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مدير املركز

بهي  الدين ح�ضن

رئي�س جمل�س الإدارة

كمال جندوبي

�أ�سهم يف ت�أ�سي�سه

د. حممد ال�ضيد �ضعيد

مركز القاهرة لدرا�صات حقوق الإن�صان هو منظمة غري حكومية اإقليمية م�صتقلة تاأ�ص�صت 

عام 1993، تهدف اإىل دعم احرتام مبادئ حقوق الإن�صان والدميقراطية، وحتليل 

�ص���عوبات تطبيق القانون الدويل حلقوق الإن�ص���ان، ون�رش ثقافة حقوق الإن�صان يف 

العامل العرب���ي، وتعزيز احلوار بني الثقافات يف اإط���ار التفاقيات واملواثيق الدولية 

حلقوق الإن�ص���ان. ومن اأجل حتقيق هذه الأهداف يعمل املركز على اقرتاح والدعوة 

اإىل �صيا�ص���ات وت�رشيعات وتعديالت د�ص���تورية تعزز من املعاي���ري الدولية حلقوق 

الإن�ص���ان، والقيام باأن�ص���طة بحثية، ودعوي���ة عرب توظيف خمتل���ف الآليات الوطنية 

والإقليمية والدولية، وتعليم حقوق الإن�ص���ان مع الرتكيز ب�صكل خا�س على ال�صباب، 

وبناء القدرات املهنية للمدافعني عن حقوق الإن�ص���ان. ومنذ تاأ�صي�ص���ه يقوم املركز 

ب�ص���كل منتظم بن�رش كتب و دوريات تتناول ق�ص���ايا حقوق الإن�صان والدميقراطية يف 

العامل العربي.

ي�ص���عى مركز القاهرة اإىل امل�ص���اهمة يف اإلقاء ال�ص���وء على اأبرز امل�صكالت والق�صايا 

احلقوقية امللحة يف الدول العربية، والتن�صيق مع خمتلف الأطراف املعنية واملنظمات 

غري احلكومية يف املنطقة ، والعمل �ص���وياً من اأجل رفع الوعي العام بهذه الق�ص���ايا 

وحماولة التو�صل اإىل حلول وبدائل تتوافق مع القانون الدويل حلقوق الإن�صان.  

 يتمتع املركز بو�صع ا�صت�صاري خا�س يف املجل�س القت�صادي والجتماعي بالأمم 

املتحدة، و�ص���فة املراقب يف اللجنة الأفريقية حلقوق الإن�صان وال�صعوب. املركز ع�صو 

يف ال�صبكة الأوروبية املتو�صطية حلقوق الإن�صان، وال�صبكة الدولية لتبادل املعلومات 

ح���ول حرية الراأي والتعبري )ايفك�س(. املركز م�ص���جل يف القاه���رة وباري�س وجنيف. 

وحا�صل على جائزة اجلمهورية الفرن�صية حلقوق الإن�صان لعام 2007.         
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تقدمي

املناق�شة  من  حيوية  بفرتة   2011/2010 عامي  خالل  م�رص  متر 

املجتمعية حول م�شاريع االإ�شالح ال�شيا�شي، وذلك مبنا�شبة االنتخابات 

الربملانية والرئا�شية خالل هذين العامني.

االإن�شان،  حقوق  لدرا�شات  القاهرة  مركز  وجد  ال�شياق  هذا  ويف 

اأنه قد يكون مفيدا الإثراء هذه املناق�شة، اإعادة ن�رص خمتارات من بع�ض 

اإ�شداراته ذات ال�شلة بق�شية االإ�شالح ال�شيا�شي ب�شكل عام، وبنموذج 

اجلمهورية الربملانية ب�شكل خا�ض، الذي �شعى م�رصوع د�شتور 1954 

لتج�شيده من خالل ت�شور طموح.
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هذا الطموح هو ما جعل الكاتب املعروف اأ. �شالح عي�شى يفت�ض 

الوفد، ثم جمعه  عنه حتى عرث عليه، ون�رصه على حلقات يف جريدة 

مركز القاهرة يف كتاب قدم له امل�شت�شار عو�ض املر الرئي�ض “املوؤ�ش�ض” 

للمحكمة الد�شتورية العليا. 

 -2004 عامي  خالل  جرى  الذي  ال�شيا�شي  احلراك  منا�شبة  ويف 

2006، نظم مركز القاهرة ور�شة عمل بعنوان “نحو د�شتور جديد”، 

 .1954 د�شتور  م�رصوع  على  قرن  ن�شف  مرور  ذكرى  يف  وذلك 

عكف  املناق�شات  هذه  �شوء  وعلى  مهمة،  اأوراق  عدة  فيها  نوق�شت 

اأ.�شالح عي�شى الإعداد م�رصوع لتحديث د�شتور 1954.

