على                  ستترة تهدف إل م

 .هذه األجهزة

ادة     رره الم ا تق رى أن م ك ن ى ذل ة ا ٢٧١وعل ن الالئح س   م ية لمجل لداخل
أن الحظر الوارد بالمادة              شعب والتى تقضى ب  من الدستور ال يسرى على      ٩٥ال

ى الكافة          سرى عل ة ت واعد عام بقًا لق تم ط ذى ي تعاقد ال يصطدم ونص الدستور . ال
ة أى تعامل بين عضو مجلس الشعب وبين الدولة            ذى يحظر بصفة عام آما . وال

ة من الحظر تكمن فى الحيلولة بي         ن مرآز العضو النيابة وبين التعاقد مع      أن الغاي
ة    صلحة العام ع الم ى م ية ألغراض تتناف ستغل عضويته النياب ى ال ي ة حت الدول
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 .وهو أمر يمكن أن يتحقق حتى مع عمومية قواعد التعاقد

سمى الفتوى والتشريع بجلسة              ية لق ول الجمع ك تق  ١٩٩٠ ديسمبر ٥وفى ذل
م  ف رق ادة ٧/١/١٩٧١مل نص الم ى   صريح ف٩٥ ف ته واضح ف ناه ودالل ى مع

حكمه من عباراته وما سيقت له، وهو صدر عن نظر الدستور فى ريبة إلى هذه               
ن     بلهم م ن ق ة م توريد والمقاول زامات وال صة وااللت ارات والمناق يوع واإليج الب
ة فأراد درءها عنهم فحظرها آلية وعلى أى صورة سواء آانت بثمن المثل    الدول

اد       يقة إبع يمة الحق ًا لهم عن الشبهة وتنزيهًا عن الظن وهذا أزآى لهم وأآفل           أو الق
نفعة   ة م ن أي دة عضويتهم م ادة خالل م دم اإلف بات عضويتهم وع يامهم بواج بق

ك لتوطيد بالثقة العامة بهم                      ذلك وأن فى ذل ا أو تكون مظنة ل يجة له . شخصية نت
 به ويعول   ال يعتد ..  من الالئحة الداخلية لمجلس الشعب     ٢٧١وأن ما جاء بالمادة     

يه صراحة فى المادة                     ا حظره الدستور ونص عل يه فى إجازة م  منه مما   ٩٥عل
 .)٧٣(يجب التزامه وعدم تعدى حدوده 

 : التفرغ للعضوية وحاالت عدم الجمع-ثالثًا 
ادة      ه          ٨٩تنص الم ى أن يجوز للعاملين فى الحكومة وفى      « من الدستور عل

سهم لعضوية مجلس        ام أن يرشحوا أنف دا الحاالت     القطاع الع يما ع شعب ، وف ال
رغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس ، ويحتفظ له                 ون يتف التى يحددها القان

 .بوظيفته أو عمله وفقًا ألحكام القانون

ونظم قانون مجلس الشعب أحكام التفرغ للعضوية وحاالت عدما لجمع بين             
 : التالىوذلك على الوجه. )٧٤(عضويته والوظائف أو المهام النيابية األخرى 

 : حاالت عدم الجمع-١
ادة   صت الم م   ٢٢ن ون رق ن القان سنة ٣٨ م ى أن ١٩٧٢ ل وز « عل ال يج

ية   الس المحل شعب وعضوية المج س ال ين عضوية مجل ع ب وز . الجم ا ال يج آم
شعب ووظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان                 ين عضوية مجلس ال الجمع ب

 .»الخاصة بها
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ادة        ا نصت الم ه سنة      من الدستو    ٢٠٠آم د تعديل ى أنه  ١٩٨٠ر بع ال « عل
شعب     س ال شورى ومجل س ال ضوية مجل ين ع ع ب وز الجم ذه  » يج رد ه وم

ية لعضو مجلس                    صفة النياب ى عدم ازدواج ال النصوص هو حرص المشرع عل
ذه المهام إن                       زامات ه باته والت وفاء بمتطل ى ال ادرًا عل ن يكون ق ه ل شعب، وألن ال

فى مجلس الشعب ) أو تعيينه (ب العضو   ورتب القانون على انتخا    . هى اجتمعت   
تًا عن عضويته األخرى أو وظيفته بانقضاء شهر من تاريخ                 يًا مؤق باره متخل اعت
الفصل بصحة عضويته بمجلس الشعب إذا لم يبد رغبته فى االحتفاظ بعضويته       

 .األخرى أو وظيفته

أة عضوية مجلس  ناول العضو سوى مكاف يًا ال يت ى نهائ تم التخل ى أن ي وإل
 . من قانون مجلس الشعب٢٣المادة . لشعبا

 : التفرغ للعضوية-٢
ادة      ون مجلس الشعب على أنه          ٢٤تنص الم إذا آان عضو مجلس    « من قان

ين فى الدولة أو فى القطاع العام يتفرغ لعضوية                   تخابه من العامل ند ان شعب، ع ال
ه وتحتسب مدة عضويته فى المعاش أو فى               ته أو عمل ه بوظيف المجلس ويحتفظ ل
رتب           ى الم ة أن يتقاض ذه الحال ى ه شعب ف س ال ضو مجل ون لع أة، ويك المكاف
ا       ين به ة المع ن الجه لى م ه األص ته وعمل ررة لوظيف الوات المق بدالت والع وال

دة عضويته      ك  أثناء مدة عضويته بمجلس الشعب أن    . طوال م وال يجوز مع ذل
 .تقرر له أية معاملة ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله األصلى

ذا رر    وه يث يتق ية بح ن األهم س م ك أن عضوية المجل ى، ذل م منطق  الحك
ى أآمل وجه            تها عل رغ العضو لممارس آما أن جانبًا آبيرًا من نشاط العضو       . تف

ذى هو فى األصل موظف لديها فى أحد                ومة، وال راقبة الحك فى المجلس هو م
رغًا يمثل له فى الح            ون تف ه القان ل ل م يكف نها أو شرآاتها، وإن ل قيقة حماية دواوي

 .من التأثر برؤسائه الذين من المفترض أن يكون عليهم رقيبًا

ة     ى الحال شعب ف س ال ه ال يخضع عضو مجل ى أن ون عل ذلك نص القان ول
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ر السنوية فى جهة وظيفته أو                    نظام التقاري سابقة ل ادة ال يها فى الم المنصوص عل
لى ه األص يها، أو  . عمل ول دوره ف ند حل ية ع رقيته باألقدم ب ت ى وتج إذا رق

اذ إجراءات تأديبية ضد أحد                       ا ال يجوز اتخ ية ، آم يه فى األقدم يار من يل باالخت
أعضاء المجلس من العاملين فى الدولة أو القطاع العام بسبب أعمال وظيفته أو                
بقًا   س ط وافقة المجل د م ى، إال بع ريق التأديب ر الط ته بغي اء خدم ه، وإنه عمل

ته الداخل رره الئح ى تق ادة (ية لإلجراءات الت شعب٢٥الم ون مجلس ال )  من قان
ين أن ينشغل                       رلمان وب ين عضو الب إن المشرع أراد أن يحول ب ذا التنظيم ف وبه

يه       شغل عل ه أو ين وظ وال يجوز              . بعمل رقياته محف ه وت ته وعالوات ه فى وظيف فحق
نه    تقاص م زة خاصة وذلك منعًا الستغالل                  . االن تفع بمي يه أن ين ه حرم عل ا أن آم
 .ان فى تحقيق منافع خاصةعضوية البرلم

ادة       ى أن الم د نصت على استثناء بعض          ٢٧عل شعب ق ون مجلس ال  من قان
ى أن   رغهم عل ن وجوب تف ئات م بة ،  «الف ب مكت ى طل ناء عل وز للمجلس ب يج

رغ لعضوية المجلس           ستثنى من التف ة، أن ي ضيها المصلحة العام بارات تقت العت
 .»آل الوقت أو بعضه

رى الجامعات ووآال     -أ ئها وأعضاء هيئات التدريس والبحوث فيه ومن        مدي
ين فى الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة التى                 م من العامل فى حكمه

 .تمارس نشاطًا علميًا

وحدات      -ب ة وال سات العام ة والمؤس ئات العام الس إدارة الهي اء مج  رؤس
 .االقتصادية التابعة لها

شاغلين لوظيفة من وظائف اإلدارة      -جـ   العليا بالحكومة ووحداتها المحلية      ال
 .والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات االقتصادية التابعة لها

ى وأجدر نظرًا لخطورة المهمة                  رغ للعضوية أول رى أن التف يقة ن وفى الحق
رلمان            ى الب ا العضو إل وجب أن يتفرغ ألداء العمل على         . التى يضطلع به ا ي مم

ر وجه، فالبرلمان يمث     ل الشعب ويمسك بين يديه مستقبل أمة فليس أقل من أن           خي
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 .يتفرغ العضو لممارسة هذه المهمة

ادة  اد الم دة ٢٧وتك شعب أن تنسف القاع ون مجلس ال ر من قان الفة الذآ  س
ادة   يها الم ى نصت عل ة الت ادة ٨٩العام تور والم ن الدس ون ٢٤ م ذا القان ن ه  م

ى هذه الق          ا عل تثناءات التى أوردته رة االس اعدة، والتى نرى وجوب أن تكون لكث
 .مطلقة

 : اختصاص البرلمان بإسقاط العضوية-رابعًا 
ادة   صت الم ه   ٩٦ن ى أن تور عل ن الدس د   « م ضوية اح قاط ع وز إس ال يج

ثقة واالعتبار أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة          د ال أعضاء المجلس إال إذا فق
ى أساسها             تخب عل اجبات عضويته، ويجب   أو أخل بو   . العامل أو الفالح التى ان

 .»أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه

 :وينظم الدستور المصرى بمقتضى هذا النص إسقاط العضوية فى حالتين

ى ة األول ضوية أو صفة  : الحال روط الع د ش د اح بار أو فق ثقة واالعت د ال فق
ذه الحال   ها، وه ى أساس تخب عل ى أن الح الت ل أو الف قاط العام ستوجب إس ة ت

سحب عنه شرط من شروط العضوية أو فقد الثقة                   ذى ان العضوية عن العضو ال
بار وذلك بالحكم عليه فى جريمة مخلة بالشرف واالعتبار وذلك إذا آانت              واالعت
ياله قبل انتخابه عضوًا بالمجلس أو ضبط فى حالة تلبس            د اتخذت ح إجراءاتها ق

ا، أو فقد أحد شروط الترشي       ح لمجلس الشعب آأن يتجنس بجنسية أجنبية بارتكابه
ًا جنسيته المصرية، أو يتضح بعد انتخابه أنه ال يجيد القراءة والكتابة أو أنه         تارآ

ة العسكرية       د تهرب من أداء الخدم ان للمجلس أن يبادر من تلقاء نفسه  . ق وإذا آ
شروط أو أن     ذه ال ى ه ه نقص ف ين ل ا تب إذا م ضوية، ف روط الع ن ش تحقق م بال

سقط العضوية عن هذا العضو                   ال ه ي ة للترشيح آانت مزورة فإن ستندات المقدم م
ك وفقًا لإلجراءات                     ام المجلس وذل ولكل ذى مصلحة أن يطعن فى العضوية أم

ادة        يانها        ٩٣التى تحددها الم ذه المصلحة تثبت   - من الدستور والتى سبق ب  وه
وافر هذه الحالة إذا للشخص الذى تتوافر له صفة لناخب فى ذات الدائرة ، آما تت   
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تغيرت صفة العضو من عامل أو فالح إلى فئات، وذلك اتساقًا مع الدستور الذى              
أن يكون نصف أعضاء المجلس من العمال والفالحين ذلك أنه من أثار                 يقضى ب
ن   ال وفالحين وال يمك ه عم ون المجلس آل صور أن يك ن ت ه يمك شرط أن ذا ال ه

ونرى أنه يمكن القول    . من نصفه فئات  فال يصح أن يكون أآثر       . تصور العكس   
يق إسقاط عضوية من تغيرت صفته من عامل أو فالح إلى فئات على توافر              بتعل

ـ سبة ال ذه  ٪٥٠ن ر ه ى تغيي رتب عل ان يت إن آ س، ف ين داخل لمجل ال وفالح  عم
قاط     ذا اإلس وز ه ال يج ضوية وإال ف قاط الع ين إس ا فيتع الل به صفة إخ و . ال وه

ر ا   ف ظاه د يخال سير ق شكيل     تف سن ت ى ح رص عل ع الح تفق م ه ي نص إال أن ل
 .المجلس

ا الحالة الثانية     من ٩٦التى تؤدى إلى إسقاط العضوية وفقًا لنص المادة     : أم
الدستور هى حالة إخالل العضو بواجبات العضوية، وفى الحقيقة فإن هذه الحالة            

سعة بحيث أنها تشمل آل ما يمكن نسبته إلى العضو، فهى لم تشترط                   مثًال من ال
ؤدى إلى ارتكاب جريمة أو غير ذلك                ذى ي وذلك . اإلخالل الجسيم أو اإلخالل ال

ى خالف الحالة األولى التى تتقيد بفقد الثقة واالعتبار أو فقد شرط من شروط                عل
بات           الل بواج ا اإلخ ضبط أم يار من رها بمع سهل تقدي ور ي ى أم ضوية وه الع

 .العضوية فهو فى تحديده يقتصر إلى هذا المعيار

أن إسقاط العضوية وفقًا لنص المادة          ول ب ك الق ى فى ذل  تشترط ٩٦وال يعن
س      ال ألن المجل مانة بح ثل ض ذاك ال يم شعب ف س ال ضاء مجل ى أع وافقة ثلث م
يه أو        رى ف زاب األخ ثل األح ديدة وال تم يطرة ش سيطر س زب م ن ح تكون م ي

تجاوز خمس أعضاء المج                    د ال ت يل من األعضاء ق دد قل ستقلين إال بع لس فى  الم
 .أحسن الفروض

ر هذه                      ى تواف تنادًا إل د أسقطت العضوية عن بعض أعضاء المجلس اس وق
 .على الرغم من أن موجباتها لم تتحقق أبدًا. الحالة
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 المطلب الثالث

 اختصاصات مجلس الشعب

ادة  نص الم ى أن  ٨٦ت تور عل ن الدس لطة  « م شعب س س ال ى مجل يتول
ة و     ة للدول سياسة العام ر ال شريع، ويق صادية    الت ية االقت ة للتنم ة العام الخط

ا يمارس الرقابة على أعمال السلطة                 ة، آم ة للدول وازنة العام ية، والم واالجتماع
 .وذلك آله على الوجه المبين فى الدستور» التنفيذية

ى ذلك يتضح أن مجلس الشعب يمارس وظيفة تشريعية ومالية وأخرى            وعل
ة المجلس الختصاصاته، وسوف    آما أن الدستور نص على آيفية ممارس      . رقابية

سلطة       ين ال ة ب ناول العالق ين ت ى ح س إل رقابية للمجل يفة ال ة الوظ ئ دراس نرج
يذية      سلطة التنف شريعية وال سم هذا المطلب إلى فرعين على الوجه            . الت م نق ومن ث

 :التالى

 .االختصاصات التشريعى والمالى لمجلس الشعب: الفرع األول

 .جلس الشعب الختصاصاتهآيفية ممارسة م: الفرع الثانى

 الفرع الثانى

 االختصاص التشريعى والمالى لمجلس الشعب

 : االختصاص التشريعى-أوًال 
شعب  شاط مجلس ال ن ن يًا م بًا أساس شريعى جان ثل االختصاص الت و . يم فه

ون سلطة أخرى أن تمارس                      شريع، وإذا خول القان ًا سلطة الت ى أساس ذى يتول ال
شريعية،        ك مثل رئيس الجمهورية على الوجه الذى        بعض االختصاصات الت وذل

ناه    ذى يقضى باختصاص مجلس           . سبق وبي تثناء من األصل ال د اس ك يع إن ذل ف
شريع شعب بالت رًا  . ال ذلك نظ دة، وهى آ شريع أصبحت صناعة معق ية الت وعمل

سياسية فى المجتمع الحديث               صادية وال ة االجتماعية واالقت تعقد العالق ومن ثم  . ل
راف بأ     هذه المهارة  . نها صناعة تحتاج إلى مهارة وفن للقائمين عليها       يجب االعت
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ة           ن آاف تمع م ى المج سائدة ف ية ال ية والقانون روف الواقع يط بالظ ب أن تح يج
ذه المهارة                    ر ه در تواف صادية وبق سياسية أم االجتماعية أو االقت يها سواء ال نواح

ع ذا الواق ع ه سقًا م شريع مت ا يصدر الت در م ل للقان. بق ا يكف صادر عن مم ون ال
ين به وذلك آاف وحده لضمان                 دى المخاطب ناعة اجتماعية ل شريعية ق سلطة الت ال

 .تطبيقه سليمًا

شكل بطريقة ديمقراطية                  شريعى إال إذا ت ارة للمجلس الت ذه المه ن تأتى ه ول
سلطة التنفيذية         تقالله عن ال ه ضمانات اس وآان أعضاؤه على قدر من . وآفلت ل

م دو         ى فه ؤدى إل اءة ي شريع ووظيفته فى المجتمع     الكف ففقدان هذه العناصر   . ر الت
دان المجلس التشريعى لهذه المهارة أو              ى فق ؤدى بالضرورة إل ا أو بعضها ي آله

وهو يؤثر بالضرورة على وظيفة التشريع فى المجتمع، ومدى توافر          . جانبًا منها 
 .الرضاء الشعبى عن القوانين التى تصدر عن هذه الهيئة

تقالل ا دم اس د  فع ى ي يعة ف ون أداة ط ه أن يك ؤدى ب ومة ي لمجلس عن الحك
 .الحكومة تحسم به خصومتها السياسية مع القوى األخرى الموجودة فى المجتمع

ًا إلى تنظيم العالقات             ذى يهدف أساس شريع وال ا ينحرف بغرض الت وهو م
ى صدور      ؤدى إل ضائه ي اءة أع دم آف تمع، وع ى المج راد ف ين األف شأ ب ى تن الت

شريع  ن    الت ر يطع و أم ين وه ذه القوان ن ه شعبى ع ل الرضاء ال صورة ال تكف ب
ته باعتباره وآيًال عن الشعب يستمد من سيادته اختصاصه                 ند نياب المجلس فى س

 .وسلطانه

شعب          س ال صاص مجل نا الخت ا بيان دم به نا أن نق ية رأي ة أساس ذه مقدم ه
ذى يمارسه المجلس عن طريق اقتراح مشروع القانون و               شريعى وال مناقشته الت

وافقة عليه     راره والم ثم إن المجلس له أن يعيد النظر فى مشروع القانون إن          . وإق
ًا لنص المادتين              ورية وفق يس الجمه يه رئ  من الدستور، ١٤٧،  ١٠٨اعترض عل

 .وهما ما سبق الحديث عنهما عند بيان الدور التشريعى لرئيس الجمهورية
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 : اقتراح مشروع القانون-١
ادة      ى أن        من  ١٠٩تنص الم ورية ولكل عضو      « الدستور عل رئيس الجمه ل

 .»من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين

ن      ل عضو م تور لك ه الدس ق آفل ون ح شروع القان راح م إن اقت م ف ن ث وم
ساؤل، هل يجب أن يكون مشروع االقتراح                  . أعضاء المجلس    ثور ت ه ي ى أن عل

م م               ا يفه ذا م ية؟ ه واد قانون ئة م ى هي ون مصاغًا عل  من ١٠٩ن نص المادة بقان
 .الدستور إذ أنها نصت على اقتراح القوانين، وليس اقتراح فكرة القانون

راح بمعنى واسع بحيث يشمل اقتراح                    سير االقت ه يجب تف تقد أن نا نع ى أن عل
ددة  ار مح ى صورة أفك ية أو ف واد قانون ى صورة صياغة لم ون ف مشروع القان

صياغة الق   ية ال ن ناح ستدعى ضرورة ضبطها م ادة  ت صت الم ذلك ن ية، ول انون
ى أن                   ى من نصوص الدستور عل ة األول د المائ يحال آل مشروع     «العاشرة بع

ى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على أنه بالنسبة إلى           ون إل قان
ك  ى تل ه ال تحال إل شعب فإن ن أعضاء مجلس ال ة م ين المقدم مشروعات القوان

ام لجنة           د فحصها أم رأى فى جواز نظر المجلس              اللجنة إال بع داء ال  خاصة إلب
 .»فيها، وبعد أن يقرر المجلس ذلك

ون ورفضه المجلس                   راح مشروع قان وقصد النص الدستور من مرور اقت
رة أخرى فى ذات دور االنعقاد          ه م ه ال يجوز تقديم وذلك أيًا آانت المرحلة . فإن

م فيها هذا الرفض أى سواء أآان فى إقراره من اللجنة           الخاصة أو مناقشة التى ت
ادة     ى الم تور ف نص الدس يقًا ل ك تطب ية، وذل ى صورته النهائ راراه ف  ١١١أو إق

آل مشروع قانون اقترحه أحد األعضاء ورفضه المجلس ال    «والتى تقضى بأنه     
 .»يجوز تقديمه فى نفس دور االنعقاد

إذا خلصت اللجنة إلى صالحية مشروع االقتراح فإنه يحال بعد ذلك إلى الل              جنة ف
وم اللجنة بدراسة هذا المشروع وتعد تقريرًا عنه يقدم إلى        . المختصة بموضوعه    وتق
 .وهذه المرحلة الثانية فى عمر االقتراح بمشروع القانون. المجلس لكى يناقشه
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 : مناقشة مشروع القانون وإقراره-١
ون، فإنها ترفعه إلى المجلس                    رها عن مشروع القان د اللجنة تقري د أن تع بع

 :لمناقشته وهى تتم على مرحلتينوذلك 

ى رحلة األول ى  : الم سية ف ة والخطوط الرئي بادئ العام شة المجلس للم مناق
ية  صورة آل رحلة ب ذه الم تم ه شروع وت ى . الم يها إل أو أن المجلس ال يتطرق ف

ول التى يقترحها ، بل يناقش مدى مالءمة إصدار مثل هذا             واد المشروع والحل م
ى المج     . المشروع  ره عل ى ذلك           وأث ا إل ه وضرورته وم ين ب فهذه . تمع والمخاطب

شتها صرف النظر عن المضى قدمًا فى                     د مناق رى المجلس بع د ي ية ق أمور مبدئ
 .مناقشة المشروع وإقراره

ية رحلة الثان ادة ،  : الم شروع م واد الم شة م ى مناق رحلة ف ذه الم ثل ه وتتم
حوا تعديال لمادة   ويتم التصويت على آل مادة على حدة ولألعضاء أن يقتر         . مادة

افة ذف أو باإلض واء بالح ى . س ى عل صويت النهائ رأى بالت ذ ال وز أخ وال يج
بل مضى أربعة أيام على األقل من انتهاء المداولة               ون ق وإذا رأت  . مشروع القان

ومة أو مقرر اللجنة إعادة المداولة فى مشروع القانون فيجب أن يطلب ذلك      الحك
ين ا  ام الفاصل ب ة أي ى  خالل األربع ى عل صويت النهائ ين الت ى وب ة األول لمداول

 .وفى المداولة الثانية يقتصر األمر على التعديالت المقترحة. المشروع

د ذلك يقر المجلس المشرع بالتصويت عليه مادة مادة حسب ما تقضى به                 وبع
ادة  ى أن  ١٠٧الم نص عل تور إذ ت ن الدس شروعات  « م ى م صويت عل رى الت يج

ادة وبع       ادة م ين م د انتهاء المجلس من ذلك يوافق على المشروع نهائيًا ويكون          القوان
ة للحاضرين وذلك فى غير الحاالت التى ينص فيها الدستور              ية المطلق ذلك باألغلب

يبقى بخصوص االختصاص التشريعى لمجلس     . على ضرورة توافر أغلبية خاصة     
ي      ورية تطب يس الجمه صدرها رئ ون وي رارات بقان رار الق ى إق لطته ف شعب س قًا ال

ين  ون     ١٤٧ ، ١٠٨للمادت شروع بقان رار الم ى إق لطته ف ضا س تور، وأي ن الدس  م
 .بأغلبية ثلثى أعضائه، وهو ما سبق أن تحدثنا عنه ومن ثم نحيل إليه



٤٠١  الوسيط فى القانون الدستورى

 : االختصاص المالى-ثانيًا 
ثل االختصاص المالى للبرلمان أقدم االختصاصات التى باشرها         بل أنها  . يم

ن          شأة ال رًا لن ببًا مباش حيث تمثلت مهمة نواب    . ظام البرلمانى فى إنجلترا     آانت س
تخدم     وك واس ان يفرضها المل ى آ ضرائب الت رار ال ى إق اس ف ى األس شعب ف ال

 .)٧٥(البرلمان سلطته هذه فى الحد من استبداد الملوك وتقييد سلطاتهم المطلقة

 االختصاص المالى لمجلس الشعب فى     ١٩٧١ونظم الدستور المصرى سنة     
 : ، وذلك على الوجه التالى١٢٣  إلى١١٤المواد 

 : إقرار الخطة العامة للتنمية-١
ادة      يقر مجلس الشعب الخطة العامة     « من الدستور على أن       ١١٤نصت الم

داد الخطة وعرضها  ون طريقة إع دد القان ية ويح صادية واالجتماع ية االقت للتنم
 . من الدستور٨٦على مجلس الشعب وهو أيضًا ما نصت عليه المادة 

ة  ونظم تص بالخط ه تخ من لجان ن ض نة م شعب لج س ال ة مجل ت الئح
 .والموازنة وهى تقوم بدراسة مشروعات الخطة وتقديم تقرير عنها إلى المجلس