الفاعلني  اأمام  ي�شع  اأن  املفيد  من  اأنه  القاهرة  مركز  وجد  وقد 

يف  �شدرت  التي  والوثائق  االإ�شهامات  بع�ض  وال�شيا�شيني  احلقوقيني 

د�شتور  و”نحو   .2001 عام  القمامة”،  �شندوق  يف  “د�شتور  كتابي 

واملناق�شات  الوثائق  هذه  ا�شتعادة  لعل   .2005 عام  جديد”  م�رصي 

االإ�شالح  واأهداف  م�شتقبل  حول  الدائر  اجلدال  تطوير  يف  ي�شهم  اأن 

ال�شيا�شي يف م�رص خالل ال�شنوات القادمة.
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اجلمهورية الربملانية هي احلل 

االإن�شان،  حلقوق  القاهرة  مركز  من  ومببادرة  �شيف 1999  يف 

االإ�شالح  ق�شية  طرح  كيفية  حول  للتداول  م�شغرة،  جلنة  ت�شكلت 

لها،  يتحم�ض  يجعله  مبا  العام،  الراأي  على  والد�شتوري،  ال�شيا�شي 

ويتبنى مطالب حمددة ب�شاأنها.

وكان وراء التفكري يف ت�شكيل هذه اللجنة عوامل مت�شابكة من بينها 

اأن االأحزاب والقوى ال�شيا�شية امل�رصية، مل تكف على امتداد االأعوام 

االإ�شالح،  هذا  على  االإحلاح  عن  ذلك،  على  ال�شابقة  ع�رص  اخلم�شة 

التي تدعمها  وتقدمي مطالب تتعلق به، تت�شع وت�شيق، وتت�شع اجلبهة 

وت�شيق، طبقا للتطورات ال�شيا�شية.
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وكان من بني هذه العوامل كذلك، تتايل �شدور اأحكام من املحكمة 

الد�شتورية العليا ببطالن ما ي�شدر عن جمل�ض ال�شعب من قوانني، بل 

وتكرار احلكم ببطالن القوانني التي ينتخب على اأ�شا�شها املجل�ض نف�شه، 

رئا�شة  جتديد  على  العام،  اال�شتفتاء  الإجراء  املحدد  املوعد  واقرتب 

الرئي�ض مبارك لفرتة والية رابعة، وهو ما وجد فيه بع�ض املتحم�شني 

حما�ض  ال�شتثارة  مالئما،  توقيتا  والد�شتوري،  ال�شيا�شي  لالإ�شالح 

الراأي العام، للربط بن اال�شتفتاء، وبينها.

وكان من ح�شن حظي اأنني كنت اأحد الذين ت�شكلت منهم هذه اللجنة 

امل�شغرة التي ما لبثت اأن تو�شعت بان�شمام اآخرين من ممثلي االأحزاب 

التح�شريية  باللجنة  تعرف  واأ�شبحت  اإليها،  ال�شيا�شية  والتيارات 

وكانت  والد�شتوري،  ال�شيا�شي  لالإ�شالح  االأول  امل�رصي  للموؤمتر 

مداوالتها قد انتهت اإىل قرار بالن�شاط على جبهتني:

املواطنني  من  توقيعات  جلمع  �شيا�شية  بحملة  القيام  هي  الأوىل: 

وبالذات  قائما،  كان  الذي  بالظرف  تتعلق  اأنيقة  مطالب  ورقة  على 

االنتخابات العامة التي كان مقررا اأن جترى يف خريف عام 2000، 

لتقدميها للرئي�س، حتى يتعرف اإىل حجم الراأي العام الذي ي�ؤيد هذه 

املطالب.

الثانية: هي االإعداد ملوؤمتر يح�رصه املتخ�ش�شون واملهتمون بق�شية 

االإ�شالح ال�شيا�شي والد�شت�ري، ملحاولة الت��شل اإىل م�رشوع لتعديل 

وت�شعى  ال�شيا�شية،  القوى  كل  القائم، حتت�شد حوله  امل�رصي  الد�شتور 

حل�شد الراأي العام من حوله، حتى يتحقق.