ارة إلى أن اتجاه الدولة إلى سياسة تحرير االقتصاد قلل        ى أن تجدر اإلش عل
ذا االختصاص        ية ه ه آليات              . من أهم صاد الحر يحكم اه نحو االقت ك أن االتج ذل

ى المشروع الخاص          ًا عل نهض أساس ذى ي سوق الحر وال وتحديد األثمان على . ال
 .أساس العرض والطلب

 : الموافقة على الموازنة العامة-٢
ادة      ديلها على أن يجب عرض مشروع              ١١٥تنص الم د تع  من الدستور بع

ل من بدء السنة                     ى األق ة أشهر عل بل ثالث شعب ق ى مجلس ال ة عل وازنة العام الم
 .وال تعتبر نافذة إال بموافقته عليهاالمالية، 

ًا باباً            وازنة باب ى مشروع الم تم التصويت عل ويجوز لمجلس الشعب أن . وي
رد تنفيذًا اللتزام محدد                      دا التى ت وازنة، ع واردة فى مشروع الم نفقات ال دل ال يع

ة    ى الدول نفقات وجب أن يتفق                  . عل ى ال ادة فى إجمال تعديل زي ى ال رتب عل وإذا ت



٤٠٢ الوسيط فى القانون الدستورى

ع  توازن  المجلس م ادة ال ق إع ا يحق رادات بم صادر لإلي ر م ى تدبي ومة عل الحك
نفقات ين ال نها وب ى أى . بي ديال ف ضمن تع ون يجوز أن يت وازنة بقان صدر الم وت

ون قائم بالقدر الالزم لتحقيق هذا التوازن        وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة  . قان
 .اعتمادهاقبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين 

ون طريقة إعداد الموازنة، ما يحدد السنة المالية            ذلك أن إعداد   . ويحدد القان
ديدة التعقيد                 بية ش ية ومحاس بارات فن وازنة أمر شاق يخضع العت واالعتبار . الم

يذ  ك لتنف صروفات وذل ادة الم ى زي رلمان إل ضاء الب اه أع و اتج ثالث ه ال
ى   ا ف يام به ى الق ون إل ى يطمح شروعات الت اء الم ية إرض رهم االنتخاب دوائ

يهم  ؤدى إلى اضطراب تنظيم الموازنة ويسبب مشكلة للحكومة التى            . لناخب ا ي مم
 .تقوم على تدبير وتنفيذ هذه الموازنة

ه يجب عرض الموازنة العامة على المجلس وال تعتبر نافذة                ك فإن ى ذل وعل
 .إذا وافق المجلسو. ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابًا بابًا. إال بموافقته

تعديل الدستورى للمادة         ل ال  على النحو السابق بيانه سلطة مجلس       ١١٥وآف
يود التى حددها النص                       ًا للق واردة فى المشروع وفق نفقات ال ديل ال شعب فى تع ال

 .والتى تمنع تعديل النفقات التى ترد فى الموازنة تنفيذًا اللتزام محدد

ادة   بت الم تور أن يح  ١١٧وتطل ن الدس وازنات     م ام م ون أحك دد القان
 .المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها

يها نصت المادة                     وازنة التى سبق ووافق عل يذ الم  ١١٨وضمانًا لحسن تنف
ى أن   تور عل ن الدس ى     «م ة عل زانية الدول ى لمي ساب الختام رض الح ب ع يج

تهاء السنة المالية                          اريخ ان ى ستة أشهر من ت زيد عل دة ال ت شعب فى م مجلس ال
ًا ويصدر بقانون            ًا باب يه باب تم التصويت عل آما يجب عرض التقرير السنوى     . وي

شعب      س ال ى مجل ه عل بات ومالحظات زى للمحاس از المرآ س أن . للجه وللمجل
 .يطلب من الجهاز المرآزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى



٤٠٣  الوسيط فى القانون الدستورى

 : إنشاء الضرائب العامة وتعديلها-٣
ادة      ى      ١١٩تنص الم شاء الضرائب العامة وتعديلها     « أن    من الدستور عل إن

ون         ا ال يكون إال بقان ا إال فى األحوال المبينة        . أو إلغاؤه وال يعفى أحد من أدائه
ون    يف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسم إال فى             . فى القان وال يجوز تكل
 .»حدود القانون

ة أو تعد             ين فرض الضرائب العام ز الدستور ب ذا النص مي ًا له يلها أو ووفق
ك آله                         تم ذل يها أن ي تلزم ف ين واس يع المواطن ى جم ا وهى التى تفرض عل إلغائه

ون يجب أن   . بقان وم ف ية والرس ضرائب المحل ثل ال ة م ر العام ضرائب غي ا ال أم
ون قائم من قبل                      ى نص قان ستند فى إصدارها إل ون أى ت تفرض فى حدود القان

ا      ديلها أو إلغائه شاءها أو تع يح إن رقة   . يب فهذه الضريبة . ال نجد لها محًالوهى تف
تور   ان دس د آ ى وق رد بعبء مال يل الف ضمن تحم ك تت ين ١٩٢٣وتل رق ب  ال يف

ادة  ى الم ستلزم ف ا ي ين وإنم ضريبة ١٣٤النوع شاء ال ون إن ) أى ضريبة( أن يك
 .وتعديلها أو إلغاؤها بقانون

 : الموافقة على القروض-٤
ادة  نص الم ه ١٢١ت ى أن تور عل ن الدس د ال يجو« م يذية عق سلطة التنف ز لل

باط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة فى فترة              قروض أو االرت
شعب         وافقة مجلس ال بلة إال بم ونظرًا لخطورة االقتراض وما يترتب عليه        . »مق

ة بأعباء خدمة الدين           وازنة العام يل الم آما يترتب عليه امتداد أثره إلى      . من تحم
ب ا ة تطل يال قادم روض أو  أج د الق ى عق شعب عل س ال وافقة مجل تور م لدس

 .االرتباط بمشروعات تترتب عليها إنفاق أموال من خزانة الدولة فى فترة مقبلة

ى ضرورة أن      تور عل نص الدس دى أن ي ن األج ان م ر آ يقة األم ى حق وف
فكم من . يكون القرض بقانون حتى يستطيع المجلس أن يراقب مشكلة االقتراض         

ة من دول ال      ون والقروض والتى                دول يادتها تحت وطأة الدي دت س ثالث فق الم ال ع
ية فأصبحت هذه                راطية بدعوى التنم ر ديموق ة سياسية غي دت صفقاتها أنظم عق



٤٠٤ الوسيط فى القانون الدستورى

القروض قيودًا تقف فى وجه التنمية، وأصبح تخفيف أعباء خدمة هذه الديون أو              
 .جدولتها أمًال بعيد المنال يراود حكومات هذه الدول

 :بات والمعاشات والمكافآت والتعويضات تحديد المرت-٥
ادة  صت الم رتبات  ١٢٢ن نح الم ون م ين القان ى أن يع تور عل ن الدس  م

ة         ى خزانة الدول رر عل ى تتق آت الت ات والمكاف والمعاشات والتعويضات واإلعان
 .وينظم القانون حاالت االستثناء والجهات التى تتولى تطبيقها

 : منح االلتزام-٦
ادة  نص الم راءات الخاصة   «ى أن  عل١٢٣ت واعد واإلج ون الق دد القان يح

 .»بمنح االلتزامات المتعلقة باستغالل موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة

زام المرافق العامة يعنى اتفاقا يكلف شخص عام شخصًا آخر باستغالل               د الت وعق
 .ل المرفقمرفق عام مقابل مكافأة محددة تتحدد بناء على النتائج المالية الستغال

زام فى أن الملتزم يمارس نشاط المفروض أنه من                  د االلت ية عق رجع أهم وت
ة       ة أو أحد األشخاص العام ه قد يمتد سنين طويلة   . اختصاص الدول ا أن الحد (آم

زام نح االلت صى لم ون . األق ضى القان سنة ١٢٩بمقت نة٣٠ -١٩٤٧ ل ذلك )  س ول
اتير المصرية ابتداء من دستور سنة             حتى الدستور الحالى    ١٩٢٣حرصت الدس

 .)٧٦( ١٢٣على إيراد نص مقابل لنص المادة 

 : التصرف فى أموال الدولة-٧
ادة  صت الم ين   ١٢٣ن ا يب ه آم ى أن ية عل رتها الثان ى فق وال ( ف ون أح القان

والها المنقولة                    زول عن أم ة والن وآة للدول ارات الممل التصرف بالمجان فى العق
 .والقواعد واإلجراءات المنظمة لذلك

 الفرع الثانى

 آيفية ممارسة مجلس الشعب الختصاصاته

 القواعد األساسية التى   -تحدد الئحة مجلس الشعب الذى يستقل بوضعها      
 فهى تحدد اإلجراءات التى تتبع     يسير عليها المجلس فى مباشرة اختصاصاته   



٤٠٥  الوسيط فى القانون الدستورى

عند انعقاد المجلس وآيفية المناقشة فيه وعدد لجانه ونظام العمل فيها إلى غير           
على أن الدستور لم يشأ أن يترك آل األمور التى تتعلق بكيفية  . ك من األمورذل

وإنما وضع ضوابط أساسية يمكن     . ممارسة مجلس الشعب الختصاصاته لالئحة       
 .القول بأنها تمثل إطارًا حاآمًا لهذه األمور    

فقد حدد آيفية انعقاده وميعاده، ومدة دور االنعقاد، آما بين النصاب الذى   
 جلساته واستلزم عالنية جلساته آأصل عام وهو ما سوف نوضحه فيما       يصح به

 :يلى

 : أدوار انعقاد مجلس الشعب-أوًال 
ادة      ى أن         ١٠١تنص الم ورية مجلس       « من الدستور عل يس الجمه يدعو رئ

سنوى العادى قبل يوم الخميس الثانى من شهر نوفمبر،          دور ال اد لل شعب لالنعق ال
م الد           دع يجتمع بحك م ي إذا ل دوم دور االنعقاد سبعة             ف يوم المذآور وي ستور فى ال

ل      ى األق ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية وال يجوز فضها قبل     . أشهر عل
 .» اعتماد الموازنة العامة للدولة

ادة  نص الم ا ت ى أن ١٠٢آم وري« عل يس الجمه و رئ شعب ةيدع  مجلس ال
ناء على                 ة الضرورة، أو ب ك فى حال ر عادى، وذل  طلب بذلك موقع الجتماع غي

ن رئيس الجمهورية فض االجتماع غير                  شعب ويعل ية أعضاء مجلس ال من أغلب
 .وعلى ذلك فثمة دور عادى للمجلس وآخر غير عادى. »العادى

ا يكون بدعوة رئيس الجمهورية قبل يوم الخميس                 ادى إنم اد الع دور االنعق ف
تمع    تاريخ اج ى ذات ال وه ف م يدع إذا ل ر ف هر نوفمب ن ش ى م م الثان س بحك المجل

 .الدستور ويدوم دور االنعقاد العادى سبعة أشهر على األقل

ادى فيكون بقرار من رئيس الجمهورية أو أغلبية                 ر الع اد غي ا دور االنعق أم
رلمان أى  ضاء الب صف (أع د+ الن ورية فض دور  ) واح رئيس الجمه ون ل ويك
 .االنعقاد غير العادى

يال                شعب خمس سنوات م دة مجلس ال ا آانت م دية بحسب ما تقضى به ولم



٤٠٦ الوسيط فى القانون الدستورى

ادة  ارس    ٩٣الم س يم إن المجل ه، ف تماع ل اريخ أول اج ن ت بدأ م تور ت ن الدس  م
ة  اد عادي سة أدوار انعق ر خم صاصاته عب ر  . اخت اد غي ذا بخالف أدوار االنعق ه

 .العادية إن تطلب األمر ذلك

 : عالنية جلسات مجلس الشعب-ثانيًا 
ادة   نص الم ى أن   ١٠٦ت تور عل ن الدس سات" م ية   جل شعب علن س ال  مجل

اده فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو                ويجوز انعق
سه أو عشرين من أعضائه على األقل، ثم يقرر المجلس ما          ى طلب رئي ناء عل ب
ية أو       سة علن ى جل رى ف ه تج روح أمام ى الموضوع المط شة ف ت المناق إذا آان

 .سرية

ة تقضى بأن جلسات         المجلس علنية حتى يتعرف الشعب على     فالقاعدة العام
وابه داخل المجلس       ا نص عليها                 . أداء ن سات آم ية  الجل رى أن عالن نا ن ى أن عل

يما   ية ال س زة اإلعالم صحف واألجه ى ال شرت ف تحقق إال إذا ن تور ال ت الدس
ى أن يكون هذا النشر آاف            زيون واإلذاعة عل  لبيان موضوع الجلسة بكافة     ياالتليف

يس آم      به، ول  من الجلسة أجزاءا يحدث اآلن إذا تقوم أجهزة اإلعالم بانتقاء   جوان
 .وإذاعتها

راطية نجد صحفًا ومحطات إذاعية وتليفزيونية أصبحت             دول الديموق ففى ال
ذا المجال        وال شك أن ذلك يمثل نوعًا من الرقابة على النواب          . متخصصة فى ه

ستطي       ن ال ي تخاب م يد ان شعب أال يع ستطيع ال س وي ل المجل ن  داخ دفاع ع ع ال
 .مصالحه

ب      ى طل ناء عل رية ب سات س د جل ك أن تعق ن ذل تثناء م وز اس ه يج ى أن عل
ن      شرين م س أو ع يس المجل ومة، أو رئ يس الحك ورية، أو رئ يس الجمه رئ

م يقرر إذا ما آان سوف ينظر الموضوع فى جلسة               . أعضائه  ويجتمع المجلس ث
ية رية أو علن رتبط بموضوعها . س سة يجب أن ت رية الجل سة وس ون جل أن تك آ

ة الحرب أو مراجعة االستعدادات لها و مناقشة أسرار الدولة                إعالن حال تعلقة ب م



٤٠٧  الوسيط فى القانون الدستورى

ك من الموضوعات التى تتطلب سرية فى            ر ذل األمن القومى أو غي تعلق ب التى ت
 .مناقشتها

 : نصاب صحة انعقاد المجلس-ثالثا 
ادة      يحًا ال يكون انعقاد المجلس صح  «  من الدستور على أن      ١٠٧نصت الم

ة     ية المطلق راراته باألغلب س ق تخذ المجل ضائه، وي ية أع ضور أغلب إال بح
ية خاصة. للحاضرين يها أغلب شترط ف ى ت ر الحاالت الت ى غي ك ف ويجرى . وذل

 . »التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة 

ورة  ية والخط ة األهم ى غاي نص ف ذا ال اد المجلس . وه شترط النعق ه ي إذ أن
أم أنه يقصد بهم من يتبقى    . واحد+ بية أعضائه أى النصف     صحيحًا حضور أغل   

 فى المجلس بعد أن انعقدت الجلسة صحيحة وتسرب من تسرب؟

إن األخذ بأحد التفسيرين يرتب نتائج مختلفة تمامًا فإذا أخذنا بالتفسير األول            
ى ضرورة التزام األعضاء الذين انعقدت بهم الجلسة صحيحة بالتواجد داخل             يعن

 .لمجلس ونظر جدول األعمالقاعة ا

ول       ا الق ة أم ته المطلق ية أغلبي س إال بأغلب ال المجل صح أعم ن ت م ل ن ث وم
سير الثانى فيعنى أن نصاب صحة انعقاد الجلسة هو األغلبية أى النصف               + بالتف

ا اتخاذ المجلس لقراراته فيكون باألغلبية المطلقة للحاضرين فعًال مهما      واحد، أم
د يكو ددهم فق ضاءل ع ون ثالث ت د يكون سين عضوًا وق ون خم وافقة ان ى م ، ويبق

 . ؟…اثنين منهم آافية إلصدار القانون، فهل هذا ما يقصده الدستور

شعب ومن ثم فإنه بمجرد                      ذى يطبق فى مجلس ال ر هو ال سير األخي إن التف
ادًا صحيحًا بحضور أغلبية أعضاء المجلس وهم حسب نص                 سة انعق اد الجل انعق

.  عضوًا٢٢٨، أى أن الجلسة ال تنعقد صحيحة إال بحضور     عضواً ٤٥٤القانون  
وات لحظة االنعقاد تصح قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين آما قلنا              وبمجرد ف
و آانوا ثالثة أعضاء أى بموافقة عضوين اثنين، ولعلنا نمثل لذلك بمثال                ى ول حت
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م  ون رق سنة ٩٣القان رائم ال ١٩٩٥ ل ى ج وبات ف شديد العق ذى صدر بت شر  وال ن
سة           د صدر بجل نطاق، ق ة واسعة ال ذى أحدث أزم و  ٢٧وال  بحضور ١٩٩٥ ماي

س     ٥٧ ضاء المجل دد أع ى ع ن إجمال يه   ٤٥٤ م ق عل ضوًا واف ضوًا ٤٥ ع  ع
 !! أعضاء وامتنع عضوان عن التصويت١٠وعارضه 

ادة      نص الم سير ل ذا التف سلم به ن ال ن باب   ١٠٧ونح تور لألس ن الدس  م
 :اآلتية

تعارض  -١ سير ي ا        أن التف ر به ى يم راحل الت تورى للم يم الدس ع التنظ م
شريع داخل المجلس        ناها         -الت ذى  سبق وبي تمام المشرع      - وال نم عن اه  وهى ت

 .بهذه المراحل وضرورة التأنى فيها حتى يصدر القانون سليمًا معافى

بدالت   -٢ آت وال ى المكاف نائب ويحصل عل ع ال ونًا أن يوق صح قان ه ال ي  أن
س  ررة لحضور الجل ه الخاصة  المق يام بأعمال ذهب للق رآها وي ك يت د ذل م بع . ة ث

فالمكافآت والمزايا األخرى التى يقررها المجلس لنوابه مقابل حضورهم جلسات          
ستحق بمجرد التوقيع، وعدم حضور الجلسات، وإذا آان القانون ال              المجلس ال ت

آالة يتساهل فى هذا األمر مع أقل  درجة وظيفية فكيف يسمح به فى ممارسة الو               
 .والنيابة عن األمة

ادة  -٣ ى الم نص ف ياق ال رى أن س ضرورة  ١٠٧ ن رتب بال تور ي ن الدس  م
س         اد المجل ون انعق ول ال يك ين يق نص ح اظ ال ر ألف سير ولنتدب ذا التف ض ه رف
صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه، وبعد ذلك يتحدث عن أغلبية الحاضرين، فمن            

م البقية الباقية بعد أن             م الحاضرون ؟ أه تسرب من حضر أم أنه ينصرف إلى       ه
 .واحد ؟ إننا نرى أنها هذه األخيرة+ أغلبية من حضر أى أغلبية النصف 

ستوجب بال جدال األخذ بهذا                   ه ت سئولية المجلس وضخامة مهام إن عظم م
ى النص فى ألفاظه أو مجافاة ألصول                        رى خروجًا عل ا ن يه آم يس ف سير ول التف

ا   ول به ى المعم سير القانون يس    آم. التف تمع، فل ة للمج صلحة عام ق م ه يحق ا ان
 .أخطر من التشريع عمل ، وليس أعظم من النيابة عن األمة مهمة
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 الفصل الثالث

 السلطة التنفيذية
 

باب الخامس فى دستور                ثالث من ال نظم الفصل ال  السلطة التنفيذية   ١٩٧١ي
ومة     ورية والحك يس الجمه ن رئ شكل م ى تت وف نخصص    . وه ك س ى ذل وعل

بحث األ رئيس       : ولالم يذية ل صاصات التنف بحث االخت صل ل ذا الف ن ه م
 .نبحث فيه اختصاصات الحكومة: أما المبحث الثانى. الجمهورية

 المبحث األول

 االختصاصات التنفيذية لرئيس الدولة

رئيس          ة، أن ل ذه الدراس دار ه ى م ع عل ن موض ر م ى أآث نا ف بق أن قل س
صرى، ف    تور الم ى الدس زًا ف ورية دورًا ممي ية   الجمه لطات حقيق ارس س و يم ه

نوعة  سًا للدولة          . ومت باره رئي ورية باعت يس الجمه نا سلطات رئ د بي ثم تناولنا . وق
نا  عن السلطة التشريعية                 ك فى معرض حديث شريعية وذل وفى . اختصاصاته الت

يذية  صاصات التنف ناول االخت بحث نت ذا الم ادة . ه نص  ١٣٧فالم تور ت ن الدس  م
ى أن  ور « عل يس الجمه ى رئ يذية يتول سلطة التنف وجه  . ية ال ى ال ها عل ويمارس

ين فى الدستور      ادة      . »المب ا تنص الم يعين رئيس الجمهورية « على أن ١٤١آم
ن مناصبهم    يهم م وابهم ويعف وزراء ون وابه وال وزراء ون س ال يس مجل ا . رئ آم

ادة  نص الم وزراء  ١٤٢ت وة مجلس ال ورية حق دع رئيس الجمه ى أن ل نه عل  م
سات      اد وحضور جل ه، وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها، آما يكون         لالنعق

ه حق طلب تقارير من الوزراء        ومن مجمل هذه النصوص يتضح مدى هيمنة       . ل
سًا       ومة رئي ين الحك ذى يع و ال يذية فه سلطة التنف ى ال ورية عل يس الجمه رئ

يهم من مناصبهم     . وأعضاء  ه أن يحضر اجتماعات مجلس الوزراء          . ويعف ا ل آم
الهم            ويترأسها ويطلب    تابع أعم وزراء لكى ي ر من ال وعلى ذلك فالرئيس   .  تقاري
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شترط توقيع                      وزارة فال ي ية، وهو يمارسها باستقالل عن ال يمارس سلطات فعل
 .) ٧٧(الوزير المختص حتى تنفذ قرارات الرئيس

صاصات  ن االخت دد م صه بع د خ صرى ق تور الم إن الدس ك، ف ى ذل وإل
يذي          سلطة التنف ى لل رئيس األعل ففى الظروف العادية له سلطة تعيين       . ةبحسبانه ال

و عن العقوبة              تلفة ، والعف وائح المخ ين والعسكريين وإصدار الل ين المدني الموظف
دات    رام المعاه يفها، وإب ة     . أو تخف الن حال ة إع ر العادي روف غي ى الظ وف

 :وذلك آله على التفصيل التالى. أو إعالن الحرب. الطوارئ

 المطلب األول

 لجمهورية التنفيذيةاختصاصات رئيس ا

 فى الظروف العادية

 : تعيين الموظفين-أوًال
يعين رئيس الجمهورية الموظفين   « من الدستور على أن  ١٤٣تنص المادة 

 .»المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون   

ون                      سلطة فى حدود القان ذه ال رئيس يمارس ه إن ال ك ف ى ذل ذى يبين  وعل ال
يها، وإجراءاته             ين ف ية التعي فقد يحدد جهة معينة    . شروط المرشح للوظيفة، وآيف

بل إصدار قرار التعيين من الرئيس وإذا آان الرئيس                  يدية ق يام بإجراءات تمه للق
رار العزل من الوظيفة على                    ضًا ق ك أي ه يمل ين، فإن رار التعي ك إصدار ق أن  يمل

ك ال يكون إال فى إطار اإلجراء            ون      ذل فهو يلتزم بالقواعد   . ات التى حددها القان
ذا الشأن تخضع                        رئيس فى ه رارات ال ا أن ق ك آم ية التى تحدد سلطته تل القانون

 .لرقابة القضاء اإلدارى

 : إصدار اللوائح-ثانيًا
يذية       ورية التنف يس الجمه صاصات رئ م اخت ثل أه وائح يم دار الل . وإص

ردة ول    ة ومج ية عام واعد قانون ى ق ة ه رارات   والالئح وقت ق ى ذات  ال نها ف ك
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يذية          سلطة التنف ة تصدر عن ال نها وبين القانون هو المعيار          . إداري ز بي ذى يمي فال
شكلى صدر  . ال ة ت إن الالئح شريعية، ف سلطة الت ون عن ال صدر القان ين ي ى ح فف

 .السلطة التنفيذية

ة     ل األنظم ى آ ه ف سلم ب ر م وائح أم ى إصدار الل يذية ف سلطة التنف وحق ال
سياسي يذية     ال شريعية والتنف سلطتين الت ين ال صل ب ة الف يها درج ت ف ا بلغ . ة مهم

رف     ه الع رى ب رره أو ج تورى يق ى نص دس ستندًا إل ذا الحق م ان ه واء آ وس
ك ألن الالئحة          أآثر  - وهى تصدر بقرار من السلطة التنفيذية          -الدستورى، وذل

بة لظروف المجتمع التى تتطور بسرعة    ظيماتها إلى آما أنها تتطرق فى تن. مواآ
 .تفصيالت يتعذر أن تكون محًال  للتشريع

ى       وائح ف دار الل ى إص ورية ف يس الجمه ق رئ صرى ح تور الم م الدس ونظ
 .اللوائح التنفيذية، اللوائح التنظيمية، لوائح الضبط     ) ١٤٦ ،   ١٤٥ ،   ١٤٤(المواد  

و    تورى ماي تعديل الدس تحث ال د اس يس  ٢٠٠٧وق لطة رئ ى س دًا عل يدًا جدي  ق
وري ى أن الجمه ثل ف واد يتم ذه الم ًا له وائح وفق ى إصدار الل سي «ة ف ارس رئ يم

يها فى المواد            ورية االختصاصات المنصوص عل  بعد  ١٤٦،  ١٤٥،  ١٤٤الجمه
 :وذلك على التفصيل التالى. موافقة مجلس الوزراء

 : اللوائح التنفيذية-١
يذ على أن يصدر رئيس الجمهورية اللوائح الالزمة لتنف       ) ١٤٤(تنص المادة   

ين  ديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها        . القوان يه تع يس ف ا ل وله أن يفوض . بم
ة       رارات  الالزم صدر الق ن ي ون م ين القان وز أن يع دارها، ويج ى إص ره ف غي

 .لتنفيذه

يذ   ة لتنف وائح الالزم ورية يختص بإصدار الل يس الجمه إن رئ ك ف ى ذل وعل
ك  ى ذل ره ف تور أن يفوض غي از الدس ين وأج صح أن . القوان ا ال ي م فإنه ن ث وم

ه سواء بالحذف أم باإلضافة أم بتعطيلها ومنع تنفيذها صراحة أو               تخالف أحكام
أن تتزيد فى شروط تطبيقه        وهو أمر يتفق مع القواعد العامة التى تحدد        . ضمنًا آ
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ة فهى أقل من القانون منزلة                       يان القانونى فى الدول رتبة الالئحة فى إطار البن م
 .وإال آانت غير مشروعة. يها أن تلتزم أحكامهومن ثم وجب عل

رئيس هو الذى يصدر الالئحة التنفيذية أو يفوض غيره فى ذلك        ان ال وإذا آ
تص ر المخ ون الوزي ا يك بًا م صدر . وغال ن ي داءة م دد ب د يح ون ق إن القان ف

 .القرارات الالزمة لتنفيذه

م     أن ض ون، ب يذ القان دود تنف يذية ح ة التنف اوزت الالئح سلطة وإذا ج نتها ال
ه       ذى ل تص ال ضع للقاضى المخ ا تخ ون فإنه ف القان واعد تخال ا ق صدرة له الم
فحص شرعيتها أما إذا خالفت الدستور فتخضع لسلطة المحكمة الدستورية العليا       

 .التى تختص بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح

 : اللوائح التنظيمية-٢
ادة   نص الم ى أن ي   ) ١٤٦(ت تور عل ن الدس ورية  م يس الجمه صدر رئ

 .القرارات الالزمة إلنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة

شاء المرافق والمصالح العامة من العدم، وآذلك               رئيس تتضمن إن وسلطة ال
ذه    ة ه ا لممارس ول له ى تخ سلطات الت صاصاتها وال د اخت يمها وتحدي ادة تنظ إع

دافها يق أه صاصات وتحق رافق و. االخت يم الم شاء وتنظ ة حق إن صالح العام الم
ذلك يام ب ى الق ره ف ويض غي صح تف م ال ي ن ث ورية وم رئيس الجمه رر ل . مق

ى حق رئيس الجمهورية فى إصدار اللوائح              ندما نص عل فالمشرع الدستورى ع
يذية أعطى له حق تفويض غيره فى إصدارها          فإنها  ١٤٦أما بالنسبة للمادة    . التنف

تفويض    ى ال رئيس ف ق ال ى ح نص عل م ت ن ث . ل ويض   وم ز تف ر جائ ى غي م يبق
ره فى إصدار اللوائح التنظيمية      رئيس لغي ولعل ذلك يرجع إلى تقدير المشرع . ال

وائح، آما أن سلطة الرئيس فى ذلك تعتبر استثناء من                  ذه الل ية ه الدستورى ألهم
األصل والذى يقضى أن يكون إنشاء وتنظيم هذه المرافق والمصالح العامة يتقيد         

 . )٧٨(بحدود االستثناء
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وائح التنظيمية هى لوائح مستقلة، وذلك على خالف التنفيذية التى تستند             والل
 .فى إصدارها إلى قانون معين

 : لوائح الضبط-٣
ادة      يس الجمهورية لوائح          ) ١٤٥(تنص الم ى أن يصدر رئ من الدستور عل

 .الضبط 

سلطة     صدرها ال ى ت ية الت ة التنظيم رارات اإلداري ى الق ضبط تعن وائح ال ول
 .)٧٩(يذية للمحافظة على األمن والسكينة والصحة العامة التنف

تها من أنها تورد قيودًا على حريات المواطنين،                 وائح أهمي ذه الل وتكتسب ه
وائح المرور ولوائح تنظيم تراخيص المحال المقلقة للراحة والرقابة               ثل ل ك م وذل

ك من المجاالت التى تتحقق بها أهداف                  ر ذل ة وغي ة واألدوي ى األغذي الضبط عل
 .اإلدراى وهى األمن العام والسكينة العامة والصحة العامة

ضيه الضرورة وذلك ألن                   وائح الضبط أمر تقت يذية ل سلطة التنف وإصدار ال
ة ال يكون إال مع التسليم لها                       ة والصحة العام سكينة العام ام وال تظام األمن الع ان

رارات اإلداري      يمه بالق ار وتنظ ذا اإلط ضبط ه تدخل ل ضرورة ال ان ب ة، وإذا آ
 لم ينص على حق السلطة التنفيذية فى إصدار لوائح الضبط،           ١٩٢٣دستور سنة   

 .إال أن العمل آان دائمًا يسير على إجازة ذلك

وائح الضبط هى لوائح مستقلة وذلك ألنها على خالف اللوائح التنفيذية ال              ول
 .تستند إلى قانون معين، وهى فى  ذلك تشبه اللوائح التنظيمية

وائح الضبط أمر مقرر ينص الدستور له وحده ومن ثم           وإصد  رئيس لل ار ال
ستطيع أن يفوض غيره فى ذلك وإنما يجب عليه إصدارها بنفسه         و ال ي ولعل . فه

ى حريات   يودًا عل ا تتضمن ق رًا ألنه ضبط نظ وائح ال ى خطورة ل ك راجع إل ذل
ثلة فى ا                 يذية مم سلطة التنف إن ممارسة ال م ف وقهم، ومن ث راد وحق لرئيس فى األف

 .إصدار هذه اللوائح هى استثناء ال يجوز التوسع فى تفسيره أو القياس عليه
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 : العفو عن العقوبة أو تخفيفها-ثالثًا 
ادة      ى أن        ) ١٤٩(نصت الم رئيس الجمهورية حق العفو     «من الدستور عل ل

 .»عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فال يكون إال بقانون

 .العفو الجزئى والعفو الشامل. ين نوعين من العفوويميز حكم النص ب

وبة  صدرت بحكم نهائى وبات               و يكون عن عق و الجزئى فه ا عن العف . أم
و فى هذه الحالة شامًال العقوبة جميعها قبل تنفيذها              د يكون العف ويصلح العفو  . وق

ه بسهولة أو يكون عفوًا جزئيًا              تعذر تدارآ م ي أ فى إصدار الحك نا آعالج لخط ه
 .تخفيف العقوبةب

ية أو       ية أو الوطن ياد القوم ى األع رئيس ف صدره ال ًا ي ى دائم و الجزئ والعف
ى           ذ ف ددة تأخ شروط مح وبات وب ن العق ددة م يات مح ية لنوع بات الدين المناس
ذه       رى وه رة أخ رام م اودة اإلج تعداده لمع دى اس ب وم لوك المعاق بارها س اعت

م ينص عليها الدستور إال أن المن           شروط وإن ل فليس من المعقول  . طق يقتضيها ال
بول أن تستخدم هذه السلطة للحيلولة دون أن ينال المجرم عقابه الذى                 أو من المق

 .حق عليه أن يناله جزاء إفساده فى األرض

ا يتعلق برفع صفة الجريمة                 وبة وإنم تعلق  بالعق و ال ي شامل، فه و ال ا العف أم
 ن عليها الدعوى سواء قبل    ومن ثم فهو يأتى على أى صورة تكو       ) ٨٠(. عن الفعل  

يد بوجود عقوبة عن الفعل، وهو يصدر                       و ال يتق م فه ده، ومن ث يها أم بع م ف الحك
سبة لجرائم ارتكبت فى ظروف معينة ويراد محوها آالجرائم السياسية               ادة بالن ع

ة      ر عادي روف غي ى ظ رتكب ف ى ت رائم الت و   ) ٨١(. أو الج إن العف ك ف ى ذل وعل
 .وذلك لعمومية آثارهالشامل ال يكون إال بقانون 

 : إبرام المعاهدات-رابعًا
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات    « من الدستور على أن      ١٥١تنص المادة   

شعب مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد       بلغها مجلس ال وي
ررة  وفقًا لألوضاع المق شرها م يها ون صديق عل رامها والت دات . إب ى أن معاه عل
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صلح    تحالف والتجارة والمالحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل          ال وال
سيادة، أو التى تحمل خزانة الدولة           وق ال تعلق بحق ة، أو التى ت فى أراضى الدول

يئًا من النفقات غير الواردة فى الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها               .»ش
ادة    ى الم تورية ف تعديالت الدس تحدثت ال د اس رة  ١٣٩وق يس  ٢فق ى رئ يدًا عل  ق

 .الجمهورية عند ممارسته لهذه السلطة وهو ضرورة أخذ رأى مجلس الوزراء

ين نوعين من المعاهدات، النوع األول وهو ما                   رق الدستور ب ك ف ى ذل وعل
ورية       يس الجمه رمها رئ تلك يب سيطة ف ة أو الب دات العادي سميته بالمعاه ن ت يمك

ا يناسب        شفوعة بم ى المجلس م بلغها إل يق علم مجلس     وي ك لتحق يان، وذل  من الب
ذى يبرمها ويصدق عليها وتصبح بالتالى                  ورية هو ال رئيس الجمه ا، ف شعب به ال

 .لها قوة القانون

ة أو      تجارة أو المالح تحالف أو ال صلح أو ال تعلق بال ى ت دات الت ا المعاه أم
سيادة أو    وق ال تعلق بحق ى ت ة أو الت ى أراضى الدول ديل ف يها تع رتب عل ى يت الت
يئًا من النفقات غير الواردة فى الموازنة، فهذه المعاهدات             ة ش تحمل خزانة الدول

 .يجب اشتراك مجلس الشعب فى إبرامها وذلك بضرورة موافقته عليها

 المطلب الثانى

 االختصاصات التنفيذية لرئيس الدولة فى الظروف غير العادية

 :إعالن حالة الطوارئ -أوًال 
ادة  ى أن من الد) ١٤٨(تنص الم ة   «ستور عل ورية حال يس الجمه ن رئ يعل

الطوارئ على الوجه المبين فى  القانون ويجب عرض هذا اإلعالن على مجلس             
راه بشأنه                   ا ي رر م ية ليق ومًا التال شعب خالل الخمسة عشر ي وإذا آان مجلس   . ال

نحًال يعرض األمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له وفى جميع              شعب م ال
دة محدودة، وال يجوز مدها إال بموافقة               األحوال يك    ة الطوارئ لم ون إعالن حال

 .»مجلس الشعب



٤١٦ الوسيط فى القانون الدستورى

ادة   توجبت الم و     ١٣٨واس ى ماي ديلها ف د تع ضافة بع ية م رة ثان  ٢٠٠٧ فق
 .التزام رئيس الجمهورية بأخذ رأى مجلس الوزراء قبل ممارسة هذه السلطات

رًا تت                    ثل إجراء خطي ة الطوارئ يم ا من شك أن إعالن حال أثر به سائر   وم
راد  توريًا لألف ررة دس ريات المق وق والح ة  . الحق بارها حال وارئ باعت ة الط فحال

عارضة تصيب آيان الدولة والمجتمع بأضرار جسيمة قد ال يكون العاصم منها              
إال التضحية بجانب من جوانب حقوق األفراد وحرياتهم التى ال تستطيع السلطة              

ي          ا فى ظل القوان يذية المساس به ات العادية     التنف ة التى تطبق فى األوق . ن العادي
ة الطوارئ       بحال أن   – تعتبر حالة مؤقتة ال يصح       - فى ظل هذا المنطق        -وحال

 .تستوعب حياة أجيال وأجيال

وتمشيًا مع خطورة إعالن حالة الطوارئ فإن الدساتير المصرية قد تواترت        
ذا اإلعالن وفى دستور                  ى ه رلمان عل وافقة الب ى ضرورة م  يجب أن   ١٩٧١عل

ذا اإلعالن على المجلس خالل           يومًا ليقرر ما يراه بشأنه وإذا آان        ١٥يعرض ه
 .المجلس منحًال فيعرض على المجلس الجديد فى أول اجتماع له

دها إال     وز م دودة وال يج دة مح وارئ لم ة الط الن حال ون إع ويجب أن يك
 .بموافقة مجلس الشعب

ي             ى األغلب ى أن سيطرة الحزب الحاآم عل بة لمقاعد البرلمان يقلل      عل ة الغال
 .من جدوى هذه الضمانة

ون  د صدر القان ون، وق ًا للقان ة الطوارئ وفق ن حال ورية يعل يس الجمه ورئ
م   سنة ١٦٢رق ى أن   ١٩٥٨ ل ى عل ه األول ى مادت ة  «  ونص ف يجوز إعالن حال

ى        ورية أو ف ى أراضى الجمه ام ف نظام الع ن أو ال رض األم ا تع وارئ آلم الط
للخطر سواء آان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها            منطقة منها   

 .… »أو حدوث اضطرابات فى الداخل أو آوارث عامة أو انتشار وباء

وواضح أن  الحاالت التى تستوجب إعالن حالة الطوارئ من اتساع بحيث             
واجهها    ة أن ت ين العادي ستطيع القوان رة ت االت آثي شمل ح ن أو  . ت رض األم فتع



٤١٧  الوسيط فى القانون الدستورى

نظام ضبطال ر من ر غي ام للخطر أم تهديد .  الع ة ال ى حال سرى عل ر ي ونفس األم
اء  شار وب ة أو انت وارث عام داخل أو آ ى ال دوث اضطرابات ف . بالحرب، أو ح

زداد      ا وت سعة ألفاظه را ل ك نظ رداتها وذل ن ضبط مف باب ال يمك ذه األس ل ه فك
ة الطوارئ هى التى                 ى حال ة عل سلطة القائم يدًا إذا آانت ال  تحدد لهذه األمور تعق

 . المصطلحات معانيها وهى التى تقدر توافرها من عدمه

ة الطوارئ يخول السلطة التنفيذية سلطات واسعة تجور بها                وإعالن حال
راد وحرياتهم سواء بوضع قيود على حريات األشخاص                  وق األف ى حق رًا عل آثي

تباه واع    رة االش يع دائ ذلك توس رور، وآ تقال والم تماع أو االن ى االج تقال ف
ر التقيد بأحكام قانون اإلجراءات الجنائية ولها أن تراقب الرسائل              األشخاص بغي
شرها   د ن صادرها بع شرها أو ت نع ن تالفها وتم ى اخ بوعات عل شرات والمط والن
تح المحالت العامة ومواعيد إلغالقها، تكليف األشخاص بعمل              يد لف وتحدد مواع

واء أ وال الخاصة س ى األم تيالء عل ين واالس ارًا وسحب مع نقوًال أو عق آانت م
ناطق أو عزلها               واد المتفجرة وإخالء بعض الم راخيص باألسلحة أو الم  .)٨٢ (الت

يعها                  ة جم دد الحريات العام ساع ته ة االت وتؤدى إلى قيام حالة      وهى سلطات بالغ
ا حالة مؤقتة غير دائمة                    ا أنه ين له بول المواطن ة فى المجتمع وال يشفع فى ق غير عادي

 .تهاء الظرف الذى أدى إلى إعالنهاتنتهى بان

 : قيادة القوات المسلحة وإعالن حالة الحرب- ثانيًا
ادة  نص الم ى أن  ) ١٥٠(ت تور عل ن الدس د  «م و القائ ورية ه يس الجمه رئ

 .»األعلى للقوات المسلحة وهو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب

لرمزية وليست الفعلية فقد    والمقصود بقيادة الرئيس للقوات المسلحة القيادة ا       
ودون جيوشهم فى معارآهم الحربية               وك والرؤساء يق يه المل ان آانت ف ى زم ول
اليبها أنهى هذا الوضع تمامًا وأصبح من المتعذر                يا الحرب وأس تطور تكنولوج ف

 . عليهم قيادة الجيوش فى هذه األيام بصورة فعلية

تخذ القرارات             ة الحرب وي ن حال ورية يعل يس الجمه  الالزمة لذلك على    ورئ



٤١٨ الوسيط فى القانون الدستورى

 .أن الدستور يقيد سلطته هذه فى ضرورة أخذ موافقة مجلس الشعب

ين إعالن حالة الحرب الهجومية أو الحرب الدفاعية                 وظاهر النص ال يفرق ب
وافقة مجلس الشعب وفى ذلك ضمان لعدم                     د م رئيس بع يهما يكون إعالن ال ففى آل

 .)٨٣ (ها وال جملتورط الحكومة فى حروب ال ناقة للشعب المصرى في

 المبحث الثانى

 الحكـــومة

ة العليا للدولة             يذية واإلداري ئة  التنف ومة هى الهي وتتكون الحكومة من   . الحك
وابهم            وزراء ون وابه وال وزراء ون يس مجلس ال  ثم  ١٥٣هذا ما قررته المادة     . رئ

يان      ومة وب وين الحك ية تك ين آيف ى تب تور لك صوص الدس تابع ن ك ت د ذل بع
 : وذلك على الوجه التالى.اختصاصاتها

 المطلب األول

 تكوين الحكومة

ادة          د تعديلها فى مايو       ١٤١نص الدستور فى الم يعين «على أن   ٢٠٠٧بع
يس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويكون تعيين نواب               ورية رئ يس الجمه رئ
يس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم بقرار مادة من             رئ

 .جمهورية بعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراءرئيس ال

و    ديل ماي د تع نص بع ذا ال ًا له ين   ٢٠٠٧ووفق ين تعي تور ب ر الدس د غاي  فق
ره من الوزراء سواء أآانوا نوابًا                     ين غي صبه وب ه من من وزراء وإعفائ يس ال رئ

ين        وزراء أو وزراء عادي رئيس ال يس الوزراء           . ل اء رئ ين وإعف فجعل سلطة تعي
 .ما غيره فيكون ذلك بعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراءللرئيس منفردًا أ

ر  بًا للوزي رًا أو نائ ين وزي يمن يع شترط ف ن «وي ًا م ون مصريًا، بالغ أن يك
تعًا بكامل حقوقه                      ل، وأن يكون متم ى األق يالدية عل ين سنة م سًا وثالث العمر خم

 .»المدنية والسياسية



٤١٩  الوسيط فى القانون الدستورى

ى  ية أول ن ناح صرياً  :فم ون م ر أن يك ى الوزي شترط ف شترط أن . ي  وال ي
ك فمن المتصور أن يكون مصريًا                ى ذل ودًا ألب مصرى وعل يكون مصريًا مول

فخطورة منصب الوزير تقتضى    . وهو قصور فى النص يجب تدارآه      . بالتجنس 
شرع    يما وأن الم ل والس ى األق صريين عل وين م ودًا ألب صريًا ومول ون م أن يك

شدد فى اشتراط الجنسية ال              مصرية األصلية ففى   المصرى فى مواضع أخرى يت
م      ون رق سنة    ٤٠القان  الخاص بنظام األحزاب السياسية والمعدل بالقرار       ١٩٧٧ ل
م      ون رق سنة    ٣٦بقان شترك فى تأسيس حزب سياسى أو        ١٩٧٩ ل يمن ي شترط ف  ي

صرى    ن أب م صريًا وم ون م يه أن يك ياديًا ف صبًا ق ى من ى أن . يتول ك ف وال ش
ى تأ  تراك ف ن االش م واخطر م ر أه زابمنصب الوزي يادة األح ن . سيس وق وم

ية    ًا من العمر              : ناحية ثان ر بالغ  سنة ميالدية   ٣٥اشترط الدستور أن يكون الوزي
ل ى األق ثة. عل ية ثال ن ناح ية  :وم وقه المدن تعًا بحق ر متم ون الوزي  يجب أن يك
سياسية  ك شرط بديهى نظرًا ألن الوزير يمارس وظيفة سياسية وإدارية     . وال وذل

 .عليا فى الدولة

ؤ ائفهم      وي ام وظ رة مه بل مباش نهم، وق رد تعيي سهم بمج وزراء ورئي دى ال
ية    ين اآلت أقسم باهللا العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وان          «: اليم

افظ  ة، وأن أح ة آامل شعب رعاي ون وان أرعى مصالح ال رم الدستور والقان أحت
 .» على استقالل الوطن وسالمة أراضيه

 المطلب الثانى

 ات الحكومةاختصاص

فرئيس . تشترك الحكومة مع رئيس الجمهورية فى ممارسة السلطة التنفيذية        
ية بنفسه             نا يمارس سلطات فعل ا سبق وبي ورية فى الدستور المصرى آم الجمه

ه        يس عن طريق وزرائ ونص على  . فالدستور فى أآثر من موضع بين ذلك       . ول
رئيس     ى السلطة التنفيذية ويمارسها على الو      «أن ال . »جه المبين فى الدستور يتول

ة   ١٣٧م  يذية ممارس سلطة التنف ة ال ستقل بممارس ومة ال ت إن الحك ك ف ى ذل  وعل
 .فعلية دون الرئيس 



٤٢٠ الوسيط فى القانون الدستورى

ك  ورية ال تمل رئيس الجمه ة ل يذية تابع ئة تنف ومة هي ر الحك ك تعتب ى ذل وعل
تقالًال تجاهه    يلها           . اس ذى يق نها وهو ال ذى يعي و ال ا تباشر جزءًا        . فه م فإنه ومن ث

راً   من اختصاصات الرئيس الكثيرة والتى ال يستطيع أن يمارسها وحده نظرًا            آبي
تعددها وتنوعها على الوجه الذى بيناه       وهى قد تمارس هذه االختصاصات عن      . ل

راح  ذلك أو عن طريق الدراسة واقت سمح ب تور ي ان الدس تفويض إن آ طريق ال
 الدستور معبرًا    من ١٥٦اتخاذ القرار من جانب الرئيس ومن ثم جاء نص المادة           

ى أن   ص عل يقة إذا ن ذه الحق ن ه اص  "ع وجه خ وزراء ب س ال ارس مجل يم
 : االختصاصات اآلتية

ة      -أ ة للدول سياسة العام ع ال ى وض ورية ف يس الجمه ع رئ تراك م  االش
 .واإلشراف على تنفيذها وفقًا للقوانين والقرارات الجمهورية

سيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات        -ب  التابعة لها والهيئات     توجيه وتن
 .والمؤسسات العامة

يذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة             -ج   ة والتنف رارات اإلداري  إصدار الق
 .تنفيذها

 . إعداد مشروعات القوانين والقرارات-د

 . إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة-هـ

 . إعداد مشروع الخطة العامة للدولة-و  

 . ا وفقًا ألحكام الدستور عقد القروض ومنحه-ز  

وق       -ح  ة حق ة وحماي ن الدول ى أم ة عل ين والمحافظ يذ القوان ة تنف  مالحظ
 .المواطنين ومصالح الدولة

سيير دوالب     تعلق بت ا ت ة أنه صفة عام صاصات ب ذه االخت ى ه ويالحظ عل
ين والقرارات الجمهورية، وال تملك الحكومة سلطة              ًا للقوان ة وفق العمل فى الدول

تدأة فى    ذه األمور فهى تتابع تنفيذ القرارات وتعمل على التنسيق بين              مب ر ه  تقري
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 . الجهات المتعددة من اجل انتظام األمور  فى المرافق والمصالح العامة

ر هو الرئيس                   ر يعتب إن آل ووزي سابقة، ف ى االختصاصات ال وباإلضافة إل
ى رسم سياسة الوزارة فى حدود السيا              وزارته ويتول ى ل سة العامة اإلدارى األعل

 .للدولة ويقوم بتنفيذها

زاول مهنة                     وزارة أن ي يه منصب ال ناء تول ر أث ى الوزي وحظر الدستور عل
وال    ن أم ستأجر م شترى أو ي يًا أو صناعيًا أو أن ي ًا أو مال ًال تجاري رة أو عم ح

يه م        ضها عل واله أو يقاي ن ام يئًا م يعها ش رها أو يب ة أو يؤج ك ١٥٧الدول  وذل
وهو قيد عام حرص    . تعمال السلطة والتربح من المال العام     بهدف عدم إساءة اس     

 .الدستور على تقريره بالنسبة لكل من يشغل وظيفة عامة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٤٢٢ الوسيط فى القانون الدستورى

 الرابعالفصل 

 العالقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية
 

سلطتين     ين ال صل ب ى الف ديث عل صر الح ى الع سياسية ف ة ال وم األنظم   تق
شر    يذية والت نظام الديموقراطى               . يعيةالتنف ًا من أسس ال ذا الفص أساس وأصبح ه

ى            ة إل ؤدى ال محال دة ي ئة واح دة أو هي د واح ى ي سلطتين ف يع ال ك أن تجم ذل
 .االستبداد

ين السلطات أساسًا لتقسيم األنظمة السياسية، فإن آانت                بدأ الفصل ب ثل م وم
رلمانياً     ون ب نظام يك إن ال ئة ف نها متكاف ة بي ا إذا. العالق سلطة  أم ة ال ت آف  رجح

يذية فإن النظام يكون رئاسياً      وإذا آانت الغلبة للسلطة التشريعية آان النظام        . التنف
 . )٨٤(حكومة جمعية 

شريعية  يذية والت سلطتين التنف ين ال ة ب د العالق ى تحدي تور المصرى ف والدس
رقابة  تعاون وال ى أساس ال نهما عل ة بي ة العالق ى إقام ذا . حرص عل ان ه وإن آ

ر بالسمة الغالبة فى هذا الدستور وهى            التنظ  د تأث و ق سلطتين فه ين ال سو ب م ي يم ل
 .تقوية السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الدولة والحكومة

ة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية فى الدستور             ناقش العالق وسوف ن
بحث األول               ناول فى الم ين نت عمال الرقابة الحكومية على أ   : المصرى فى مبحث

رلمان  وذلك على الوجه . الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة  : وفى الثانى   . الب
 .التالى

 المبحث األول

 رقابة السلطة التنفيذية على أعمال البرلمان

رين    ى أم رقابة ف ذه ال ثل ه ال    : تتم ى أعم يذية ف سلطة التنف دخل ال األول ت