ت�شوغ  ال�شيا�شية  والقوى  االأحزاب  اأن  يل  بدا  ما  نحو  وعلى 

مواقفها من ق�شية االإ�شالح ال�شيا�شي والد�شتوري، انطالقا من موقف 

العامة  االنتخابات  باأو�شاعها يف  يتعلق  ما  براجماتي حم�ض وخا�شة 

التي كانت و�شيكة اآنذاك، ورمبا لهذا ال�شبب ركز مندوبوها يف اللجنة، 
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و�شمان  االنتخابي  النظام  باإ�شالح  املتعلقة  التف�شيلية  املطالب  على 

نزاهة تلك االنتخابات، بل اإن ال�شحف احلزبية مل تتحم�ض لفكرة ن�رص 

النداء الذي اأ�شدرته اللجنة مت�شمنا مطالب االإ�شالح حتى يوقع عليها 

امل�اطن�ن، ومل تقم باأي ن�شاط جلمع الت�قيعات عليها عن طريق جلانها 

قد وقعوا على  كانوا  االأحزاب  اأن روؤ�شاء  الرغم من  القاعدية، على 

النداء، ووافقوا على امل�شاركة يف احلملة.

الدوائر  اهتمام  اآثار  قد  حمدوديته،  على  اللجنة  ن�شاط  وكان 

اآثار  مما  اأكرث  م�رش،  يف  الدميقراطية  باالأو�شاع  املهتمة  اخلارجية 

اهتمام الدوائر احلزبية يف م�رص ذاتها، وهو ما دفع �شحيفة الوا�شنطن 

بو�شت االأمريكية لكي ت�شاأل الرئي�ض -يف حوار اأجرته معه يف يونيو 

1999، وقبل اأ�شابيع من اإجراء اال�شتفتاء على فرتة رئا�شته الرابعة، 

عن هذا االأمر، فقال اإنه ال توجد لديه خطط الإجراء اإ�شالحات �شيا�شية 

اأو د�شتورية جذرية خالل فرتة رئا�شته املقبلة.

�شئ  كل  يك�ن  و�شع  اإىل  يحتاج  التغيري  باأن  ذلك  الرئي�س  وبرر 

فيه هادئا… ويكون اجلميع فيه را�شني قدر امل�شتطاع، وال تكون فيه 

ي�ؤدي  اأن  ميكن  الراهن  ال��شع  يف  التغيري  واأن  اإرهابية،  جماعات 

اقت�شاديا  له  مهياأة  لي�شت  البالد  الأن  اال�شتقرار،  عدم  من  بع�س  اإىل 

اأو اجتماعيا مبا يف ذلك انتخاب الرئي�ض من بني اأكرث من مر�شح وعن 

طريق االقرتاع املبا�رص…

كانوا  كثريين،  وتوقعات  اآمال  قاله  ما  يحبط  اأن  طبيعيا  وكان 

من  لالنتقال  املنا�شبة  الفرتة  هي  الرابعة  رئا�شته  فرتة  اأن  يت�شورون 

عام  منذ  م�رص  ظلها  يف  تعي�ض  التي  واال�شتثنائية  املوؤقتة  االأو�شاع 

لل�شلطة،  �شلمي  انتقال  بتهيئة  وم�شتقرة،  ثابتة  اأو�شاع  اإىل   ،1971

الطوارئ  قانون  ب�شطوة  ولي�ض  النا�ض،  باإرادة  اال�شتقرار  فيه  يتحقق 

متطلبات  دور م�رص، ومع  مع  يتواءم  نحو  على  احلرا�ض،  وبوفرة 

االألفية الثالثة…
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ومل يكن هناك جديد يف االأ�شباب التي ا�شتند اإليها الرئي�ض يف تربيره 

واليته  فرتة  خالل  جذرية،  �شيا�شية  باإ�شالحات  القيام  عن  للعزوف 

هوؤالء   ،1981 عام  منذ  ي�شوقها  التي  نف�شها  الذرائع  فهي  الرابعة، 

رون لتجميد االأو�شاع ال�شيا�شية والد�شتورية القائمة على ما  الذين ُينظِّ

اأوال،  االقت�شادي  االإ�شالح  اإمتام  التعلل ب�رصورة  هي عليه، ومنها 

ثالثا،  الهدوء  من  مناخ  لي�شود  ثانيا  والتطرف  االإرهاب  بت�شفية  ثم 

ميكن –بعده- التفكري يف اإحداث االإ�شالحات ال�شيا�شية والد�شتورية.. 