٤٢٣  الوسيط فى القانون الدستورى

تماعاته، وإ  ض اج تماع، وف وته لالج ك بدع رلمان وذل ه الب يانات أمام اء الب لق
سات واجتماعات اللجان        ورية فى           . وحضور الجل يس الجمه والثانى فى حق رئ

 .حل البرلمان

 المطلب األول

 تدخل السلطة التنفيذية فى سير أعمال مجلس الشعب

يس الجمهورية أم الحكومة فى سير                  يذية سواء رئ سلطة التنف دخل ال ثل ت يتم
 :أعمال مجلس الشعب فيما يلى

 :دعوة مجلس الشعب لدور االنعقاد وفض دورته -أوًال
ادة          ى أن     ١٠١ينص الدستور فى الم يدعو رئيس الجمهورية  مجلس      « عل

سنوى العادى قبل يوم الخميس الثانى من شهر نوفمبر،          دور ال اد لل شعب لالنعق ال
يوم المذآور              م الدستور فى ال دع يجتمع بحك م ي إذا ل ويدوم دور االنعقاد سبعة . ف

ى ا     ورية دورته العادية وال يجوز فضها قبل              أشهر عل يس الجمه ل ويفض رئ ألق
 . »اعتماد الموازنة العامة للدولة

ادة   نص الم ا ت ى أن  ١٠٢آم تور عل ن الدس ورية  «  م يس الجمه و رئ يدع
ى     ناء عل ضرورة، أو ب ة ال ى حال ك ف ادى، وذل ر ع تماع غي شعب الج مجلس ال

 .»طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب 

ومة هى التى تدعو مجلس الشعب لالنعقاد سواء آان                   إن الحك ك ف ى ذل وعل
اد عادى أم فى دور غير عادى               ك فى دور انعق وال شك أن التحكم فى دعوة      . ذل

دخًال من جانب الحكومة فى أعماله             د ت اد يع رلمان لالنعق على أن هذا التدخل    . الب
رلم   ال الب يل أعم ى تعط ؤدى إل تهاه وي بلغ من ن أن ي ومة ال يمك ان إن رأت الحك

ك  زم الدستور رئيس الجمهورية بدعوة البرلمان لالنعقاد للدور العادى             . ذل د أل فق
إذا أحجم عن ذلك آان للبرلمان أن                         ر ف وم الخميس الثانى من شهر نوفمب بل ي ق

 .يجتمع من تلقاء نفسه وبحكم الدستور
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دم ف                   زم بع ه يلت ادى فإن اد الع رئيس أن يفض دور االنعق ان لل ضه قبل وإذا آ
 .اعتماد الموازنة العامة للدولة

ضرورة ،   ة ال ى حال ون ف ه يك ادى فإن ر ع تماع غي وة الج سبة للدع ا بالن أم
يس الجمهورية           رها رئ ستقل بتقدي ة ي  على أن الدستور نص على حالة       ،وهى حال

ادى     ر ع تماع غي س الج و المجل رئيس أن يدع ى ال ت وجب عل رى إذا تحقق أخ
 . أغلبية أعضاء المجلس وذلك بناء على طلب موقع من

 : حق الحكومة فى إلقاء البيانات - ثانيًا
يانات   ون ب د تك ية وق يانات رئاس ون ب د تك ى المجلس ق ومة ف يانات الحك وب

 .وزارية

ادة  يها الم ية نصت عل يانات الرئاس تور ) ١٣٢(فالب ن الدس يس «م ى رئ يلق
ند افتتاح دور االنعقاد العادى لمجلس الشعب بيان           ورية ع ًا يتضمن السياسة   الجمه

ة وله الحق فى إلقاء أى بيانات أخرى أمام المجلس ولمجلس الشعب                ة للدول العام
 .»مناقشة بيان رئيس الجمهورية

ام المجلس بحسبانه يضع السياسة العامة للدولة                يها أم رئيس يلق يانات ال  -وب
يذها، ومن ثم فهو مسئول عنها                شترك فى تنف ومة وي ويهمه أن يوضح   . مع الحك

ا تم إنجازه وما سوف تقوم به الحكومة                   ل تها وم سياسة وثواب ذه ال لمجلس إطار ه
 .فى الفترة المقبلة

ومات التى           يانات والمعل يانات الرئاسية مناسبة للمجلس لكى يحيط بالب والب
 .تساعد أعضاءه على القيام بمهامهم وال سيما تلك التى تتعلق بمراقبة الحكومة

 :أما عن بيانات رئيس الوزراء
ادة        يها الم د نصت عل يقدم رئيس «من الدستور حين نصت على  ) ١٣٣(فق

ادى لمجلس  اد الع تاح دور االنعق ند افت وزارة، وع يف ال د تأل وزراء بع مجلس ال
 .»ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج. الشعب برنامج الوزارة
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شرح         ك ل وزارة، وذل يف ال ند تأل ون ع وزراء، تك س ال يس مجل يانات رئ وب
رنامج  هب وزراء  .وزارت يها رئيس ال دم ف ادى لكى يق اد الع تاح دور االنعق وعند افت

ى أداء       ته عل سط رقاب س ب سنى للمجل ى يت ة حت رة القادم ن الفت وزارة ع رنامج ال ب
رنامج     . الحكومة  يان عن ب اء ب ر بإلق وم آل وزي سه، والغالب أن ويق يها بنف د يلق وق

 .ن الخطوط العامة والرئيسيةوزارته وذلك بجوار بيان رئيس الوزراء الذى يتضم

ان حزب    تها إذا آ د حيوي يانات تفق ذه الب ى أن ه ارة إل در اإلش ه تج ى أن عل
ومن ثم تأتى هذه البيانات متشابهة فى آثير        . الحكومة هو المسيطر على المجلس    

من األحيان وال تحدد إطارًا واضحًا للعمل التنفيذى وال تخرج عن آونها بيانات      
 .اد والعمل التنفيذى فى واد آخرإنشائية تكون فى و

 : حق حضور االجتماعات فى البرلمان ولجانه- ثالثًا
يسمع رئيس مجلس الوزراء    « من الدستور على أن ) ١٣٥(تنص المادة 

والوزراء فى مجلس الشعب ولجانه آلما طلبوا الكالم ولهم أن يستعينوا بمن     
 عند أخذ الرأى، إال     وال يكون للوزير صوت معدود . يرون من آبار الموظفين 

 .» إذا آان من األعضاء 

ك للوزراء ورئيسهم حضور اجتماعات المجلس ولجانه          ى ذل والحديث . وعل
نوا للمجلس وأعضائه البيانات                      ك لكى يبي ذه االجتماعات أمر منطقى وذل فى ه

وقد يكون  . ء الفهم بين الطرفين   اوالحقائق التى قد تكون بعيدة عنهم وحتى ال يس          
ير فى اجتماع المجلس أو لجانه لتوضيح أمر معين مانعًا من تقرير      حضور الوز  

سئوليته ر إن  . م ماع الوزي ضرورة س زام المجلس ب رر إل تور ق إن الدس ذلك ف ول
 .أراد الكالم أمام المجلس أو أمام لجانه

 المطلب الثانى

 حل البرلمان

ادة      ديلها     من الدستور     ) ١٣٦(تنص الم بل تع ى أنه    ق  ال يجوز لرئيس  « عل
شعب إال عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ويصدر                ورية حل مجلس ال الجمه
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سات المجلس وإجراء االستفتاء خالل ثالثين          رارًا بوقف جل ورية ق يس الجمه رئ
دد من أعطوا أصواتهم الحل أصدر رئيس                   ة لع ية المطلق إذا أقرت األغلب ومًا، ف ي

ه   رارًا ب ورية ق و   . الجمه ى دع رار عل شتمل الق ب أن ي راء  ويج ين إلج ة الناخب
شعب فى ميعاد ال يجاوز ستين يوما من تاريخ إعالن            دة لمجلس ال تخابات جدي ان

تفتاء  يجة االس ام        . نت ية إلتم شرة التال ام الع الل األي د خ س الجدي تمع المجل ويج
تخاب  و  . »االن تورية ماي تعديالت الدس ار ال ى إط رتين ٢٠٠٧وف ديل الفق م تع  ت

ى        ا يل ية آم ى والثان ورية إصدار قرار بحل مجلس       ال: األول رئيس الجمه  يجوز ل
س       ل المجل وز ح ال يج ر ف ى أم س ف ل المجل ضرورة وإذا ح ند ال شعب إال ع ال

ر ذات األم د ل راء  . الجدي ين إلج وة الناخب ى دع رار عل شتمل الق ب أن ي ويج
اريخ صدور قرار الحل                       ومًا من ت يعاد ال يجاوز ستين ي دة فى م تخابات جدي . ان

ادة تحدد        ذه الم شروط التى يجب أن تتوافر لكى يستطيع رئيس الجمهورية           وه ال
ذه الشروط فى شرط الضرورة            زل ه فإذا ما توافرت . حل المجلس النيابى وتخت

بع اإلجراءات التى نصت عليها وذلك                   رئيس أن يت ى ال ان عل ذه الضرورة ، آ ه
 :لحل المجلس وتمثل فى استفتاء الشعب ، ولسوف نتناول ذلك فى فرعين

 . تحديد الضرورة التى تؤدى إلى حل مجلس الشعب :ألولالفرع ا

 . استفتاء الشعب :الفرع الثانى

 الفرع األول

 تحديد مدلول الضرورة

ادة   اءت الم يس         ) ١٣٦(ج ق رئ ى ح ى تنف ى فه صيغة النف ا ب ى مطلعه ف
ت     ضرورة فقال ة ال ى حال شعب إال ف س ال ل مجل ى ح ورية ف وز  «:الجمه ال يج

ورية أن يحل م       رئيس الجمه والمجالس النيابية » د الضرورةنجلس الشعب إال ع  ل
شأتها        - سلطة التنفيذية           - فى أصل ن ى حرية ال يدًا عل ر ق ن الدساتير  إولذا ف .  تعتب

ذهب مذاهب آثيرة لضمان عدم اإلفراط فى استخدام هذا الحق مما يمثل تهديدًا               ت
ة    لطات الدول ين س وده ب روض وج توازن المف تالل ال ان األصل أ. الخ ن وإذا آ
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سلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية تخول حق حل البرلمان إذا ما نشب             ال
وزارة  رأى ال صر ل رئيس أن ينت در لل وزارة إذا ق ين ال نه وب ا  .خالف بي و م وه

ه أجاز لرئيس الجمهورية أيضا حل مجلس الشعب                 ه الدستور المصرى فإن نظم
 .فى حالة الضرورة

يقة األمر      -وهو   بر اصطالحًا غير محدد المعنى،    تعبير الضرورة يعت  .. حق
ة         ذلك فى آل حال ان آ ه فى خصوص المادة   -إن آ  من الدستور يعتبر ١٣٦ فإن

ر غموضًا فهل يقصد به حالة الضرورة واإلجراءات االستثنائية الواردة فى                أآث
ادة    ه حالة الضرورة التى وردت فى المادة             ٧٤الم  والتى تعطى   ١٠٨ أم يقصد ب

رئيس الجمهورية    حق اتخاذ قرارات لها قوة القانون بشرط سبق وجود تفويض           ل
شعب ؟   س ال ن مجل س     . م ين المجل شب ب الف ين ى خ ثل ف ضرورة تتم أم أن ال

نة فى خالف بين                        ة الضرورة آام بار حال ة ؟ وال يمكن بحال اعت يس الدول ورئ
رلمان من جانب آخر، وذلك ألن هذا                      ته من جانب والب وزراء وحكوم يس ال رئ

ادة       الخالف يحك   ه نص الم ى ذلك فإن الفقه يذهب إلى     .  من الدستور    ١٢٧م وعل
س      ل مجل رر ح ى تب ضرورة الت ود ال در وج ذى يق و ال ورية ه يس الجمه أن رئ

شعب  ن    . ) ٨٥(ال ى ع س النياب د المجل ى بع ثلة ف ضرورة متم ذه ال ون ه د تك فق
المصلحة العامة وانفصاله عن جماهير األمة، وقد تكون آامنة فى وجوب وجود            

ى جوار السلطة التنفيذية ضمانًا الستقرار الحكم،               أغلب  وية ومتماسكة تقف إل ية ق
بة  وزارية المتعاق ات ال راره    . ودرءًا لألزم ى ق ر ف رئيس أن يذآ ى ال ب عل ويج

رلمان   ل الب ئة لح ضرورة الملج ة    . ال ى ممارس شعبية عل رقابة ال تحقق ال ى ت حت
رئيس لهذا الحق    ى حالة الضرورة،   ونحن نرى أن تنظيم حل مجلس الشعب ف       . ال

فأغلب الدساتير  . أمر يتنافى مع المبادئ الثابتة فى التطبيقات الدستورية المقارنة         
يق أحكامها أن يكون البرلمان منعقدًا              شترط لتطب ة الضرورة ت ند تنظيمها لحال ع
ى يستطيع أن يمارس دوره فى الرقابة على أعمال السلطة القائمة على                ك حت وذل

 .راقب عن بعد مشروعية هذا التطبيقوأن ي. حالة الضرورة 
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 الفرع الثانى

 إجراء االستفتاء

ة الضرورة           ا توافرت حال رر لرئيس الجمهورية حل مجلس         -إذا م  التى تب
شعب  شعب  -ال تفتاء ال د اس تم إال بع ك ال ي إن ذل ادة  .  ف نص الم يث ت  ال ١٣٦ح
شعب       … يجوز    تفتاء ال د اس ق  معل- رغم توافر الضرورة   -فحق الحل   . …وبع

تفتاء   ى االس شعب ف وافقة ال ى م س   . عل ل مجل سبة لح تفتاء بالن ية االس ى أهم وف
ه، فذهب البعض إلى القول          شعب، اختلف الفق بأن االستفتاء يؤدى إلى اإلقالل     : ال

ه يؤدى إلى تعطيل هذا الحق                    ل إن رلمان، ب ى الب ورية إل يس الجمه تجاء رئ من ال
ثل وسيلة              تفتاء يم رأى أن االس ذا ال رى ه ذلك ي  من وسائل االستقرار السياسى     ول

و يضيق من استخدام سالح الحل فى مواجهة مجلس الشعب           آما يحصر حق   . فه
رين ى أم ل ف شريع : األول: الح لطة الت ة س ى ممارس رلمان ف دفاع الب و ان وه

راض على القوانين المخول لرئيس الجمهورية                ا حق االعت يد معه . بصورة ال يف
ى  رئيس الج: والثان ين ل ا تب ر عن إرادة إذا م رلمان أصبح ال يعب ورية أن الب مه
ين  ًا آخر فى الفقه يرى أن االستفتاء ال يؤدى إلى تعطيل                 . )٨٦(الناخب ى أن رأي عل

سياسية ويذهب هذا الرأى إلى إمكانية مخالفة                   ته ال ك نظرًا لطبيع حق الحل، وذل
تفتاء    تائج االس ورية لن يس الجمه ل      . رئ راره بح نفذ ق ستطيع أن ي ه ي ى أن بمعن

ويرى آخرون  . )٨٧(لمجلس حتى ولو آانت نتيجة االستفتاء لصالح بقاء المجلس          ا
ة منها إال إذا تحققت للناخبين                      ع ال تحقق الغاي يقة والواق يلة فى الحق ذه الوس أن ه
وا       ى ال يكون ى الناضج حت ديهم الوع ر ل م وتواف داء رأيه ى إب ة ف رية الكامل الح

ليمة تباشر ضدهم            ةعرض  ر س رات غي ر بمؤث رهيبًا من جانب         للتأث رغيبًا أو ت  ت
يذية      سلطة التنف ر هذه األمور فإن االستفتاء           . )٨٨(ال م تتواف إذا ل  سيكون  - دائمًا   -ف

 .يعضد من سلطانه ويؤدى إلى تهميش المؤسسات األخرى. بجانب رئيس الدولة

ع   ستقيم م ر ال ي ذه الحاالت أم ثل ه ى م تفتاء ف يقة أن تطلب االس ى الحق وف
بادئ الق سط الم يةأب ية موضوعه  . انون تفتاء قابل روط صحة االس ن ش ك أن م ذل
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للمناقشة، وقدرة الشعب على حسم الخالف الذى يثور حول الموضوع المطروح           
سمح للشعب بذلك               تفتاء فى ظروف ت تم االس ستلزم أن ي ا ي تفتاء مم أى . فى االس

ة      تفتاء الذى يتم فى ظروف غير عادية السيما      . فى ظروف عادي ك ألن االس وذل
ة والضرورة، ال يمكن أن يعتبر استفتاء بالمعنى الحقيقى          ف  ات األزم ذلك . ى أوق

 .أن االستفتاء وإجراءات األزمات والضرورة نقيضان ال يجتمعان

 ىالمبحث الثان

 رقابة البرلمان على أعمال السلطة التنفيذية

نهما   يما بي تداخل ف ى ال وم عل ومة تق رلمان والحك ين الب ة ب ال شك أن العالق
تعاون بينهما وقد ظهر ذلك واضحًا عند الحديث                 وله  ثل األول فى ال بان يتم ا جان

فالحكومة تتعاون مع البرلمان فى . عن اختصاصات آل من الحكومة والبرلمان     
سياسة العامة للدولة ويقوم                      ة وتضع ال وازنة العام د الم ا تع ا أنه شريع آم سن الت

يها واعتمادها       وافقة عل العالقة جانب أآثر أهمية وهو  على أن لهذه    . المجلس بالم
نهما  بادلة بي رقابة المت ة    . ال ر رقاب ددنا مظاه د ع سابق ق بحث ال ى الم نا ف وإذا آ

رلمان   ى الب ومة عل راقبة       . الحك ائل م بحث وس وف ن بحث س ذا الم ى ه نا ف فإن
 .المجلس لنشاط الحكومة

د نظم الدستور هذه الوسائل فى المواد من             آما أن الئحة    ١٣١ إلى   ١٢٤وق
د نظمت ممارسة أعضاء المجلس لهذه الوسائل وهى تتدرج من حيث               الم جلس ق

وتها و نة تحت نظر  آق سط موضوعات معي ى ب ره عل صر أث ا يقت نها م ا فم ثاره
ى حل ودى يرضى أعضاء                 شأنها إل شتها مع المجلس للوصول ب ومة ومناق الحك
سئولية      ارة م ى إث دف إل رى ته ائل أخ ة وس ومة وثم ه الحك س وترضى ب المجل

و  د تنتهى إلى سحب الثقة منها وتدرج هذه الوسائل فى قوتها، وآثارها               ال زارة وق
. أمر يقتضيه المنطق حتى تحقق الغاية منها وسوف نتناول هذه الوسائل بالشرح            

 :وذلك على الوجه التالى
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 : إبداء الرغبات فى موضوعات عامة-أوًال 
ادة   نص الم شعب     ) ١٣٠(ت س ال ضاء مجل ى أن ألع تور عل ن الدس داء م إب

د    وابه أو أح د ن وزراء أو أح يس مجلس ال ى رئ ة إل ى موضوعات عام بات ف رغ
وزراء ادة . ال ى الم ة ف صت الالئح ضو ) ٢١٢(ون تقدم الع رورة أن ي ى ض عل

ة       صلحة عام ر بم صل األم ى وأن يت ب آتاب ريق طل ن ط رغبته ع ب أال . ب ويج
اء الرغبات  ويقصد من إبد  . من الالئحة ) ٢١٣(يخالف الطلب الدستور والقانون م        

م الصالح العام تحت نظر الحكومة ويتم بشأنها تبادل                  نة ته وضع موضوعات معي
ة أقرب إلى التعاون بين                     شأنها بصورة ودي ول ب ة الوصول إلى حل رأى ومحاول ال
ؤدى إلى إحراج الحكومة          ياس إلى وسائل أخرى ت المجلس والحكومة وذلك بالق

ذه الصورة               رتب مسئوليتها وإذا آانت ه د ت د أقرب إلى صور التعاون بين          وق تع
سئولية        ارة م ى إث رة إل ر مباش صورة غي ؤدى ب د ت ا ق ومة إال أنه س والحك المجل
شأن موضوعات معينة قد ال تروق                   ا تطرح وجهة نظر الحكومة ب وزارة إذ أنه ال

 .رسوا عليها رقابتهم عن طريق وسائل أخرى ألعضاء المجلس فيما

 : طرح موضوع عام للمناقشة-ثانيًا 
ادة      يجوز لعشرين عضوًا على األقل « من الدستور على أن   ١٢٩تنص الم

ة         ضاح سياس شة الستي ام للمناق وع ع رح موض شعب ط س ال ضاء مجل ن أع م
 .»..الوزارة بشأنه 

د     شأن أح وزارة ب ة ال صد توضيح سياس شة بق ام للمناق وطرح موضوع ع
تعلق بممارسة نشاطها        المجلس أن وفى هذه الحالة يستطيع     . الموضوعات التى ت

رقابية عن طريق الوسائل األخرى              ه ال وتنص الالئحة فى المادة     . يمارس مهام
تابة ٢٠٩ شعب آ يس مجلس ال ى رئ شة إل ب المناق دم طل ى أن يق ويجب أن .  عل

م   يه اس ون عل دد الموقع ل ويح ى األق ن عشرين عضوًا عل يه م وقعًا عل ون م يك
 .الموضوعأحدهم لكى يكون له األولوية فى الكالم عند مناقشة 

 : توجيه األسئلة-ثالثًا 
ادة  ى أن ١٢٤تنص الم تور عل لكل عضو من أعضاء مجلس « من الدس



٤٣١  الوسيط فى القانون الدستورى

وزراء أو    د ال وابه أو أح د ن وزراء أو أح يس مجلس ال ى رئ وجه إل شعب أن ي ال
صاصهم      ى اخت دخل ف وع ي ى أى موض ئلة ف وابهم أس س   . ن يس مجل ى رئ وعل

بونهم    ن يني وزراء أو م وابه أو ال وزراء أو ن ضاء   ال ئلة األع ى أس ة عل .  اإلجاب
سؤال فى أى وقت وال يجوز تحويلة فى نفـس الجلسـة                    ويجوز للعضو سحب ال

 .»…إلــى استجواب 

 : شرط تقديم السؤال-١
 .ومن ثم فال يجوز أن يكون السؤال شفاهة.  أن يقدم آتابة-أ

رد على أمر من األمور العامة التى تتصل بالمصلحة العامة     -ب  ومن ثم.  أن ي
ال يجوز أن يكون السؤال دافعه مصلحة شخصية للنائب، ويجب أن يكون            

 . من الالئحة١٨١وخاليًا من العبارات غير الالئقة، م  السؤال واضحًا،

سؤال إال من عضو واحد فقط                -ج ديم ال ه ال يجوز أن    .  ال يجوز تق ى أن عل
ر من سؤال              سة أآث درج للعضو فى ذات الجل آما ال يجوز أن يدرج     . ي

شهر الواحد           للعض  ئلة فى ال ة أس ر من ثالث  وذلك حتى ١٨٥/٣م . و أآث
 .يتسنى لجميع أعضاء المجلس أن يتقدموا باألسئلة

ان مرتبطًا بموضوعات              -د ال إذا آ سؤال فى جدول األعم  ال يجوز إدراج ال
رها      نة تقري دم اللج بل أن تق س، ق ان المجل ى لج ة إل رت . محال وإذا تأخ

 ١٨٥/١م  . ك أدرج السؤال بجدول األعمال    اللجنة عن الموعد المحدد لذل     
 .من الالئحة

ـ    ال قبل عرض الوزارة                    -ه ئلة فى جدول األعم ة أس درج أي  ال يجوز أن ت
رنامجها ما لم تكن فى موضوع له أهمية خاصة وعاجلة وبعد موافقة          لب

 .١٨٥/٢م . رئيس المجلس

ر تقديم العضو للسؤال، فإنه يقيد فى سجل خاص، وترتب األ     ى إث سئلة وعل
ا      اريخ وروده وينظر فيها رئيس المجلس فإذا آانت مستوفاة لشروطها     . حسب ت

التى حددتها الالئحة على الوجه السابق فإنه يوجهها إلى الوزير المختص وإلى              



٤٣٢ الوسيط فى القانون الدستورى

شعب      ر مجلس ال وإذا لم تكن مستوفاة لهذه الشروط فإنه يقرر حفظها لعدم    . وزي
 .توافر الشروط مع إبالغ العضو بذلك

 :بة عن األسئلة اإلجا-٢
ادة   زم الم وزراء أو      ١٢٤تل وابه أو  ال وزراء أو ن يس ال تور رئ ن الدس  م

 .نوابهم اإلجابة على األسئلة التى يقدمها األعضاء

واألصل أن تكون اإلجابة عن السؤال شفاهه من الوزير المختص أو من       
على   . وذلك حتى يتحقق علم أعضاء المجلس جميعًا بموضوعه      .  ينيبه فى ذلك

 من الالئحة الداخلية للمجلس أجازت أن تكون اإلجابة عن          ١٨٢ن المادة أ
 :السؤال آتابة فى األحوال اآلتية   

 . إذا طلب العضو ذلك  -أ 

 إذا آان الغرض من السؤال مجرد الحصول على بيانات أو        -ب
 . معلومات إحصائية بحتة   

 .ص إذا آان السؤال مع طابعه المحلى يقتضى إجابة من الوزير المخت       -ج

 . إذا آان السؤال فيما بين أدوار االنعقاد -د 

 . األسئلة المتبقية دون إجابة عنها حتى انتهاء دور االنعقاد    -هـ

 من الالئحة بضرورة  ١٨٢وفى حالة اإلجابة آتابة عن األسئلة تلزم المادة       
 . نشر األسئلة واإلجابة المكتوبة فى ملحق خاص لمضبطة المجلس        

ها تدرج بجدول أعمال المجلس على أنه يجب أن       أما اإلجابة شفاهه ، فإن     
تكون بعد أسبوع على األقل من إبالغ الوزير المختص بها، وال يجوز أن   

 ).  من الالئحة١٨٤م (يتأخر الـرد علـى األسئلـة لمـدة تزيـد عن شهر واحد    

وهو .  وللعضو الذى وجه السؤال الحق فى التعليق على إجابة المسؤول     
وذلك ألن السؤال يقيم عالقة      . دون سائر أعضاء المجلس   حق محجوز له وحده    



٤٣٣  الوسيط فى القانون الدستورى

ومن ثم ال يجوز أن يتدخل عضو أخر فى      . خاصة بين السائل والمسؤول    
 من الالئحة نصت على أنه يجوز استثناء لرئيس       ١٨٨المناقشة على أن المادة   

المجلس أن يأذن لرئيس اللجنة المختصة بموضوع السؤال أو لعضو أخر أن       
 أو مالحظات موجزة على إجابة الوزير وذلك إذا تعلق السؤال              يبدى تعليقًا

 . بموضوع له أهمية عامة 

 : سحب السؤال-٣
ادة      ى حق مقدم السؤال فى سحب سؤاله إذ              ١٢٤نصت الم  من الدستور عل

ررت    سؤال فى أى وقت وال يجوز تحويله فى نفس                    «ق يجوز للعضو سحب ال
 .» الجلسة إلى استجواب

 الشخصية للسؤال فهو يرتبط بمقدمه وإرادته فإن أراد           وهذا ناتج عن الصفة 
استبقاءه فله ذلك وللوزير ضرورة اإلجابة عليه بالصورة التى حددناها سلفًا              

 .وإذا أراد سحبه فال يجوز لعضو أخر أن يتمسك به أو يحتج على ذلك   

 : سقوط السؤال-٤
ادة      ية للمجلس الحاالت التى ي             ١٩٣حددت الم سقط فيها   من الالئحة الداخل

 :السؤال على الوجه التالى

 .  إذا زالت صفة العضو مقدم السؤال آأن يستقيل أو تسقط عضويته  -أ

 إذا زالت صفة من وجه إليه السؤال آأن يستقيل أو يقال عضو   -ب
 .الحكومة الموجه إليه السؤال    

 . إذا انتهى دور االنعقاد الذى قدم أثناءه السؤال  -ج

وط السؤال ترتد فى أسبابها إلى فقدان      ويتضح مما سبق أن أسباب سق   
 .العالقة الشخصية التى ينشئها السؤال بين السائل والمسؤول     

 : تشكيل لجان تقصى الحقائق-رابعًا 
لمجلس الشعب أن يكون لجنة     «من الدستور على أنه ) ١٣١( تنص المادة 



٤٣٤ الوسيط فى القانون الدستورى

خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحدى المصالح اإلدارية أو      
ات العامة أو أى جهاز تنفيذى أو إداري، أو أى مشروع من    المؤسس

المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق، وإبالغ المجلس بحقيقة         
األوضاع المالية أو اإلدارية أو االقتصادية أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع               

جمع ما  وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن ت     .. يتعلق بعمل من األعمال السابقة   
تراه من أدلة أو تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات         
التنفيذية واإلدارية أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها لهذا           

 .»الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك  

ولجان تقصى الحقائق، وما تخوله من سلطة إجراء تحقيق برلمانى يقتصر         
أعمال السلطة التنفيذية، وال يتعداه إلى أعمال السلطة القضائية ذلك        مداه على 

وعمل اللجان هو    . أن هذه السلطة مستقلة تمامًا وال يصح التدخل فى شئونها  
 . عمل سياسى فى المقام األول وليس عمًال قضائياً  

ولجان تقصى الحقائق تقوم بعملها لتتبين وجه الخلل فى ممارسة إحدى            
وذلك آخسارتها أو تعثرها فى  . رية أو المؤسسات العامة لنشاطها  المصالح اإلدا 
وهى فى سبيل ذلك تستمع إلى أقوال من ترى أن له صلة  . تحقيق أهدافها  
ويجب على الجهات التنفيذية واإلدارية أن تستجيب لما تراه اللجنة       . بالموضوع

اًً معروضًا   على أنه يحظر على اللجنة أن تتناول فى عملها أمر       .  محققًا لعملها  
 .على القضاء فذاك تدخل فى أعمال القضاء ال يجوز      

وقد تنتهى لجنة تقصى الحقائق من عملها إلى عدم ثبوت تقصير أو أخطاء         
ومن ثم ينتهى األمر بتجديد الثقة بالوزارة أما إذا اآتشفت أخطاء معينة فإن            

 أوجه    المجلس قد يرتب مسئولية الوزارة أو يصدر تشريعًا جديدًا لمعالجة     
 .)٨٩( القصور 

 : االستجواب -خامسًا 
لكل عضو من أعضاء مجلس   «من الدستور على أن ) ١٢٥(نصت المادة 



٤٣٥  الوسيط فى القانون الدستورى

الشعب حق توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء        
وتجرى المناقشة   . أو نوابهم لمحاسبتهم فى الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم     

يام على األقل من تقديمه إال فى حاالت االستعجال        فى االستجواب بعد سبعة أ   
 . التى يراها المجلس وبموافقة الحكومة     

وتتبدى أهمية االستجواب فى أنه مقدمة ضرورية إلمكان سحب الثقة من   
فاالستجواب يحمل بين طياته معنى     . الحكومة برمتها أو من أحد أعضائها 

صير أو سوء تصرف ومن   محاسبة الحكومة فى مجملها أو أحد أعضائها عن تق       
وتقديم  . ثم يجب أن يتضمن طلب االستجواب األدلة والبراهين التى تؤآد ذلك       

ومن ثم فإن االستجواب حق    . االستجواب حق لكل عضو من أعضاء المجلس     
ثم بعد ذلك   .وسوف نبحث آيفية تقديمه ثم مناقشته . يمارسه العضو منفرداً  

 .)٩٠( نحدد أثار االستجواب 

 : م االستجوابآيفية تقدي -١
بينت الالئحة الداخلية للمجلس األحكام الخاصة بتقديم االستجواب على         

 : الوجه التالى  

وأن يكون  .  يجب أن يقدم االستجواب آتابة إلى رئيس مجلس الشعب        -أ
مقدمًا من عضو واحد فال يصح أن يشترك أآثر من عضو فى تقديم 

ت الموضوع االستجواب وإذا تقدم أآثر من عضو باستجواب فى ذا  
 .فيكون االستجواب مقدمًا من آل منهم على حدة 

 يجب أن يحتوى الطلب باالستجواب على تحديد لموضوعه وأوجه       -ب
آما يجب أن يتضمن مذآرة  . المؤاخذة على الوزير الموجه إليه االستجواب    

 . شارحة لموضوعه والمستندات التى يؤيد بها المستجوب استجوابه    

مخالفًا فى موضوعه لنصوص الدستور أو      أال يكون االستجواب -ج
 .القانون أو تضمن ألفاظًا غير الئقة   



٤٣٦ الوسيط فى القانون الدستورى

فال يصح والحال آذلك أن يكون االستجواب      .   أن يتعلق بمصلحة عامة   -د
 . بهدف تحقيق مصلحة شخصية للعضو المستجوب     

 أال يكون موضوع االستجواب قد سبق وفصل فيه المجلس برأى فى     -هـ
 .  طرأ وقائع جديدة بخصوصه  نفس دور االنعقاد ما لم ت

آما . فإن توافرت هذه الشروط فإنه يقوم بإبالغه إلى الوزير الموجه إليه    
وإن رأى تخلف هذه الشروط آلها أو    .  يبلغه أيضًا إلى وزير مجلس الشعب   

 . بعضها فله أن يقرر حفظ االستجواب وفى الحالتين عليه إخطار مقدمه آتابة         

 :  مناقشة االستجواب-٢
د مرور سبعة أيام على األقل من تاريخ              ال يجوز     شة االستجواب إال بع مناق

ه إلى المجلس    ويجوز تقصير هذه المدة فى حاالت االستعجال التى يقدرها    . تقديم
ك ى ذل ومة عل وافقة الحك شرط م ذ . المجلس وب رة وهى أن تأخ ك ظاه ة ذل وعل

ومة فرصتها فى دراسة موضوع االستجواب وعدم مفاجأتها به     ك أمر وذل. الحك
 . التى تترتب على االستجواباآلثاريتفق أيضًا وخطورة 

د ذلك                 شرح استجوابه وبع ه ب بدأ مقدم سة وي شة االستجواب جل ويحدد لمناق
ر المختص          يه الوزي رد عل ويكون لمقدم االستجواب   ). الموجه إليه االستجواب  (ي

ر       ى رد الوزي يق عل جلس وبعد ذلك تتم مناقشة موضوع االستجواب فى الم . التعل
رة          ة مباش يم عالق ه ال يق ى أن سؤال ف ن ال تلف ع تجواب يخ إن االس م ف ن ث وم
شترآوا فى مناقشة                  ستطيع أعضاء المجلس أن ي ا ي ين طرفيه، وإنم وشخصية ب

 :وتنتهى المناقشة فى االستجواب بأحد القرارات اآلتية. موضوع االستجواب

يد الحكومة وتجديد الثقة بها وذلك اقتناعًا من         :األول  المجلس بردها على     تأي
 .موضوع االستجواب

ى  شة وموافقة المجلس عليه                :الثان اب المناق ال ب راح بعض األعضاء إقف  اقت
 .ومن ثم االنتقال إلى جدول األعمال



٤٣٧  الوسيط فى القانون الدستورى

ثالث   عدم االقتناع برد الوزير المستجوب أو الحكومة بصفة عامة وذلك            :ال
ادة     ى الم تور ف يها الدس ة نص عل راءات الحق اذ إج ستوجب اتخ سبة ١٢٦ي  بالن

 : بالنسبة للحكومة وهو ما سوف نبحثه فيما يلى١٢٧للوزير و 

 : المسئولية السياسية للحكومة- سادسًا
 :وتتضمن هذه المسئولية ما يلى

 . المسئولية الفردية-١

 . المسئولية التضامنية-٢

 : المسئولية السياسية للوزير-٣

 :  جاء بها ما يلى  من الدستور إذ١٢٦نصت على هذه المسئولية المادة 
الوزراء مسئولون أمام مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة، وآل وزير       «

ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب      . مسئول عن أعمال وزارته 
رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم، وال يجوز عرض طلب سحب      

عشر أعضاء المجلس وال يجوز    الثقة إال بعد استجواب، وبناء على اقتراح   
للمجلس أن يصدر قراره فى الطلب قبل ثالثة أيام من تقديمه ويكون سحب الثقة              

 . »بأغلبية أعضاء المجلس   

 :وإلثارة مسئولية الوزير السياسية ينبغى توافر الشروط اآلتية

 ال يجوز عرض طلب سحب الثقة من الوزير إال على إثر استجواب قدم              -أ
ى المجلس واس      ثم . توفى شروطه ونوقش بالطريقة التى سبق وبيناها       إل

ناع برد الوزير وأنه ماض ال محالة إلى سحب                رأى المجلس عدم االقت
 .الثقة منه

شر أعضاء المجلس بطلب لسحب الثقة          -ب تقدم ُع ويجب أن يتم ذلك    .  أن ي
ه    ن قدم وقعًا مم تابة وم إن     . آ سة ف ى ذات الجل تواجدوا ف ب أن ي ويج

 من  الثنينميعهم سقط الطلب ويأذن رئيس المجلس       تخلف بعضهم أو ج    



٤٣٨ الوسيط فى القانون الدستورى

مقدمى طلب سحب الثقة بالحديث أمام المجلس لعرض اقتراحهم وبيان       
 .أسبابه ودعوة المجلس إلى تأييده

شة فى الطلب بعد ثالثة أيام على األقل من تقديم الطلب                 -ج  أن تجرى مناق
 .ومن ثم يجوز تأخيرها أآثر من ذلك

شة المجلس ف        د مناق ى الموضوع وسماع الوزير فإنه يكون بالخيار بين        وبع
 :قرارين

 .  توآيد الثقة فى الوزير ورفض الطلب المقدم لسحب الثقة:األول

ى س أى       :الثان ية المجل رار بأغلب ك بق ون ذل ر ويك ن الوزي ثقة م حب ال  س
ية الحاضرين         ). واحد + نصف األعضاء     ( م ال تكفى أغلب ويترتب على  . ومن ث

زال      ك ضرورة اعت  منه  ١٢٨ الوزير لمنصبه بقوة الدستور حيث تنص المادة         ذل
واب رئيس مجلس الوزراء أو            ثقة من أحد ن رر المجلس سحب ال ه إذا ق ى أن عل

 .»الوزراء أو نوابهم، وجب عليه اعتزال منصبه

 : المسئولية السياسية لرئيس الوزراء-٢
ادة      قرر لمجلس الشعب أن ي    « من الدستور المصرى على أنه        ١٢٧تنص الم

ناء على طلب ُعشر أعضائه        -  مسئولية رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار      - ب
ية أعضاء المجلس      وال يجوز أن يصدر القرار إال بعد استجواب موجه إلى          . بأغلب

ام على األقل من تقديم الطلب                ة أي د ثالث وفى حالة تقرير المسئولية    . الحكومة وبع
د المجلس تقريرًا يرفعه إلى رئيس الج        مهورية متضمنًا عناصر الموضوع، وما     يع

يه من رأى فى هذا الشأن وأسبابه ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير إلى             انتهى إل
رئيس  د جاز ل راره من جدي إذا عاد المجلس إلى إق ام، ف المجلس خالل عشرة أي

ادة الجمهورية أن  ديلها أن ١٢٧تنص الم د تع ناء « بع رر ب شعب أن يق لمجلس ال
ر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء ويصدر القرار بأغلبية    على طلب عش    

ى      وجه إل تجواب م د اس رار إال بع ذا الق صدر ه وز أن ي س وال يج أعضاء المجل
 .الحكومة وبعد ثالثة أيام على األقل من تقديم الطلب



٤٣٩  الوسيط فى القانون الدستورى

وفى حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرًا يرفعه إلى رئيس الجمهورية            
 .لموضوع وما انتهى إليه من رأى فى هذا الشأن وأسبابهمتضمنًا عناصر ا

رئيس الجمهوري    أن يقبل استقالة الوزارة أو أن يرد التقرير إلى المجلس   ةول
إذا عاد المجلس إلى إقراره بأغلبية ثلثى أعضائه قبل رئيس                  ام، ف خالل عشرة أي

 .الجمهورية استقالة الوزارة

سئولية رئ  راحًا بم وز  وإذا رفض المجلس اقت ال يج وزراء، ف يس مجلس ال
 .طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى ذات دور االنعقاد

 : شروط تقرير مسئولية رئيس الوزراء-أ
 :ولكى تتقرر هذه المسئولية يجب اتباع اإلجراءات اآلتية

 : طلب تقرير المسئولية-١
على طلب  لمجلس الشعب بناء    ) ١٢٧(أجاز الدستور بمقتضى نص مادة          

دم من عشر أعضائه        يس مجلس الوزراء ويجب أن            - مق سئولية رئ رر م  أن يق
 .يكون هذا الطلب مكتوبًا ومسببًا

.  إصدار قرار من مجلس الشعب بتقرير مسئولية رئيس مجلس الوزراء           -٢
تلزم الدستور ضرورة أن يصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس، وقيد ذلك                واس

ا    يدين هم ومة    ضرور : أوًال: بق ويهدف الدستور من خالل ذلك     . ة استجواب الحك
بل    ام أعضاء المجلس ق وقفه أم ى يوضح م وزراء لك اء فرصة لمجلس ال إعط

ح              ا أفل سئوليته، وربم ر م ى تقري ند التصويت      -التصويت عل  فى الفوز بثقة     - ع
 .مجلس الشعب

ى      يد الثان ا الق ار ال يصدر هذا القرأ تستلزم ١٢٧ فهو قيد زمنى، فالمادة     :أم
س     يس مجل سئولية رئ ر م ب بتقري ديم الطل ن تق ل م ى األق ام عل ة أي د ثالث إال بع

وزراء، شعب أن         ال س ال بة لمجل ة مناس اء مهل دف إعط ى يه يد الزمن ذا الق وه
وزراء     رئيس ال ر ل وزراء ويوف س ال يس مجل سئولية رئ ر م ب تقري تدارس طل ي

 .لس الشعبالوقت الكافى للرد على ما جاء بطلب تقرير مسئوليته أمام مج



٤٤٠ الوسيط فى القانون الدستورى

 : عرض تقرير بالموضوع على رئيس الجمهورية-٣
يس مجلس   سئولية رئ ر م شعب بتقري ن مجلس ال رار م ة صدور ق ى حال ف

وزراء استوجب نص المادة         ضرورة رفع تقرير بعناصر الموضوع إلى    ١٢٧ال
يس الجمهورية   ويجب أن يشمل هذا التقرير المقدم إلى الرئيس الطلب المقدم          . رئ
ذلك اإلجراءات التى تمت لتقرير مسئولية رئيس            من عشر أعضا      ء المجلس وآ
وزراء س ال ادة   . مجل ته الم ورية وأعط يس الجمه ى دور رئ نا يأت ق ١٢٧وه  ح

 :)٩١(الخيار بين ثالثة فروض

ا أن يوافق على ما جاء بتقرير البرلمان ويقبل استقالة الوزارة أو               :األول  إم
 .ورية بجانب البرلمانيقيلها، وتنتهى المشكلة، بوقوف رئيس الجمه

 .أن يرد التقرير إلى مجلس الشعب خالل عشرة أيام :الثانى

ه قيد يحد من سلطة المجلس فى سحب الثقة من                  د تعديل واستحدث النص بع
س      يس مجل سئولية رئ راحًا بم س اقت ه إذا رفض المجل تعلق بأن و ي ومة وه الحك

سبب ف    ذات ال رة أخرى ل ثقة م ب سحب ال وز طل ال يج وزراء ف س دور ال ى نف
 .االنعقاد



٤٤١  الوسيط فى القانون الدستورى

 ملخص الباب الثالث

 

نة      تور س ى دس ة ف سلطات العام يم ال باب تنظ ذا ال ناول ه دد ١٩٧١ت  ، فح
تورى   زه الدس سئولياته ومرآ صاصاته وم ورية واخت يس الجمه يار رئ ية اخت آيف
ومة واختيارها                      شكيل الحك ية ت ين آيف ا ب ة، آم ر العادي ة وغي فى الظروف العادي

ضاًء، ف   سا وأع تها      رئي سلطتها وعالق تها ل ية ممارس سئوليتها وآيف ن م ضال ع
 .برئيس الجمهورية

شريعى والرقابى والمرآز                 رلمان وسلطاته ودوره الت ية تكون الب ان آيف وأب
 . الدستورى ألعضائه وسلطة البرلمان فى مساءلة الحكومة

 

 أسئلة على الباب الثالث
 

ًا       :١س ورية وفق يس الجمه يار رئ راءات اخت ين إج د    ب صرى بع تور الم للدس
 تعديله؟

  ما هى الشروط التى يتطلبها الدستور فى المرشح رئيسًا للجمهورية؟:٢س

ادة    :٣س ًا للم ورية وفق يس الجمه صاصات رئ ن اخت م ع تور  ٧٤ تكل ن الدس  م
 .والقيود التى ترد عليها

 . َعّدد شروط الترشيح لمجلس الشعب وفقًا للدستور المصرى:٤س

م عن سلطة رئ        :٥س يس الجمهورية فى إصدار قرارات بقوانين وفقًا للمادة         تكل
 . من الدستور١٤٧

 . ضوابطه وآثاره- تكلم عن التفويض التشريعى :٦س

 . اشرح أسس تشكيل الحكومة فى الدستور المصرى:٧س



 الوسيط فى القانون الدستورى الوسيط فى القانون الدستورى٤٤٢٤٤٢

 . تكلم عن العالقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية:٨س . تكلم عن العالقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية:٨س

 ). آثارها-حدودها  -مفهومها ( تكلم عن الحصانة البرلمانية :٩س ). آثارها-حدودها  -مفهومها ( تكلم عن الحصانة البرلمانية :٩س

ة للوزارة بواسطة البرلمان:١٠س . تكلم عن آيفية إثارة المسئولية السياسية للوزارة بواسطة البرلمان:١٠س سي . تكلم عن آيفية إثارة المسئولية السيا

 



٤٤٣  الوسيط فى القانون الدستورى

 الهوامش

  
نا فى حرية الصحافة            ) ١( ك مؤلف ل القانون رقم  دراسة مقارنة فى ظ-راجع فى تفصيل ذل

. وما بعدها ١٨ ، ص ١٩٩٤ - ١٩٨٠ لسنة ١٤٨  

يان للسيد رئيس الجمهورية يشرح فيه بنود استفتاء         ) ٢(  ١١ قال يوم ١٩٧٩ ابريل ١٩وفى ب
ريل  أ رام ١٩٧٩ب شر باأله ة  « ون ى الدستور سلطة رابع ا ف ى نجعله صحافة يعن ين ال تقن

شريعية زى              سلطة الت يذية زى ال سلطة التنف انظر مؤلفنا  » …السلطة القضائية   بالضبط ال
راطية     شعبى والديمق تفتاء ال ن االس ربية  ١٩٩٢ –ع ضة الع ا ٢٢٣  ص - دار النه  وم

 .بعدها

 .لم يرد قبل ذلك فى ورقة االستفتاء » سلطة شعبية«مما هو جدير باإلشارة أن لفظ ) ٣(

 فتحى فكرى ، ،٤٥٤نظرات فى أنظمة الحكم ، المرجع السابق، ص      :  متولى دعبد الحمي ) ٤(
سابق      بعض جوانب الصحافة المصرية فى ظل القانون            -المرجع ال  لسنة ١٤٨ دراسة ل

سلطان ٢٠ ص - ٥، ص ١٩٨٧ - ١٩٨٠ سلطة وال ين ال صحافة ب ، مصطفى مرعى، ال
 .٧٢ص 

 .٢١ المرجع السابق، ص -    وراجع أيضا مؤلفنا فى حرية الصحافة 

ة           ) ٥( رئيس الدول ت، الوضع الخاص ل يد رأف  بين سائر المؤسسات الدستورية فى دستور       وح
بتمبر    ١١ ون واالقتصاد      . ١٩٧١ س ة القان  العدد الخاص بمناسبة العيد المئوى لكلية       -مجل

 . وما بعدها ٥٥٥، ص ١٩٨٣ - جامعة القاهرة -الحقوق 

سلطة  ) ٦( ة ال صدد دراس ن ب ها ونح سوف ندرس يذية ف شريعية والتنف صاصاته الت ا اخت أم
 .طة التنفيذيةالتشريعية والسل

 .٧٢، ص ١٩٨٠ - ١٩٧١سعد عصفور، النظام الدستورى المصرى، دستور سنة ) ٧(

ع ) ٨( سية راج ام الجن رح نظ ى ش ؤاد : ف نعف بد الم ون  مع ى القان سية ف اض، اصول الجن  ري
 . وما بعدها ٢٢٠ ، ص ١٩٩٥الدولى والقانون المصرى المقارن ، 

  .١٩٨يحيى الجمل ، المرجع السابق ، ص ) ٩(

  .٧٤٣سليمان مرقس، المرجع السابق، ص ) ١٠(

 ، وتعديالته المختلفة والتى سيكون لنا معه عود حين  ١٩٥٦ لسنة   ٧٣وهو القانون رقم    ) ١١(
 .الحديث عن تكوين مجلس الشعب 



٤٤٤ الوسيط فى القانون الدستورى
 
 ، ماجد الحلو ، المرجع السابق ،    ٤١٢مصطفى أبو زيد فهمى ، المرجع السابق ، ص           ) ١٢(

  .٣٢٠ص 

  .٤١٩ى ، المرجع السابق ، ص بكر القبان) ١٣(

يلة من وسائل إسناد السلطة إلى عهد                  )  ١٤( تفتاء الشخصى آوس يالد الحقيقى لالس ينسب الم
سالم الخارجى فى           يق ال بعد نجاحه فى تحق يون بونابرت ف ر ٩ فى  lunevilleنابل  فبراي

ون   . ١٨٠١ ية بقان يع االتفاق نة ٩وتوق ريل س عبية آبي ١٨٠٢ إب يون ش سب نابل . رة  اآت
شعبية فى إطار توسيع سلطاته حتى يصبح قنصال مدى الحياة ،              ذه ال وأراد أن يوظف ه

ى       صى ف تفتاء الشخ ريق االس ن ط ك ع ان ذل سطس ٢وآ صبح  ١٨٠٢ أغ ذلك لي  ، وآ
راطور  و    ١٨ فى    اامب  plébisciteونفس األمر استعمل االستفتاء الشخصى         . ١٨٠٤ ماي

ت      ع دس ى وض ضه ف يون لتفوي ويس نابل طة ل سا بواس سمبر (ور فرن يكون ) ١٨٥١دي ول
نة         ى س ى أى ف ام التال ى الع ا ف سا آله ى فرن راطورا عل بت    . ١٨٥٢امب و من ك ه وذل

 : راجع فى ذلك plébisciteاالستفتاء الشخصى فى فرنسا أو ما يعرف بنظام البليبست 

Deslandres (Mourice) : Histoire constitutionnelle de France de ١٧٨٩ à ١٨٧٠ I. 
١ pp.٤٠٠-٣٩٩ . 

يد رأفت     ) ١٥( ة         -وح ضايا الهام ا احتفظ رئيس الدولة   ..  ال أمل فى إصالح بعض الق طالم
ى   تمائه الحزب ى    -بان تاب األهال ى آ ال ف بارك   - مق ارض م ذا نع ر - له  ، ١٩٨٧ اآتوب

  .٦٣ص 

نة ) ١٦( ى وضع دستور س ارآوا ف ذين ش ل بعض ال نص ١٩٧١عل ذا ال ثل ه  ، استحداث م
سي    ناخ ال يه الدستور          بالم ذى وضع ف رة تصعيد             «. اسى ال ذا الدستور فى فت د وضع ه فق

تلها       ى تح صرية الت صر األراضى الم ا م سترد به ر ت رب تحري داد لح تعداد واإلع االس
رائيل     صبتها إس ى اغت صرية الت رب األراضى الم قاؤها الع ا أش سترد به رائيل، وي » اس

د  سالمحم بد ال زيات مع ن ؟  - ال ى أي صر إل راءات و- م دائم   ق تور ال ى الدس ر ف خواط
  . ١١٩ ، الطبعة الثانية ، ص ١٩٨٥ ، دار المستقبل العربى ١٩٧١

يكل  ) ١٧( يل ه سيد خل تورين     -ال ن الدس ل م ى آ ورية ف يس الجمه ز رئ وية مرآ رة تق  ظاه
سى      ادة        -المصرى والفرن  من  ١٦ من الدستور المصرى، والمادة       ٧٤ دراسة خاصة للم

 . وما بعدها  ٥٤ ، ص ١٩٨١الدستور الفرنسى 

ضائية      ) ١٨( رقابة الق مانة ال ضرورة وض وائح ال دين، ل ال ال امى جم ، ١٢٦، ص ١٩٨٢س
ريال       . ، د ١٢٧  من الدستور   ٧٤ سلطات رئيس الجمهورية طبقا للمادة        -وجدى ثابت غب

وق القاهرة       -المصرى    الة حق  ، ١٩٧٤، يحيى الجمل، نظرية الضرورة ،  ٨٦ ص   - رس
  .١٩٢ص 



٤٤٥  الوسيط فى القانون الدستورى
 
م محكم     ) ١٩(  قضائية بتاريخ   ٣٥ لسنة   ٣١٢٣ة القضاء اإلدارى فى الدعوى رقم          راجع حك

 . تطبيق لحالة من حاالت الضرورة٧٤ حيث أآد هذا الحكم على أن المادة ١١/٢/١٩٨٢

  .٥٠١مصطفى أبو زيد فهمى ، المرجع السابق ، ص ) ٢٠(

ضرورة ، ، ص  ) ٢١( رية ال ل ، نظ ى الجم رى،  ١٩٨يحي دى النه رأى ، مج ذا ال ن ه  ، وم
تورى    رس ون الدس ى القان ضرورة ف ة ال ى حال سية ف ة  -الة بالفرن ى جامع ة إل  مقدم

Clermont ى      ٣٧٤ ص - ١ ضبط اإلدارى ف لطات ال ماعيل، س ريف اس د ش ، محم
نة    مس، س ين ش وق ع ى حق ة إل توراه مقدم الة دآ تثنائية، رس روف االس  ، ١٩٨١الظ

  .١١٤، وجدى ثابت، رسالة سابق اإلشارة إليها، ص ٣٩٢ص 

  .١٣٢امى جمال الدين ، المرجع السابق ، ص س) ٢٢(

سنين  ) ٢٣( د ح ا محم بدا لع سابق ، ص  لع رجع ال بد اهللا ، ٢٢٣ ، الم ضاء  ع ى ، الق  مرس
شريعة اإلسالمية والقانون الوضعى ، رسالة دآتوراه         ون فى ال يادة القان بدأ س اإلدارى وم

  .١٩٨٢ جامعة االسكندرية سنة -مقدمة إلى آلية الحقوق 

ى) ٢٤( ضرورة ، ص يحي رية ال ل ، نظ ى ، ١٨٧ ، ١٨٦ الجم د فهم و زي صطفى أب  ، م
سابق ، ص   رجع ال سابق ، ص   ٥٠٧الم رجع ال يكل ، الم سيد ه دها ،  ٦٣ ، ال ا بع  ، وم

 . ، وما بعدها ٤٠٤مجدى النهرى ، رسالة سالفة الذآر ، ص 

راهيم شيحا ، القانون الدستور ، تحليل النظام الدستورى المصرى فى ض             ) ٢٥( وء المبادئ  اب
 ، محمد شريف اسماعيل ، المرجع السابق ، ص          ١٨٢ ، ص    ١٩٨٣الدستورية العامة ،     

 .  وما بعدها ٣٩٧

(٢٦) Burdeau (G) : Manuel. Op. cit., p. ٦٤٢ et suiv. Duverger (M) : le systéme 
politique francaise. P.U.F ١٩٨٢ p. ٣٧٠  .                                    

(٢٧) chatebout (B) : droit constitutionnel et institutions politques paris, ١٩٨٦ . 
pp. ٤٦٤ et suiv  .                                     

 .٢٢٤ ، ٢٢٣ ، ص ١٩٨٣ االستفتاء الشعبى والشريعة اإلسالمية ، -ماجد الحلو ) ٢٨(

 .لرئيس الدولةن االختصاص التشريعى وهو ما سوف نعود إلى تفصيله عند الحديث ع) ٢٩(

  .٥٠٩مصطفى أبو زيد فهمى ، الدستور المصرى ، المرجع السابق ، ص ) ٣٠(

سابق ، ص   ) ٣١( رجع ال ضرورة ، الم رية ال ل ، نظ ى الجم ماعيل ، ٢١٦يحي ريف اس  ، ش
  .٤٠المرجع السابق ، ص 

  .٥٣٦، ص  ١٩٧٦سليمان الطماوى ، النظرية العامة للقرارات اإلدارية ، ) ٣٢(



٤٤٦ الوسيط فى القانون الدستورى
 
  .١٧٩ماجد الحلو ، االستفتاء الشعبى ، المرجع السابق ، ص ) ٣٣(

  .١٦٥-١٦٤سامى جمال الدين ، لوائح الضرورة ، المرجع السابق ، ص ) ٣٤(

تاريخ ) ٣٥( صادر ب ضاء اإلدارى ال ة الق م محكم م ٢٩/٦/١٩٨٦حك ى الدعوى رق  ١٩٥٧ ف
 ) .غير منشور( قضائية ٣٦لسنة 

ادة     ) ٣٦( ر   ١٦من دستور      ١٤٥نصت الم ا يلى   ١٩٥٦ يناي ى م لرئيس الجمهورية ، «:  عل
د أخذ رأى مجلس األمة          أن يستفتى الشعب فى المسائل الهامة ، التى تتصل بمصالح    -بع

 .» البالد العليا ، وينظم القانون طريقة االستفتاء

سابق ، ص  ) ٣٧( رجع ال و ، الم د الحل ضا ٣٣٨ماج ون  :  ، واي ى ، القان ى عل شمس ميرغن
  .٤٦١ ، ص ١٩٧٧الدستورى ، 

 .٢٠/٩/١٩٨١سليمان الطماوى، االستفتاء ونتائجه الدستورية ، مقال باألهرام فى ) ٣٨(

ال اللجنة التحضيرية لوضع مشروع الدستور            ) ٣٩(  لجنة نظام الحكم محضر     –محضر أعم
  .١١ ص – ١٥/٦/١٩٧١االجتماع السادس فى 

  .٦٢٣جع السابق ، ص  ناصف ، المرعبد اهللاسعاد الشرقاوى ، ) ٤٠(

سابق ، ص ) ٤١( رجع ال صفور ، الم عد ع ضا ٨٧س ع اي رآات ، : ، وراج ؤاد ب رو ف عم
ة ،    تورية المقارن ة الدس ى األنظم ة ف رئيس الدول سياسية ل سئولية ال  ٣٠ ، ص ١٩٨٤الم

 .وما بعدها 

  .٨٨ – ٨٧سعد عصفور ، المرجع السابق ، ص ) ٤٢(

  .٨٩المرجع السابق ، ص ) ٤٣(

أخذ الدستور الحالى « حيث يقرر ٤٢٠ى أبو زيد فهمى ، المرجع السابق ، ص       مصطف) ٤٤(
نظام الرئاسى ، وهذا يعنى أنه منح لرئيس الجمهورية سلطات فعلية يمارسها بنفسه ال                بال

 .»  بواسطة وزرائه

(٤٥) Charles de Gaulle : Discorus et messages, Tome ٣, p. ٢٧٥. Payer   (Jean 
– poul) : op. cit., p. ٦٤١  .                           

(٤٦) Denquin (Jean – Marie) : le référendum et plébiscite, th. ١٩٨٧. pp. ١٨٧-
١٨٨  .                                                                   

(٤٧) Hervé (Duval) et autres : Référendum et plébiscite op, cit., p. ٥٨ .   

  .٨٦ ص  -سعد عصفور ، القانون الدستورى ، المرجع السابق ) ٤٨(



٤٤٧  الوسيط فى القانون الدستورى
 
ر دستور    ) ٤٩(  هو أول الدساتير المصرية الذى نص على االقتراح المشترك بين           ١٩٢٣يعتب

يذية      سلطة التنف  منه تنص على ٢٨فالمادة . وأعضاء البرلمان ) ممثلة فى الملك حينذاك (ال
 .» ح القوانينللملك ولمجلسى الشيوخ والنواب حق اقترا«أن 

  . ٤٨٥ ص  -مصطفى أبو زيد فهمى ، المرجع السابق ) ٥٠(

وائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائية ،                 ) ٥١( دين ، ل ال ال  ٢٢٦ ، ص    ١٩٨٢سامى جم
 .وما بعدها 

 . ٢٢٧ ص  -سامى جمال الدين ، لوائح الضرورة ، المرجع السابق ) ٥٢(

(٥٣) Burdeau (G) : Manuel,Op, Cit, pp. ٥٩٣-٥٩٢ . 

سة ) ٥٤( يا بجل ة العل نة ٣المحكم ر س سنة  ١٩٧٣ نوفمب د ل م واح وى رق يا ٣ الدع  ق عل
 .١٣٣ ص - القسم األول -مجموع أحكام المحكمة العليا ) دستورية(

ة العل  ) ٥٥( م المحكم سة ياحك ارس ٦ بجل م  - ١٩٧٦ م وى رق سنة ٨ الدع يا ٥ ل  ق عل
  .٣٥٠ مجموعة أحكام المحكمة المشار اليها ص) دستورية(

يا         ) ٥٦( ة الدستورية العل م المحكم سة    -حك و    ٤ جل  ق ٢ لسنة ٢٨ فى القضية رقم   ١٩٨٥ ماي
  . ١٩٥ أحكام المحكمة ، الجزء الثالث ، ص -ع .د

  .٢٤٥ ص - المرجع السابق -ماجد راغب الحلو ) ٥٧(

ية ودوره ال يخرج  ) ٥٨( ية أو رقاب شريعية أو مال أى سلطات ت شورى ب ال يختص مجلس ال
شاريا عن آ سًا است شريعية  . ونه مجل سلطة الت ة ال ى إطار دراس دخل ف و ال ي م فه ن ث وم

  .١٩٧١ونحن نكتفى بصدده بما ذآرنا عند الحديث عن تعديل دستور سنة 

  . ٤٨ ت ص ١٩٨٩ثروت بدوى ، النظم السياسية ، ) ٥٩(

  . ٥٢٨ ناصف ، المرجع السابق ، ص عبد اهللا/ سعاد الشرقاوى ، د / د) ٦٠(

 :يحرم من مباشرة الحقوق السياسية«تنص هذه المادة على ) ٦١(

 .لم يكن قد رد إليه اعتباره  المحكوم عليه فى جناية ما -١

دة         -٢ وال م ك ط ون وذل بقا للقان ضائى ط م ق واله بحك ى أم ة عل ن فرضت الحراس م
فرضها وفى حالة الحكم بالمصادرة يكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ هذا           

 .الحكم 

و  -٣ وبة الحبس فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى قوانين                   المحك يه بعق م عل
تموين أو التسعير أو جريمة أقضاء مبلغ إضافى                   ين ال اإلصالح الزراعى أو فى قوان



٤٤٨ الوسيط فى القانون الدستورى
 

خارج نطاق عقد إيجار األماآن أو فى جريمة من جريمة اقتضاء مبلغ إضافى خارج              
د إيجار األماآن أو فى جريمة من جرائم ته            ريب النقد أو األموال أو جريمة      نطاق عق

ان      يذه أو آ وفًا تنف م موق ن الحك م يك ا ل ه م ك آل ى ، وذل رب الجمرآ رائم الته ن ج م
 .المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره 

وم عليه بعقوبة الحبس فى سرقة أو          -٤  أشياء مسروقة أو نصيب أو إعطاء    إخفاءالمحك
وة أو تفليس أو تزوير أو استعمال     شيك ال يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رش           

الف   ساد إخ رض أو إف تك ع هود أو ه راء ش هادة زور أو إغ زورة أو ش أوراق م
ة      ن الخدم تخلص م بت لل ريمة ارتك شرد أو ج رمة اآلداب أو ت تهاك ح شباب أو ان ال

ية      شروع منصوص عليه إلحدى الجرائم             . العسكرية والوطن يه ل وم عل ذلك المحك وآ
م  ا ل ك م ورة وذل يه    المذآ د رد إل يه ق وم عل ان المحك يذه أو آ وفًا تنف م موق ن الحك  يك

 .اعتباره

يه بالحبس فى إحدى الجرائم االنتخابية المنصوص عليها فى المواد              -٥ ، ٤٠المحكوم عل
 من هذا القانون وذلك ما لم يكمن الحكم  ٤٩ ، ٤٨ ، ٤٧ ،   ٤٦ ،   ٤٥ ،   ٤٤ ،   ٤٢ ،   ٤١

 . إليه اعتباره موقوفًا تنفيذه أو آان المحكوم عليه قد رد

من سبق فصله من العاملين فى الدولة أو القطاع العام ألسباب مخلة بالشرف ما لم          -٦
ى     م نهائ صالحه حك د صدر ل ان ق صل إال إذا آ اريخ الف ن ت نوات م نقض خمس س ت

 .بإلغاء قرار الفصل أو التعويض عنه 

ى الغير لسوء السلوك أو الخيانة أو        -٧ وامة عل  من سلبت من عزل من الوصاية أو الق
 » واليته ، ما لم تمض خمس سنوات من تاريخ الحكم نهائيا بالعزل أو بسلب الوالية

يا    ) ٦٢( ة العل ة اإلداري بادئ    -المحكم يد الم رة توح سة  - دائ سمبر  ٧ جل  فى الطعن  ٢٠٠٠ دي
م    سنة    ١٩٧٣رق رة المشكلة طبقا           - ق   ٤٧ ل ررتها الدائ ى ق ية الت بادئ القانون  مجموعة الم

ادة     إصدار ٢٠٠١ منذ إنشائها وحتى أول فبراير -ررًا من قانون مجلس الدولة   مك  ٥٤للم
  .٤٨٥ ص - مجلس الدولة -المكتب الفنى  

سيد       ) ٦٣( سادات زيلها بعبارة                . عضو المجلس هو ال رقية لل د أرسل ب دين حسين وق ال ال آم
 .فكانت المبرر الذى أدى إلى إسقاط العضوية» النائب عن الشعب«

 .٥٤٨يد فهمى ، المرجع السابق ، صمصطفى أبو ز) ٦٤(

 .١٨/٣/١٩٤٧ بتاريخ ٢٠٥ ، مجموعة عمر ص١ ، س٥محكمة القضاء اإلدارى ، ق) ٦٥(

 .٩/٤/١٩٧٢ بتاريخ ١٦ ، س٣٠٠المحكمة اإلدارية العليا ، الطعن ) ٦٦(



٤٤٩  الوسيط فى القانون الدستورى
 
م     ) ٦٧( وى رق ى الدع ضاء اإلدارى ف ة الق م محكم سنة ٤٦٦حك سة ٤٩ ل ارس ٢٥ق جل  م

 ).غير منشور (١٩٩٥

م          )٦٨( تئنافين رق ا فى االس سنة    ١٠٨٩ ،   ٩٧٩حكمه سة    ١١١ ل  منشور ٣١/٥/١٩٩٥ ق جل
 .١٢ ص٨/٢/١٩٩٥ بتاريخ ٣١٤٦فى مجلة آخر ساعة العدد رقم 

مؤلفنا فى مسئولية الدولة عن أعمالها      :راجع  . فى تفصيل هذا االتجاه للقضاء المصرى      ) ٦٩(
 .ا وما بعده٦١ دار النهضة العربية ص١٩٩٥ –غير التعاقدية 

ى  ) ٧٠( د فهم و زي صطفى أب ك م س ذل سابق ص-عك رجع ال رى أن ٥٧٨ الم يث ي  ، ح
ا           وم أم ية يمكن أن تق سئولية التأديب ه      مالم شعب ذات رأى ماجد الح       .  مجلس ال ذا ال و لومن ه

 .٣٠١المرجع السابق ص

نا    ) ٧١( ع مؤلف ك راج ى ذل صر ف سا وم ى فرن ية ف ات الفقه ر بعض االتجاه ذا التبري ال به ق
 . وما بعدها١٨ المرجع السابق ص-لة عن أعمالها غير التعاقدية مسئولية الدو

 .١٩ المرجع السابق ص- مسئولية الدولة -مؤلفنا ) ٧٢(

صرى      ) ٧٣( ون الم ى القان ة ف ة مقارن ة دراس صات العام ى المناق نا ف صيل مؤلف ع بالتف راج
 .٢٩ ص- دار النهضة العربية - الطبعة الثانية - ٢٠٠٢ -والفرنسى وقانون اليونسترال 

 جواز الجمع بين العضوية البرلمانية والوظائف       -فتحى فكرى   : فى تفصيل ذلك راجع      ) ٧٤(
 .١٩٩٤ -واألنشطة األخرى 

 .٢٤٤ ص- المرجع السابق -النظام الدستورى : سعد عصفور : فى ذلك انظر ) ٧٥(

ك راجع         ) ٧٦( اد نصار       : فى تفصيل ذل ر ج ز فى العقود اإلدارية       : جاب   دار ٢٠٠٠ -الوجي
 .٢٩ ص-النهضة العربية 

  .٨٧ المرجع السابق  ص- النظام الدستورى المصرى-عكس ذلك راجع سعد عصفور) ٧٧(

  .١٢٧ ص - المرجع السابق -سعد عصفور ) ٧٨(

  .٢٥٨ ص - المرجع السابق-يحيى الجمل ) ٧٩(

  .٢٦١ ص - المرجع السابق -يحيى الجمل ) ٨٠(

  .١٤٣ ص - المرجع السابق -سعد عصفور ) ٨١(

 .راجع ذلك فى نص المادة الثانية من قانون الطوارئ) ٨٢(

تور ي    ) ٨٣( رق الدآ ية ويرى أن رئيس              حيف ين الحرب الدفاعية والحرب الهجوم ى الجمل ب ي
ه ال يمكن أن  ك ألن ية وذل ى الحرب الدفاع شعب ف وافقة مجلس ال يد بم ورية ال يتق الجمه



٤٥٠ الوسيط فى القانون الدستورى
 

سبة للحروب الحديثة              وافقة خاصة بالن ذه الم ثل ه  التى قد تكون الساعات األولى      ينتظر م
  .٢٦٣ ص- سالف الذآر -راجع مؤلفه . فيها حاسمة وال يمكن أن تنتظر الموافقة

 .٣٢٥ المرجع السابق ص- النظم السياسية -راجع فى تفصيل ذلك  ثروت بدوى ) ٨٤(

ى الجمل     ) ٨٥( سابق ص       -يحي د فهمى          ٢٨٢ المرجع ال و زي  المرجع السابق   - ، مصطفى أب
د         ،    ٢٨٣ص   و زي يد أب بد الحم د ع  - ١٩٨٨ دراسة مقارنة - حل المجلس النيابى   -محم
وا   ١٣٦ص  ليم الع د س صر     - ، محم ى م تورية ف سياسية والدس ة ال  - ١٩٨٧ األزم

 .١٨٤ ص ١٩٩٠،١٩٩١

 بدون - دار الجمهورية - روح الدستور األصول الفقيه فى الدستور -السيد محمد مدنى  ) ٨٦(
 .ما بعدها  و١٤٨ القاهرة ص -تاريخ 

يلة  ) ٨٧( ل ل د آام ومة  -محم ة والحك سياسية للدول نظم ال ى  - ال ر العرب رة - دار الفك   - القاه
  .  ٢٦٣ص 

  . ٢٦٤ ص - المرجع السابق -سعد عصفور ) ٨٨(

  .٦٦٨ المرجع السابق ص -سعاد الشرقاوى ، عبد اهللا ناصف ) ٨٩(

ك راجع         ) ٩٠( ر جاد نصار     : فى تفصيل ذل آوسيلة للرقابة البرلمانية على   االستجواب  : جاب
 . دار النهضة العربية - ١٩٩٩ -أعمال الحكومة فى مصر والكويت 

د         )  ٩١( سيد محم يد رجب ال وزارية فى النظم السياسية المعاصرة           -س سئولية ال  مقارنة  - الم
سياسى اإلسالمى       نظام ال .  جامعة القاهرة - مقدمة إلى آلية الحقوق - رسالة دآتوراه -بال

  .٥٧١ ص ١٩٨٦



٤٥١  الوسيط فى القانون الدستورى

 الباب الرابع
 عالقة الفرد بالدولة في دستور

 ١٩٧١ سبتمبر ١١
 

 :األهداف
صرى       تور الم يها الدس ص عل ى ن ريات الت وق والح دارس بالحق رفة ال مع

 .وتحديد أطر العالقة بين الفرد والدولة

 
 :العناصر
 .١٩٧١الحقوق والحريات الفردية التقليدية فى دستور سنة  -١

 .١٩٧١ سنة الحقوق االجتماعية فى دستور -٢

 

 :تمهيــد
ند الحديث عن وظيفة القانون الدستورى فى المجتمع                 يما سبق ع نا ف نه إ: قل

سلطة والحرية              ين ال وازن ب ة ت ي إقام بهذا التوازن تستقيم األمور في      . يهدف إل ف
ى   سياسية ف ل المؤسسات ال ًا لعم ارًا حاآم تورى إط صبح اإلطار الدس ة وي الدول

 .لسلمى بين السلطة والحريةالمجتمع بما يحقق التعايش ا

توازن يؤدى من ناحية إلى استقرار المجتمع ألنه يمنع الصراع بين               ذا ال وه
ين ام والمحكوم ي الحك سلطة، . طبقت ن ال زيدًا م شدون م ين ين ي آل ح ام ف فالحك

سعون إل      زيد من الحرية وعدم وجود وسيلة للتوفيق بين هذه            ىوالمحكومون ي  م
ؤد    رغبات ي ومن ناحية ثانية، فإن تنظيم القانون   . ار المجتمع  عدم استقر    ى إل  ىال

 .للحرية أمر الزم حتى ال تتحول ممارستها إلي فوضى تضر بنظام المجتمع



٤٥٢ نون الدستورىالوسيط فى القا

سلطة والحرية ليس أمرًا سهالً               ين ال توازن ب ذا ال ة ه فنحن نعيش فى   . وإقام
سلطة، وساعدها في ذلك عظم                      يها ال تدخل ف يه المجاالت التي ت ددت ف عصر تع

تطور ال صر ال ذا الع ي ه ي ف سلطة   . تكنولوج اق ال يع نط ل توس تدخل جع ذا ال ه
ا وتعدد أساليبها أمورًا البد من التسليم بها         إال أن السلطة الواسعة تحمل     . وإطاره

في طياتها أسباب اإلغراء علي االنحراف بها عن أهدافها المخصصة والخروج       
 .)١(بها عن المجاالت المحددة لها

قي الحل في ضرورة وجود ضمانات تحمي الحرية         ويب. وهنا تكمن المشكلة
ويأتي في    . وتنظمها وتحفظ لها آيانها ضد عسف السلطة بها أو االنتقاص منها       

ذلك  . مقدمة هذه الضمانات التنظيم القانوني الدستوري والقانوني لهذه الحريات       
ب  يجوالذىأن هذا التنظيم هو الذي يحدد اإلطار القانوني لممارسة هذه الحرية   

ن فكيف جاء هذا التنظيم في الدستور المصري       وأن يلتزم به الحكام والمحكوم   
 .١٩٧١ سبتمبر ١١الصادر في  

ي ينظر    زاوية الت تالف ال ة، باخ ريات العام وق والح سيمات الحق تلف تق تخ
نها    يها م ين نوعين من الحقوق                   . إل ز ب ي التميي ذهب إل سيم الحديث ي ي أن التق عل

والثاني الحقوق االجتماعية . الحقوق الفردية التقليدية  : لاألو )٢(والحريات العامة    
صلين ي ف باب إل ذا ال سم ه م سوف نق ي الفصل األول. ومن ث بحث ف وق : ن الحق

يدية في دستور سنة              ردية التقل بحث في الفصل الثاني    . ١٩٧١والحريات الف : ون
 .الحقوق االجتماعية
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 الفصل األول

 الحقوق والحريات الفردية التقليدية
 ١٩٧١في دستور سنة 

 
 :)٣(وتتمثل هذه الحقوق والحريات في 

 . الحقوق والحريات الشخصية :أوًال 

 . حريات الفكر:ثانيًا 

 . حريات التجمع :ثالثًا 

 . الحريات االقتصادية:رابعًا

 : الحقوق والحريات الشخصية- أوًال
ذه الحقوق والحريات في       ثل ه سكن  حرية التنقل وحق األمن وحرمة الم      :تتم

 .وسرية المراسالت

ك أن وجودها مفترض أساسي والزم لكي                   رة ذل ية آبي ذه الحريات أهم وله
ذه        سان ه د اإلن إذا فق رى، ف رياته األخ وقه وح سان حق ارس اإلن ستطيع أن يم ي

 .فال يجدى معه تمتعه بالحقوق والحريات األخرى. الحقوق

ه في االجت                سان لحق نقل مفترض أساسي لممارسة اإلن ماع أو في   فحرية الت
صادية واالجتماعية األخرى               ا أن فقدان  . حريات الفكر أو في الحريات االقت آم

ؤدي إلي تعرض معيشته وحياته آلها للخطر            سان لحق األمن ي ومن ثم فإن . اإلن
.  تعتبر حريات وثيقة الصلة بذات اإلنسان وحياته       – بحق   –الحريات الشخصية     

 .ه األخرىوهي مفترض أساسي لكي يمارس اإلنسان حقوق

 سبتمبر  ١١ونظرًا ألهمية هذه الحقوق والحريات الشخصية حرص دستور         
 . علي النص عليها باعتبارها حقًا طبيعيًا ١٩٧١سنة 
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ادة  نص عل  ٤١فالم تور ت ن الدس ي   « أن ى م ق طبيع صية ح رية الشخ الح
 .» وهي مصونة ال تمس

ة بحفظ الحريات                زام سلطات الدول  وفصلت نصوص الدستور ضرورة الت
 .الشخصية وحمايتها

أن هذه الحقوق والحريات ليست مطلقة      إلى   – بداءة   - أنه تجدر اإلشارة     ىعل 
ا يجر      ل إنه يد بقصد تنظيمها وتحديد اإلطار المشروع الذي تمارس    ىب يها التقي  عل

يه  يا          ىوف . ف ة العل ذهب المحكم  ينايـر  ١٨ حكم لهـا بتاريـخ     ىف) الدستورية ( ذلك ت
ادة   ا((  أن   ى إل  ١٩٧٥سنة     وهذا النص ال يعني … ى من الدستور تنص عل   ٤١لم

أن الحرية الشخصية حق مطلق ال ترد عليه القيود ذلك أن اإلنسان لم يعرف هذه                  
ردًا ف      يش ف ان يع ندما آ ة إال ع رية المطلق ضت    ىالح ا اقت ي فلم صور األول  الع

ستطي    يًا ال ي نًا اجتماع ة أصبح آائ لك الجماع ي س تظم ف ياة أن ين ع ضرورات الح
زم ف     ك أن يلت ضاه ذل د اقت ردًا وق يش ف ول   ىالع واله األص ه وأق صرفاته وأفعال  ت

واعد الت    واعد وتلك األصول أن          ىوالق ذه الق يها الجماعة ومن شأن ه  تتواضع عل
تحول دون اعتدائه عل            غيره من أعضاء المجتمع حتي يستطيع     ىتحد من حريته ف

 .)٤()) وحيدة لوضع هذه الحدودالتمتع بمثل ما يتمتع به والقانون هو الوسيلة ال

 أن الضابط في مشروعية هذه القيود يجب أال يتعدى حدود التنظيم إلي             ىعل
ذه الحقوق والحريات، والمالحظ في دول العالم الثالث                  يل من جوهر ه نطاق الن
وجد ثمة فارق جوهري بين النصوص الدستورية التي تقرر أصل الحق أو                ه ي أن

ين ال       ين القوان  حين أن ىفف.  تنظم هذه الحقوق والحريات  ى لك ى تأت  ىت الحرية وب
بات هذا الحق وتحيل إل      ىالنصوص الدستورية تحرص عل         القانون لتنظيمه  ى إث

ومات    تها ومق ن طبيع نال م صورة ت وق ب ذه الحق يد ه ي لتقي يم يأت ذا التنظ إن ه ف
 .وجودها

 فصلت نصوص الدستور ضرورة التزام سلطات الدولة        ١٩٧١وفي دستور   
  :ى الحريات الشخصية وحمايتها وذلك علي الوجه التالبحفظ



٤٥٥  الوسيط فى القانون الدستورى

 : حرية التنقل-١
ادة       مواطن  ى أ ى أنه ال يجوز أن تحظر عل      ى من الدستور عل    ٥٠نصت الم

ة ف ة ف  ىاإلقام زم باإلقام نة وال أن يل ة معي ين إال ف ى جه ان مع وال ى مك  األح
نة ف    ون  ىالمبي ا تنص المادة    .  القان الهجرة الدائمة  أن للمواطنين حق ى عل٥٢آم

وتة إل     ذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة              ىأو الموق ون ه نظم القان  الخارج، وي
بالد وعل ادرة ال رة  ىومغ واطن حق الهج ل للم تور المصري آف إن الدس ك ف  ذل

ية            نقل سواء أآانت الهجرة داخل ة آانت أم موقوتة (والت ، أو خارجية وذلك )دائم
 .)٥(ًا سبب يراه ما دام هذا السبب مشروعىأل

ذي آفله الدستور ما نصت عليه المادة                نقل ال ال  «: منه ٥١ويتصل بحق الت
 .» مواطن عن البالد أو منعه من العودة إليهاىيجوز إبعاد أ

إن الدستور قد          ية أو الخارجية، ف نظم الهجرة الداخل وإذا جاز الدستور أن ي
 إلي وطنه أيًا     الوطن مطلقًا ال يجوز منع مواطن من العودة        ىجعل حق العودة إل    

ا حظر الدستور إبعاد المصر              ك، آم  ما يعرف ى أ؛ عن وطنهىآانت أسباب ذل
 . خارج البالدىبالنفي إل

 : حق األمن -٢
فالفرد غير اآلمن ال    . ال يمارى أحد في ضرورة حق األمن بالنسبة لإلنسان        

ستطيع أن يعيش حياة طبيعية        ومن ثم يجب أن يستهدف النظام القانوني حماية       . ي
ن، ويحدد بصورة دقيقة الحاالت التي يتهدد فيها هذا الحق                  سان في األم حق اإلن
ية وقوع هذا التهديد ومداه، وضرورة ترتيب عقاب صارم علي تجاوز هذه              وآيف

 .الحدود

ادة      وفيما عدا حالة التلبس ال «.  من الدستور علي هذا الحـق ٤١ونصت الم
سه أو                 شه أو حب ي أحد أو تفتي تقييد حريته بأي قيد أو منعه من     يجوز القبض عل

ذا  تمع، ويصدر ه يق وصيانة أمن المج ستلزمه ضرورة التحق نقل إال بأمر ت الت
األمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقًا ألحكام القانون، ويحدد               
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 .»القانون مدة الحبس االحتياطي

ك ال     رد، وذل سبة للف ية بالن غ األهم ن بال ق األم ان ح ريته  وإذا آ صاله بح ت
فإنه حق آكل الحقوق وال يمكن أن يكون        . الشخصية، وتقييده إنما يمثل تقييدًا لها     
ا يجرى عليه التقييد          ًا وإنم ًا دائم وفي ذلك ذهبت المحكمة العليا في حكمها       . مطلق

تاريخ  ر ١٨ب يه١٩٧٥يناي ارة إل ابق اإلش يد . » س ت دون ق رية أطلق و أن الح ول
سادت الفوضى و     يؤيد هذا . من والنظام وأرتد المجتمع إلي عهود الغابةختل األ ال

راعاتها عند القبض                    ضمانات التي تجب م رر ال النظر المشرع الدستوري إذ يق
وجب إشراف القضاء والنيابة عل           ىعل  سهم وإذ ي راد وحب  إجراءات القبض   ى األف

رهما من اإلجراءات                  صدار أوامر القبض والحبس وغي والحبس وضرورة است
يدة    يابة العامة وفقًا ألحكام القانون، فإنه                المق للحرية من القاضي المختص أو الن

راد إذا اقترفوا ما يقتضي ذلك من الجرائم ومخالفة القانون،                  يد حرية األف ر تقي يق
أن الحرية الشخصية التي أحاطها بسياج من القداسة في صدر النص                    ر ب ا يق آم

نع عل   ة تمت رية مطلق ست ح دود إذ ىلي يود والح تمع   الق صلحة المج ضت م ا اقت
 .فرض هذه القيود والحدود

ي     بات أصله ف م يكتف الدستور بإث راد ل يق حق األمن لألف بيل تحق وفي س
ادة      ي مجموعة من القواعد التي تساعد بصورة                ٤١نص الم ا نص عل نه وإنم  م

ادة                     ك في نص الم يقه وذل ر مباشرة في تحق  من الدستور فقد     ٦٦مباشرة أو غي
وبة شخصية  الع« أن  ىنصت عل    ناء عل    . ق وبة إال ب  قانون، ىوال جريمة وال عق

 األفعال الالحقة لتاريخ نفاذ ى علإالوال توقع عقوبة إال بحكم قضائي، وال عقاب         
ون  ذي أواله القانون آان ينبغي للمشرع العادى أن               . »القان تمام ال ذا االه وإزاء ه

صر      سان الم ق اإلن ي ح تداء عل شدة االع رم ب ن وحف ى فىيج رياته  األم ظ ح
وبات ف ون العق ه يالحظ أن قان ن ىالشخصية إال أن م يك ذه الجريمة ل يمه له  تنظ

تمام الدستور      ٥٨ من قانون العقوبات رقم      ٢٨٠ بهذا الحق، فالمادة     ىليرقي لاله
سنة   م ١٩٣٧ل ون رق ة بالقان سنة ٢٩ والمعدل آل من «  أن ى تنص عل١٩٨٢ ل
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سه أو حجزه بدون أمر م          ى أ ىقبض عل    ن أحد الحكام المختصين  شخص أو حب
ذلك وف    يها القوانين واللوائح بالقبض عل              ىب ر األحوال التي تصرح ف  ذوى  ى غي

 .»ى جنيه مصرىالشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة ال تتجاوز مائت

ورة        ع خط ب م ن أن تتناس تافهة ال يمك وبة ال ذه العق يه أن ه ك ف ا ال ش ومم
وق ي الحق رًا عل تداء خطي ثل اع ي تم ريمة الت صيةالج ريات الشخ ن .  والح وم

بة أن المشرع في قانون العقوبات قد شدد العقاب إذا ارتكب ذات                  ات العجي المفارق
دون وجه حق بز             زيا ب  مستخدمى الحكومة أو اتصف بصفة      ىالفعل من شخص ت

 .آاذبة أو أبرز أمرًا مزورًا مدعيًا صدوره من طرف الحكومة يعاقب بالسجن

وبة  ي العق ر ف د غاي ذوالمشرع ق ن أن الجرم ال رغم م ي ال ع علىعل  ى وق
ر وجه حق                ىالمجن  يه واحد وأصابه في حريته بغي وإذا آان تشديد العقاب   .  عل
ذه الجريمة وهو منتحل للصفة العمومية             ا الزم  اأمرً  رتكب ه سبة لمن ي  فإن  ، بالن

ن ممثل         ريمة م ذه الج ت ه زم إذا وقع ي وأل صير أول شديد ي م  ىالت سلطة فه  ال
 .)٦( علي سلطات وظيفتهمااعتماديرتكبونها 

 : حرمة المسكن-٣
سكن الخاص للشخص أهمية آبيرة            ثل ال . فهو امتداد لشخصية اإلنسان   ،  يم

إن        م ف وحرمة .  امتداد لحرمة حرية اإلنسان الشخصية     ى المسكن ه  حرمة ومن ث
تحامه أو تفتيشه أو التنصت عليه أو التلصص                    دم جواز اق ا تكون بع المسكن إنم

 . أسرارهىعل

د   من الدستور علي أن للمسكن حرمة خاصة فال يجوز          ٤٤ نصت المادة     وق
شها إال        ًا ألحكام القانون والمسكن الذي           بأمر دخولها وال تفتي  قضائي مسبب وفق

يه النص الدستوري هو المسكن بالمعن          ذ  ىيعن  آل مكان يقيم ى يعنى الواسع وال
 .)٧( سبيل التسامح ى علفيه الشخص سواء أآان مالكًا له أم مستأجرًا أم مقيمًا فيه

 في  ى من الدستور تجيز تفتيش الشخص بغير أمر قضائ        ٤١وإذا آانت المادة     
بس ة التل ادة . حال إن الم م تنص عل٤٤ف م ال يجوز ى ل تثناء ومن ث ذا االس ثل ه  م
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البادخول المسكن الخاص  ضائي في آل ح شه إال بأمر ق ذلك . لشخص لتفتي وب
ة الدستورية العليا في        فجاء نص المادة   . ٢/٦/١٩٨٤ حكمها بتاريخ    قضت المحكم

 عامًا مطلقًا لم يرد عليه ما يخصصه أو يقيده مما           - المشار إليه    - من الدستور     ٤٤
ساآن    يش الم وال تفت يع األح ي جم ستلزم ف توري ي نص الدس ؤداه أن ال صدور بم

رية            ن الح ثق م ي تنب سكن الت رمة الم ونًا لح ك ص سبب وذل ضائي الم ر الق األم
ذي يأوى إليه وهو                   الشخصية    رد وحياته الخاصة ومسكنه ال يان الف تعلق بك التي ت

 علي  -موضع سره وسكينته، ولذلك حرص الدستور في الظروف التي صدر فيها            
يد عل    تهاك حرمة المسكن سواء بدخوله أو تفتيشه ما لم يصدر أمر                  ىالتأآ  عدم ان

ستثني من ذلك حالة التلبس بالجريمة ال          وفقًا -تي ال تجيز قضائي مسبب دون أن ي
ادة     القبض علي الشخص وتفتيشه أينما وجد وإذا آان   ى سو - من الدستور  ٤١للم

ادة  ة  ٤٤نص الم تور واضح الدالل ن الدس ره  - م بق ذآ ا س ي م دم ى عل- عل  ع
بس من الضمانتين اللتين أوردهما              ة التل  أي صدور أمر قضائي وأن     -استثناء حال

سببًا  ر م ون األم ق الق-يك ال يح ين   ف م هات ن حك بس م ة التل تثناء حال ول باس
ًا عل      إخراجها من ضمانه صدور األمر القضائي في حالة تفتيش ىالضمانتين قياس

أن االستثناء ال يقاس عليه آما أنه ال محل للقياس                      يه ذلك ب الشخص أو القبض عل
 .)٨(عند وجود النص الدستوري الواضح الداللة

ادة   ت الم وبا  ١٢٨ونظم ون العق ن قان ين     م د الموظف ول أح ريمة دخ ت ج
ك بنصها عل            ناس وذل اد ال إذا دخل أحد الموظفين أو  « أنه   ىالمسكن الخاص بآح

ين أو أ ستخدمين العمومي تمادًا عل  ىالم ية اع ة عموم ف بخدم خص مكل  ى ش
زل شخص من          ته من حاد الناس بغير رضائه فيما عدا األحوال المبينة في         آوظيف

واعد         راعاة الق دون م ون أو ب يه يعاقب بالحبس أو بغرامة ال تزيد           القان ررة ف  المق
يه مصر ى مائتىعل  اب عل . »ى جن ذه الجريمة ال يتناسب ىوواضح أن العق  ه

تور     تمام الدس ع االه سق م رم، وال يت ة الج ع فداح ًا م مانات  ىإطالق ر ض  بتقري
 .لحرمة المسكن
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 :  سرية المراسالت-٤
ريات ا  ي الح اظ عل ياة الخاصة والحف رمة الح صل بح اظ يت لشخصية، الحف

الت ىعل رية المراس صت     .  ح بًا للتن ناس نه رار ال ون أس صح أن تك ال ي ف
سمعاوالتلصص واستر ادة . ق ال نطلق نصت الم ذا الم تور ٤٥ومن ه  من الدس

ون             ىعل  يها القان ين الخاصة حرمة يحم ياة المواطن وللمراسالت البريدية  .  أن لح
ائ  ن وس رها م ية وغي ات التليفون رقية والمحادث ريتها والب رمة، وس صال ح ل االت

صادرتها أو اال  وز م ولة، وال تج ضائ مكف ر ق راقبتها إال بأم يها أو م  ىطالع عل
 .مسبب ولمدة محددة وفقًا ألحكام القانون

شمل       ة ت ذه الحماي إن ه ك ف ي ذل ريدية، وعل الت الب رقية،   المراس والب
ية    ات التليفون يل منها سواء بالمصادرة أو با         . والمحادث  ىطالع عل الوال يجوز الن

 . ومسبب ولمدة محددة ىأسرارها أو مراقبتها إال بأمر قضائ

د نصت المادة        ٣٧ مكرر من قانون العقوبات والمضافة بالقانون رقم         ٣٠٩وق
 ى سنة آل من اعتدىيعاقب بالحبس مدة ال تزيد عل« أنه ى عل١٩٧٢الخاصة لسنة 

 غير ىألفعال اآلتية ف حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد ا            ىعل 
 : عليهىاألحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجن

ان  -أ ًا آ زة أي ن األجه از م ل عن طريق جه سمع أو سجل أو نق ترق ال  اس
 . مكان خاص أو عن طريق التليفونىنوعه محادثات جرت ف

ى       -ب وعه صورة شخص ف ان ن ًا آ زة أي ن األجه از م ل بجه تقط أو نق  ال
  .»مكان خاص

يها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع عل                ال المشار إل إذا صدرت األفع  ىف
رين ف     ن الحاض رأى م سمع وم ون      ىم ؤالء يك اء ه إن رض تماع ف ك االج  ذل

ذ            ام ال رتكب أحد األفعال المبينة بهذه        ىمفترضًا ويعاقب بالحبس الموظف الع  ي
 . سلطات وظيفتهىالمادة اعتمادًا عل
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م ف    يع األحو    ىويحك ال بمصادرة األجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم        جم
 . الجريمة، آما يحكم بمحو التسجيالت المتحصلة عنها وإعدامهاىف

ادة        ا نصت الم ون العقوبات علي أن يعاقب بالحبس            ٣٠٩آم  مكرر من قان
ية تسجيًال أو مستندًا               ر عالن و في غي آل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ول

يه بإحدى      ك بغير رضاء                متحصًال عل ان ذل سابقة، أو آ ادة ال نة بالم  الطرق المبي
 .صاحب الشأن

ويعاقب بالحبس مدة ال تزيد علي خمس سنوات آل من هدد بإفشاء أمر من              
يها ب           م التحصل عل يها لحمل شخص علي     ىحد إاألمور التي ت  الطرق المشار إل

ام الذي                    سجن الموظف الع نه، ويعاقب بال ناع ع يام بعمل أو االمت يرتكب أحد  الق
األفعال المبينة في المادة اعتمادًا علي سلطات وظيفته، ويحكم في جميع األحوال            
ا يكون قد استخدم في الجريمة، أو تحصل عنها            رها مم زة، وغي بمصادرة األجه

 .آما يحكم بمحو التسجيالت المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها

 :حرية الفكر -ثانيًا 
نية لإلنسان تتعدد صورها وتتداخل إال أنه   وحريات الفكر والسالمة الذه  

 وحرية الصحافة فهذه     ى حرية العقيدة والديانة وحرية الرأ     ىويمكن ترآيزها ف
 : ى الوجه التال ى وذلك عل؛ الجوانب تشكل حرية الفكر والسالمة الذهنية لإلنسان    

 : حرية العقيدة والديانة-١
 تتعلق   ى ساسية الت  من الحريات األ  ىوحرية العقيدة واعتناق دين معين ه 

 عالقة اإلنسان بربه،  ى، وتنسج من ناحية أخر  ىبذات اإلنسان وآيانه المعنو 
 . آفالتها وعدم تقييدها ىومن ثم حرصت المواثيق الدولية عل  

رتبط بحرية االعتقاد حرية ممارسة الشعائر والطقوس الت      ترتبط بعقيدة ىوت
 جدوى إذا   اتية االعتقاد غير ذ   معينة أو دين معين، فمن الناحية العملية تبدو حر        

ليمة حرية ممارسة الشعائر التي تفرضها هذه العقيدة، ولذلك       ل بصورة س م تكف ل
ان من المنطق       إذ  ٤٦ هاتين الحريتين في نص المادة       ى أن ينص الدستور عل     ىآ
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يدة وحرية ممارسة الشعائر            « : أن ىنصت عل    ة حرية العق ل الدول وحرية » تكف
يدة يجب أن تكون م       يها أ   العق رد عل ة ال ي ا حرية ممارسة الشعائر    ىطلق يد، أم  ق

ام واآلداب          نظام الع يد بال ا يجب أن تتق  من الدستور لم ٤٦وإذا آانت المادة . فإنه
نص عل  سلم      ىت ر م ه أم تها إال أن ين ممارس يدة وب رية العق ين ح رقة ب ذه التف  ه

ذه وتلك، وقد آان دستور              يعة ه ستفاد من طب  منه ١٢ ينص في المادة  ١٩٢٣وم
ةىعل تقاد مطلق ادة .  أن حرية االع ة حرية ى تنص عل١٣والم  أن تحمى الدول

يام بشعائر األديان والعقائد طبقًا للعادات المرعية في الديار المصرية عل             أال  ىالق
 ودستور  ١٩٥٦وآان هذا دأب دستور     .  اآلداب ىيخل ذلك بالنظام العام وال يناف      

١٩٦٤. 

ة الع         ة اإلداري د قضت المحكم يا   وق ومن . ١/٣/١٩٧٥بتاريخ  ) الدستورية(ل
دم أن المشرع قد التزم ف         إحيث    ا تق ستفاد مم ه ي  جميع الدساتير المصرية مبدأ ىن

بارهما من األصول الدستورية                   ية باعت شعائر الدين ة ال يدة وحرية إقام حرية العق
ستقرة ف     تة الم  فلكل إنسان أن يؤمن بما يشاء من األديان         - آل بلد متحضر     ىالثاب

د الت    يها ضميره وتسكن إليها نفسه وال سبيل أل            ىوالعقائ ئن إل  سلطة عليه   ى يطم
ه ف  دين ب يما ي ه ىف اق وجدان سه وأعم رارة نف شعائر  .  ق ة ال رية إقام ا ح أم

تها فه    مقيدة بقيد أفصحت عنه الدساتير السابقة وأغفله الدستور القائم،          ىوممارس
نافا                ام وعدم م نظام الع يد عدم اإلخالل بال ة اآلداب وال ريب أن إغفاله ال       وهو ق

دًا وإباحة إقامة الشعائر الدينية ولو آانت مخلة بالنظام العام أو          ي إسقاطه عم يعن
يد غن  ذا الق شرع رأي أن ه ك أن الم آلداب، وذل ية ل نص ىمناف بات وال  عن اإلث

 .)٩(عليه

 :ى حرية الرأ-٢
 وجوده ىب علتتبدى أهمية حرية الرأي في أنها تعتبر أساسًا مفترضًا يترت  

 ذات صلة وثيقة      ىفحرية الرأ   . ممارسة سائر الحريات الفكرية والذهنية األخرى     
 ال يكون حرًا حين يتكلم أو يكتب ال  ىبحرية االعتقاد والتدين، فالشخص الذ   

  ى ولها أيضًا صلة آبيرة بحرية التعليم والبحث العلم       .  يستطيع أن يعتقد بحرية 
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وحرية .  تصبح هذه الحريات بغير مضمون وحرية االجتماع فبدون حرية الرأي 
 أيضًا تعتبر أيضًا األساس بالنسبة لحرية الصحافة فإذا انعدمت حرية            ىالرأ

 . واحد وفكر واحدىالرأي في مجتمع أصبحت الصحافة فيه أبواق دعاية عن رأ        

وإذا آانت حرية الرأي لها هذا التأثير البين في الحقوق والحريات الفكرية         
فالديموقراطية هي حكم الشعب نفسه بنفسه          .ة أوثق بالديمقراطية   فإن لها عالق  

 ومستنير يستطيع أن   ى عام قو ىوحرية الرأي في مجتمع تسمح بتكوين رأ    
 يحقق فكرة تداول السلطة عبر وسائل ديمقراطية سليمة    ىيختار بين البدائل لك

عن ء فرع ى الش ىوالحكم عل . فالديمقراطية تقتضي مشارآة الشعب في الحكم     
 . ى الرأىتصوره، ومن ال يعرف فروع الرأي ال يعرف الحكم عل 

 ٤٧وألهمية حرية الرأي حرص الدستور علي أن ينص عليها في   المادة   
حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو        «منه 

د   حدود القانون والنقىالكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير ف 
 . »ى، والنقد البناء ضمان لسالمة البناء الوطن     ىالذات

 المجتمع،     ى تتقيد بالنظام واآلداب ف   ى ليست مطلقة وإنما ه  ى وحرية الرأ 
  ،  إطار القانون    ى أن تكون ممارسة هذه الحرية ف   ىومن ثم حرص الدستور عل 

 قد ورد عليها ١٩٧١ ظل دستور ى فى أن حرية الرأ  ىعلي أنه تجدر اإلشارة إل 
 تقهقرها في أحيان آثيرة ويمكن اإلشارة     ى أدت إل ىر من القيود الشديدة التآثي
 آثيرًا إرادة المشرع   ى تجاوز فيها المشرع العاد  ى بعض هذه القيود الت ىإل

 ى  نطاق التقييد بشتى صوره وذلك عل  ى وخرج من نطاق التنظيم إل  . ىالدستور
 : ىالوجه التال  

توسع  :١٩٣٧ لسنة ٥٨رقم  جرائم الرأي في ظل قانون العقوبات -أ
 والتعبير ى تعد من قبيل جرائم الرأ  ى  تحديد األفعال الت   ى قانون العقوبات ف  

 الباب الرابع عشر من قانون العقوبات تحت عنوان    ىوجاءت هذه الجرائم ف  
 أن هناك جرائم   ى أن هذا ال ينفى تقع بواسطة الصحف وغيرها، عل ىالجرائم الت 
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وإذا آانت نصوص هذا الباب   . من هذا القانون أماآن متفرقة ى جاءت ف  ىأخر
 آما أنها تحكم الحصار   ، تتسم بالتعبيرات غير محددة المضمون والمائعة

فإن المشرع  .  والتعبيرى عن حرية الرأ ؛ آافة صور التعبير ى عل ىالتجريم
 . المصري في قوانين أخرى استكمل حلقات هذا التقييد    

ن هذا القانون قد  إإذ  :١٩٧٨ة  لسن٣٣ جرائم الرأي في القانون رقم  -ب 
 تحظر أية   ى مع عدم اإلخالل بحرية العقيدة والرأ   : نص في مادته األولي علي     

 أو ١٩٥٢ يوليو ٢٣ قامت عليها ثورة   ى دعوة يكون هدفها مناهضة المبادئ الت  
 الديمقراطي ومبادئ ثورة  ى مناهضة النظام االشتراآ    ى إلىالترويج لمذاهب ترم

  ى  تقوم علي تحالف قوى ينص عليها الدستور والتىالت ١٩٧١ مايو سنة ١٥
 والوحدة الوطنية واإليمان بالقيم الروحية     ىالشعب العاملة والسالم االجتماع  

والدينية والحفاظ علي المكاسب االشتراآية للعمال والفالحين واحترام سيادة             
 .  المواد التالية  ىالقانون وذلك طبقًا لألحكام المبينة ف    

 بقيود ى تقيد حرية الرأ -  وهذا دأب القانون آله-ذه المادة وال شك أن ه
فهذا القانون يستهدف  .  وأدها وهو أمر يناهض طبيعة البشر    ى إلىشديدة وتؤد
 ١٥ بثورة ى الناس ويتجه إيمانهم بثورة يوليو ومبادئها وما سم  ىأن يتوحد رأ

 .ىمايو والنظام االشتراآ  

القانون معموًال به حتى قضت     وهو أمر ال يمكن التسليم به وظل هذا 
 آانت تفرض العزل     ىالمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواده الت     

 صدر القرار    ١٩٩٤ أآتوبر ٢٧ بعض طوائف الشعب، وفي   ى  علىالسياس
 .  بإلغاء هذا القانون ١٩٩٤ لسنة ٢٢١بقانون رقم 

 . من العيب بشأن حماية القيم  ١٩٨٠ لسنة ٩٥ من قانون رقم ٣ المادة -جـ 

 : حرية الصحافة-٣
رغم أن حرية الصحافة رافد من روافد حرية الرأى، وترتبط هذه الحرية              
بالديمقراطية فهي التى تساعد على تكوين رأى عام قوى وفعال يستطيع أن    
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إال أنها ألهميتها فإن الدستور حرص على النص عليها    . يشارك فى أمور الحكم 
ى أن حرية الصحافة والطباعة والنشر      منه عل٤٨صراحة فى نص المادة   

ووسائل اإلعالم مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو        
إلغاؤها بالطريق اإلداري محظور، ويجوز استثناء فى حالة إعالن الطوارئ أو         
زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل اإلعالم رقابة    

، وذلك  ىتصل بالسالمة العامة أو أغراض األمن القوم محددة فى األمور التى ت
 .آله وفقًا للقانون   

 استحدث الدستور تنظيمًا ١٩٨٠ مايو ٢٢وفى التعديل الدستوري الذى تم فى 
للصحافة يقوم على اعتبارها سلطة شعبية مستقلة، وقد سبق وبينا فساد هذا التصور 

 لسلطة ٢١١ إلى ٢٠٦وخصص هذا التعديل المواد من . فى أآثر من موضع
.  لتنظيم حرية الصحافة١٩٨٠ لسنة ١٤٨وفى هذا اإلطار صدر القانون . الصحافة

ورغم آثافة النصوص الدستورية التى عالجت موضوع حرية الصحافة إال أن هذا 
التنظيم مازال يفتقر إلى الوضوح الجلي الذى تتحدد معه معالم هذه الحرية سواء 

جهة الصحافة وأشخاصها فقوانين الصحافة لدينا فى مواجهة السلطة أو فى موا
مازالت تحفل بصنوف عديدة من القيود على حرية الصحافة مما يؤدى إلى إهدار 
هذه الحرية، والحيلولة بينها وبين أن تلعب دورها المنشود فى بناء الرأى العام 

 .السليم القادر على المشارآة البناءة فى أمور الحكم ونهضة الوطن

وضع التشريعى ال ينفى بحال واقعًا عمليًا نعيشه ونلمس فيه جانبًا من          هذا ال
تمثل فى وجود صحف حزبية تستطيع أن تنشر ما تراه معبرًا          يحرية الصحافة     

إال أن هذا الواقع العملى يستند فى األساس إلى التسامح    . عن اتجاهاتها وآرائها 
فاإلدارة الحكومية تستطيع     وال يستند إلى تنظيم قانوني محكم،      .من قبل السلطة  

 .  وقت أن تنتقـص من هذه الحرية أو تلغيها آلية  ىفى أ

 : حريات التجمع -ثالثًا 
  ى  حرية االجتماعات وحرية تشكيل واالنضمام إل       ىوتتمثل هذه الحريات ف  
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 :ى الوجه التال   ى وذلك عل،الجمعيات المنظمة   

.   جتماعي بطبعه ال شك في أهمية حرية التجمع بالنسبة لإلنسان فهو آائن ا     
فكل إنسان .  أوجد منذ البداية حياة المجتمع والجماعة ىوهذا الخلق فيه هو الذ 

 االجتماع بمن يتفقون معه أو يقتربون من فكره ومبادئه حتى يستطيع       ىيسعى إل
 األولي يكون فيها ؛وحرية التجمع بهذا المعني تأخذ صورتين    . أن يحقق أهدافه 

والثانية تكون بصورة منظمة تشكل  . دف معينالتجمع بصورة عرضية مؤقتة به 
 : ىتنظيمًا سياسيًا أو اجتماعيًا أو مهنيًا وذلك علي الوجه التال     

 : حرية االجتماع-١
فاالجتماع المقصود هنا هو السعي العمد من بعض أفراد الشعب للوجود    
في مكان واحد في وقت واحد ولهدف محدد ومن ثم فإن حرية االجتماع تتميز           

  ى أنها حادث عمدي ومن ثم فإنه يختلف عن التجمهر التلقائ        .)١٠ ( عناصر  بثالثة
وهي أيضًا حادث مؤقت فاالجتماع يكون لبعض الوقت          .  حادث معين  ىردًا عل

علي أن هذا ال يمنع بطبيعة الحال أن  . وال يمكن أن يستمر بصورة دائمة
 ليس وأخيرًا فهو . يتمخض عن تكوين جمعية أو رابطة منظمة بين أعضائه 

اجتماعًا عرضيًا بل يجب أن يستهدف غرضًا معينًا قد يكون بحث موضوع أو   
 . سياسة معينة أو بيان لوجهة نظر معينة   ىالدفاع عن أمر معين أو االحتجاج عل  

: ى آما يل٥٤ونص الدستور المصري علي حرية االجتماع في المادة 
 ودون حاجة إلي للمواطنين حق االجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سالحًا

واالجتماعات .  وال يجوز لرجال األمن حضور اجتماعاتهم الخاصة،إخطار سابق
 .العامة والمواآب والتجمعات متاحة في حدود القانون

 ١٠ومن عجب أن حرية االجتماع في مصر ما زال يحكمها القانون رقم     
  ح وقت آانت البالد ترز  ى وف١٩١٤ صدر في أآتوبر سنة   ى والذ١٩١٤لسنة 
 ثم ى زمن الحرب العالمية األول    ى، ووضع فى  تحت نير االستعمار البريطان   فيه
 األحكام العرفية       ى أقرب إل  ى، فهو قانون استثنائ  ى مناخ غير طبيع   ىنه أفرز ف  إ
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 .)١١( سلطات مطلقة لرجال السلطة التنفيذية لمصادرة حرية األفراد           ىيعط

 أحكامه التي صدرت في             ورغم هذا الطابع االستثنائي لهذا القانون وخطورة                   
عهد االحتالل البريطاني وفي وقت الحرب فإن رئيس الجمهورية بقراره المرقوم                            

 مكررًا والتي شددت من أحكام هذا القانون                   ٣ قد أضاف المادة        ١٩٦٨ لسنة   ٧٨
 احتجاجا     ١٩٦٨ سنة  ى إثر مظاهرات الشعب ف         ىوضاعفت عقوباته وآان ذلك عل         

 المسئولين عن        ى وقعت عل    ىات الهزلية الت        المحاآمات الصورية والعقوب             ى عل
 .  لم تنل المسئولين المباشرين عن هذه الكارثة               ى والت  ١٩٦٧آارثة   

 : حرية تكوين الجمعيات والنقابات -٢
للمواطنين حق تكوين الجمعيات علي    «ى من الدستور عل٥٥تنص المادة 

 لنظام     القانون، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معادياً       ىالوجه المبين ف  
 .»ىالمجتمع أو سريًا أو ذا طابع عسكر  

 أن إنشاء النقابات واالتحادات علي أساس     ى منه عل٥٦آما نصت المادة  
 حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية االعتبارية وينظم القانون        ىديمقراط

 تنفيذ الخطط والبرامج االجتماعية، وفي رفع         ى مساهمة النقابات واالتحادات ف     
وهي .  بين أعضائها وحماية أموالها  ىلكفاية ودعم السلوك االشتراآ مستوى ا

لة أعضائها عن سلوآهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف        ء ملزمة بمسا
 . أخالقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونًا ألعضائها        

 فقد تشكل هذه الجمعيات علي   ؛وحق تكوين الجمعيات يؤخذ بمعني واسع   
، فاألحزاب السياسية ما هي إال جمعيات بهذا      ى أو تعاونىياسي أو مهن  أساس س

ال يتخطى   أويجب . ى أساسًا بالنشاط المهن    ىأما النقابات فإنها تعن  .  الواسع ىالمعن
 . تقييده ومنعهى تنظيم هذا الحق إل   ىدور المشرع العاد

 الجمعيات    ١٩٧٥ لسنة ١٠٩ القانون المصري ينظم القانون رقم   ى وف-
 .عاونية االستهالآية ويخضعها لرقابة وزير التموين    الت



٤٦٧  الوسيط فى القانون الدستورى

 ينظم الجمعيات التعاونية اإلنتاجية       ١٩٧٥ لسنة ١١٠ والقانون رقم -
 . ويخضعها لرقابة وزير الحكم المحلي    

 ينظم الجمعيات التعاونية الزراعية     ١٩٨٠ لسنة ١٢٢ والقانون رقم -
معيات في نطاق      ويخضعها لرقابة وزير الزراعة وللمحافظ التي تقع الج       

 .محافظته   

 بشأن الجمعيات التعاونية اإلسكانية       ١٩٨١ لسنة ١٤ والقانون رقم  -
 .وتخضع لرقابة وزير اإلسكان   

 بشأن الجمعيات والمؤسسات  الخاصة      ١٩٦٤ لسنة ٣٢ والقانون رقم -
 . وتخضع لرقابة وزير الشئون االجتماعية  

 لرقابة وهيمنة  يتضح مما سبق أن حق تكوين الجمعيات يخضع في مصر 
الحكومة وهو أمر يقلل من أهمية هذا الحق وجدواه ويتجاوز أصل الحق الذي   

 . منه٥٥قرره الدستور في المادة 

أما بالنسبة للنقابات فهي تتشكل بقانون، وال يجوز لألفراد أن يكونوا نقابة      
من تلقاء أنفسهم بل يجب أن يقرر القانون ذلك وهو مصادرة علي حق األفراد   

ي تكوين النقابات، ويزداد األمر تعقيدًا إذا آانت الحكومة تملك األغلبية الكبيرة        ف
ويترتب علي ذلك أن إنشاء النقابات إنما      .  في مجلس الشعب وهو الحادث فعالً    

 .سوف يخضع في حقيقة األمر لمطلق تقدير السلطة التنفيذية      

يرة قد استخدمت     اآلونة األخ  ىومما هو جدير بالذآر أن السلطة التنفيذية ف   
 إلصدار تشريعات تقيد الحرية النقابية ومن ذلك        ى  المجلس النياب   ى نفوذها ف

 والذي حل مجلس نقابة المحامين وشكل مجلسًا       ١٩٨١ لسنة ١٢٥القانون رقم  
مؤقتًا إلدارة شئون النقابة من خمسة وثالثين عضوًا يختارهم وزير العدل وقد   

 حكمها   ى دستورية هذا القانون وذلك ف قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم     
 ما تقدم، فإن   ى ن مقتضى عل إ وحيث : ومما جاء فيه  ١٩٨٣ يونيه ١١بتاريخ 



٤٦٨ نون الدستورىالوسيط فى القا

 من الدستور علي أن إنشاء النقابات     ٥٦ إذ نص في المادة ىالمشرع الدستور
 حق يكفله القانون، إنما عني بهذا األساس         ى أساس ديمقراط   ىواالتحادات عل 

 من بين ما يقضي   - ى يقضى الذ ىلنقابية بمفهومها الديمقراط   توآيد مبدأ الحرية ا
 أن يكون ألعضاء النقابة الحق في أن يختاروا بأنفسهم وفي حرية قياداتهم           -به 

 يستتبع عدم جواز إهدار    ىالنقابية التي تعبر عن إرادتهم وتنوب عنهم، األمر الذ  
 .)١٢ (هذا الحق بحظره وتعطيله   

 :ية الحريات االقتصاد -رابعًا 
وال شك أنها  . تتمثل هذه الحريات في حق الملكية وحرية التجارة والصناعة    

 يتخذها نظام الحكم  إطارًا حاآمًا            ىتتأثر انكماشا وانبساطًا بالفلسفة السياسية الت       
 .ى  والقانونىلنظامه الدستور  

ففي . ىفالحريات االقتصادية في نظام ليبرالي غيرها في نظام اشتراآ       
لي تتمتع هذه الحريات بأهمية آبيرة باعتبارها حقًا من الحقوق      النظام الليبرا  

 في منطق هذه األنظمة يحكمه قوانين      ىالطبيعية لإلنسان، فالنشاط االقتصاد      
أما في النظم االشتراآية التي     .)١٣( الطبيعة ومن ثم ال يصح للدولة أن تتدخل فيها  

 الحقوق ال تخرج عن   تدخل الدولة، وتوحيد االقتصاد فإن هذه   ىتقوم أساسًا عل
آونها مكنات في يد األفراد تستطيع الدولة أن تنظمها أو تقيدها أو توجهها حسب         

.    إطار خطة عامة    ىآما تستطيع أيضًا أن تحدد لها مجال نشاطها ف      . األحوال
ومن ثم ال يستطيع أن يتصرف الفرد في ملكه آيف يشاء وحتى شاء متجاوزًا          

 . الحقوق هذه الوظيفة االجتماعية لهذه   

 ى قد تأثر باالتجاه االشتراآ آان  ى الحال  ىومن الثابت أن الدستور المصر 
يوليو سنة     (مصـر    ىالذي عرفته الحياة السياسية منذ صدور القوانين االشتراآية ف   

 الحريات االقتصادية وآان أآثر هذه الحقوق                    ىومن ثم فقد أثر هذا االتجاه عل         ) ١٩٦١
 . لكية   حق الم     هو تأثرًا بهذا االتجاه      

على أن التعديالت الدستورية األخيرة قد أخرجت آثيرا من نصوص الدستور 



٤٦٩  الوسيط فى القانون الدستورى

 . آله من تأثير الفكر االشتراآى على الوجه الذى سبق بيانه-إن لم يكن الدستور

 : الملكية العامة-١
وتتمثل  من الدستور الملكية العامة بأنها ملكية الشعب       ٣٠وقد عرفت المادة   
 . خاص االعتبارية العامة    فى ملكية الدولة واألش 

وقد آفل الدستور حماية الملكية العامة وضرورة دعمها وفي ذلك تنص     
حرمة ودعمها واجب علي آل مواطن وفقًا     العامة   أن الملكية  ى عل٣٣المادة 

 .للقانون باعتبارها سندًا لقوة الوطن ومصدرًا لرفاهية الشعب    

 : الملكية التعاونية-٢
ملكيات الجمعيات      «تور الملكية التعاونية بأنها     من الدس٣١عرفت المادة  

  . » رعايتها ويضمن لها اإلدارة الذاتية القانون التعاونية، ويكفل  

تعرف الجمعية التعاونية بأنها تنظيم يضم عددًا من األشخاص الذين يواجهون 
نفس المشاآل االقتصادية، والذين يحاولون بتجمعهم القائم علي االختيار الحر 

 الحقوق والواجبات، حل ما يواجهونه من مشاآل، وذلك ىمساواة المطلقة ف الىوعل
بتولي إدارة مشروع يتحملون آافة مخاطره ويعهدون إليه بكل أو بعض وظائفهـم 

 .)١٤ (االقتصادية في سبيل إشباع حاجاتهم المشترآة

 األسس ى  الجمعيات التعاونية عل ١٩٥٦ لسنة ٣١٧وينظم القانون رقم  
 : منهى أوردها في المادة األول   ىاآلتية الت

 أن يكون رأسمال الجمعية من أسهم غير محدودة العدد يكون لكل   -أ
 شخص آخر وفقًا ألحكام     ىشخص حق االآتتاب فيها والنزول عنها أل     

 .هذا القانون ونظام آل جمعية 

ومع ذلك يجوز أن يتكون رأسمالها من حصص علي النحو الذي يبينه نظام       
 .الجمعية  

 يكون لكل عضو في الجمعية العمومية صوت واحد أيًا آان عدد      أن-ب
 . يمتلكهاىاألسهم الت



٤٧٠ نون الدستورىالوسيط فى القا

 . من قيمتها االسمية٪٦ ىال تحصل أسهم رأس المال علي فائدة تزيد عل  أ -ج

 يجوز توزيعه علي األعضاء آل بنسبة     ى الربح الذ ى أن يوزع صاف -د
 .تعامله مع الجمعية  

 جنيه     لىنون بأال تزيد قيمة السهم ع المادة الخامسة من هذا القا  ىوتقض
 يجوز أن يتملكه الشخص بسهم    ىوحددت المادة السابعة الحد األدني الذ   .. واحد
والحد األقصي يجب أال يجاوز خمس رأسمال الجمعية مع استثناء        . واحد

 .األشخاص االعتبارية من هذه األحكام 

 : الملكية الخاصة-٣
 الدستور  ىمن أنواع الملكية فتعتبر الملكية الخاصة النوع األخير    

 الملكية الخاصة تتمثل      : من الدستور بقولها٣٢، ونصت عليها المادة   ىالمصر
 رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتها االجتماعية في خدمة           ىف

 إطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغالل، وال يجوز           ى وفىاالقتصاد القوم  
 .استخدامها مع الخير العام للشعب   أن تتعارض في طرق   

والملكية الخاصة تمثل حقًا مهمًا لألفراد يؤثر في سائر حقوقهم وحرياتهم           
جعله ت ذلك أن تبعية اإلنسان اقتصاديًا لسلطة معينة أو لشخص معين     ؛األخرى

 .خاضعًا بصورة أو بأخرى لهذه السلطة أو هذا الشخص      

على  ٣٤ المادة  ىك حين نص فوآفل الدستور حماية للملكية الخاصة وذل   
 األحوال   ىالملكية الخاصة مصونة، وال يجوز فرض الحراسة عليها إال ف       أن 

، وال تنزع الملكية إال للمنفعة العامة ومقابل         ى القانون وبحكم قضائ   ىالمبينة ف 
 .وحق اإلرث فيها مكفول   . تعويض وفقًا للقانون 

م إال العتبارات الصالح     ال يجوز التأمي((  : علي أنه٣٥آما نصت المادة  
 من الدستور المصادرة ٣٦آما حظرت المادة   . ))العام وبقانون ومقابل تعويض

 .وال تجوز المصادرة إال بحكم قضائي    . العامة لألموال   



٤٧١  الوسيط فى القانون الدستورى

 ىالفصل الثان
 الحقوق االجتماعية

 
بصورة أو بأخرى   أثره  آان من نتائج تدخل الدولة في الحياة االقتصادية،   

 .نظمة السياسية   في أغلب األ

واختلف هذا التأثير في المدى ولكنه استهدف الحد من اآلثار غير العادلة     
 .  تنتج عن آليات السوق في النظم الليبرالية    ىالت

ومن هنا بدأت االتجاهات تتبلور نحو التسليم بحقوق اجتماعية تأخذ بيد          
 . الطبقات الضعيفة اقتصادياً    

لنص علي مجموعة آبيرة من  في ا١٩٧١ سبتمبر ١١وقد اهتم دستور 
فقد نص في المادة السابعة علي التضامن االجتماعي ومبدأ   . الحقوق االجتماعية  

 تكفلـه    ا وشـرف ا وواجب ا آما نص علي حق العمل واعتبره حقً    . تكافؤ الفرص  
وقد سبق لنا تناول هذه الحقوق   . ١٨ ونص علي حق التعليم م  ١٣الدولـة م 

ولذا . ١٩٧١ دستور ىات االجتماعية والخلقية ف    ونحن بصدد الحديث عن المقوم 
 .فنحن نحيل إليها  

 

 ....تم بحمد اهللا وبعونه 



٤٧٢ نون الدستورىالوسيط فى القا

 ملخص الباب الرابع
 

نة   ى دستور س ة ف وق والحريات العام باب الحق ذا ال ناول ه ى ١٩٧١ت  والت
شكل المرآز الدستورى للفرد فى مواجهة الدولة    واتضح ان هذا الدستور افرد . ت

ة ا     روفة فى البناء الدستورى للدولة               نصوصا لحماي م تكن مع لحرية الشخصية ل
ك    بل ذل تعديالت الدستورية        . ق ا أن ال د غيرت فى مضمون الحقوق         ٢٠٠٧آم  ق

 االقتصادية واالجتماعية فى هذا الدستور

 
 أسئلة على الباب الرابع

 

ة      :١س ن الحماي ياجًا م سج س ردية ون ريات الف صرى بالح تور الم ى الدس  احتف
 .ية غير المسبوقة لها بين ذلكالدستور

 .١٩٧١ تكلم عن حريات الفكر فى دستور سنة :٢س

 .١٩٧١ تكلم عن حريات التجمع فى دستور سنة :٣س

د    :٤س صرى بع تور الم ى الدس صادية ف ريات االقت يم الح وم وتنظ تلف مفه  اخ
 . بين ذلك٢٠٠٧تعديله فى مايو 



٤٧٣  الوسيط فى القانون الدستورى

 الهوامش
  

  .٣٣٩ ص - المرجع السابق - النظام الدستوري -سعد عصفور ) ١(

  .٤١٨ ص - المرجع السابق - النظم السياسية -ثروت بدوي ) ٢(

  .٤١٩ ص - المرجعى السابق - النظم السياسية -ثروت بدوى ) ٣(

يا       ) ٤( ة العل م المحكم م     ): دستورية ال(حك سنة    ١٣الدعوى رق  يناير  ١٨ بتاريخ   -د.ع  . ق   ٥ ل
١٩٧٥.  

.  بشأن تنظيم قوائم الممنوعين من السفر ١٩٨٣ لسنة ٦٧٥نظم قرار وزير الداخلية رقم ) ٥(
سبة إلي                          وائم الممنوعين بالن ي ق ي أن يكون اإلدراج عل نه عل ي م ادة األول ونص في الم

 .لجهات اآلتية دون غيرهااألشخاص الطبيعيين وبناء علي طلب ا

 . المحاآم في أحكامها وأوامرها واجبة النفاذ -

 .                                              المدعى العام االشتراآي-

 . النائب العام-

 . رئيس المخابرات العامة-

ي      - ة االجتماع صية والخدم شئون الشخ ر إدارة ال ربية ومدي رات الح ر إدارة المخاب ة  مدي
 .للقوات المسلحة والمدعى العام العسكري

خاص     - سم األش ام ق ن الع صلحة األم ر م ة ومدي ن الدول باحث أم ة لم ر اإلدارة العام  مدي
 .المطلوب البحث عنهم 

ر قضائية حق اإلدراج علي                        رة وغي د أعطي لجهات آثي رار ق ا سبق أن الق ويتضح مم
 . لتنقل التي آفلها الدستورقوائم المنع من السفر وهو يمثل افتئاتا علي حرية ا

 - ١٩٩٣ القوانين المقيدة للحقوق المدنية والسياسية في التشريع المصري       -عبد اهللا خليل    ) ٦(
  .٤٢ص 

  .  ٤٢٢ ص - المرجع السابق - النظم السياسية -ثروت بدوي ) ٧(

يا         ) ٨( ة الدستورية العل م المحكم . ع.د .ق٤ لسنة   ٥ في القضية رقم     ٢/٦/١٩٨٤ بتاريخ   -حك
  .٦٧ الجزء الثالث ص -أحكام المحكمة الدستورية العليا 

يا     )٩( ة العل م المحكم تورية( حك تاريخ  -) الدس م    ١/٣/١٩٧٥ ب سنة ٧ في الدعوى رق ق ٢ ل
  .٢٨٨ ص -د مجموعة أحكام المحكمة العليا .ع.



٤٧٤ نون الدستورىالوسيط فى القا
 
  .٢١٨ -٢١٧ ص - المرجع السابق-مصطفي أبو زيد فهمي ) ١٠(

  .١٥٩ ص -لمرجع السابق ا-عبد اهللا خليل )  ١١(

د . ق٣ لسنة ٤٧ في الدعوى رقم ١١/١٠/١٩٨٣حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ ) ١٢(
  .١٤٥ وتحديدًا ص ١٢٧ ص - الجزء الثاني -المجموعة 

  .٤٢٧ ص - المرجع السابق - النظم السياسية -ثروت بدوي ) ١٣(

د حسن البرعي       ) ١٤( ية من الوج       -أحم  دار الفكر   -هتين التشريعية والفكرية     الحرآة التعاون
  .١٦٢ ص -العربي 



 

 

   :رقم اإليـداع   
 

 
I.S.B.N : ٧ - ٢٢١ – ٤٠٣ - ٩٧٧ 

١٩٧٠٨
٢٠٠٧
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