الذي  االجتماعي  التوتر  االإ�شالحات يف ظروف  بهذه  ال�رصوع  الأن 

ينجم عن اإعادة الهيكلة االقت�شادية، ميكن اأن يعر�س البالد اإىل قالقل 

�شيا�شية تهز اال�شتقرار، والقيام بها، يف ظرف ت�شاعد موجة االإرهاب 

والتزمت الديني، ميكن اأن ينتهي باأن يت�ىل االإرهابي�ن واملتزمت�ن 

االإ�شالميون ال�شلطة!

وهي ذرائع ومربرات كان ميكن للبع�س تفهمها والآخرين قب�لها 

بتحفظ حتى �شنوات قليلة م�شت، لكن التم�شك بها- بعد اأن انتهت خطة 

االجتاهات  وفقد  االإرهاب،  خط  وتراجع  االقت�شادي،  االإ�شالح 

طبقا  عليها،  تقف  كانت  التي  االأر�شية  الدينية  احلركة  يف  املتزمتة 

مل  النظام  اأن  اإال  معنى  له  يكن  مل  نف�شها-  ذات  احلكومة  لت�رصيحات 

�شيا�شية ال جذرية وال  اإ�شالحات  باأية  يقوم  اأن  البداية  يكن ينوي منذ 

الدولة  لرئي�ض  يعطى  د�شتور  ا�شتمراأ احلكم يف ظل  قد  واأنه  �شطحية، 

الرئا�شية،  اجلمهوريات  د�شاتري  يف  املوجودة  وامليزات  ال�شلطات  كل 

ولكنه  التنفيذية  ال�شلطة  يت�ىل  فه�  الربملانية..  اجلمه�ريات  ود�شاتري 

هذه  حتمل  يف  عنه  تنوب  احلكومة  الأن  االأمة،  اأمام  م�شئول  غري 

م�رص  اأ�شبحت  باأن  انتهت  وقانونية  د�شتورية  واأو�شاع  امل�شئولية.. 

تخ�شع حلكم حزب واحد يف قالب تعددي، مبوجب انتخابات يجرى 

من  وتر�شانة  دائمة..  واأقلية  دائمة  اأغلبية  عن  دائما  لت�شفر  تزويرها 

طبقا  ويطبقها  اإليها،  وي�شيف  احلكم  بها  يحتفظ  اال�شتثنائية  القوانني 
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للمالئمات ال�شيا�شية، بحيث تظل احلقوق واحلريات العامة جمرد منح 

انطالقا من  مقننة.  تكون حقوقا  اأن  بدال من  وعطايا ممن يحكمون، 

النظرة اإىل ال�شعب باعتباره رعايا ال م�اطنني!

واال�شتقرار  الهدوء  توافر  ينتظرون  الذين  هوؤالء  على  فات  وما 

ليقوموا باإ�شالح �شيا�شي ود�شتوري، تاأخر اأكرث مما ينبغي هو اأن هذا 

الهدوء لن يتحقق دون القيام بهذا االإ�شالح اأوال.. والذين يتوهمون 

اأن االأو�شاع املوؤقتة واال�شتثنائية والنظام ال�شيا�شي امل�شوه الذي يحكم 

ال�شيا�شية  اخلريطة  قراءة  يخطئون  وا�شتقرارا  هدوءا  جلبت  قد  م�رص 

امل�رصي، واإال  لل�شعب  ال�شيكولوجية اخلا�شة  الطبيعة  مل�رص، وقراءة 

ال�شنوات  �شهدتها م�رص خالل  التي  التوتر  بع�ض مظاهر  لربطوا بني 

ال�شابقة، ومن بينها موجة االإرهاب، وبني تاأخر االإ�شالح ال�شيا�شي، 

بدال من اأن يتخذوا منها ذريعة ملزيد من التاأخري يف اإجرائه، ويف ظنهم 

اأن ذلك �شيجلب هدوءا، يف حني اأنه لن يجلب اإال الهدوء الذي ي�شبق 

العا�شفة. اأما احلقيقة املوؤكدة، فهو اأن االإ�شالح الد�شتوري هو الذي 

يجلب اال�شتقرار ولي�ض العك�ض.

ال�شابقة،  الثالث  مبارك  الرئي�ض  رئا�شة  فرتات  امتداد  وعلى 

مبطالب  قائمة  ويقدمون  �شيا�شي،  اإ�شالح  باإجراء  يطالبون  واجلميع 

نظام  اإ�شالح  اإىل  الط�ارئ،  حالة  اإلغاء  من  كثرية،  تف�شيلية 

حماكمة  وقف  اإىل  ال�شيا�شيني  املعتقلني  عن  االإفراج  ومن  االنتخاب، 

املدنيني اأمام املحاكم الع�شكرية، ومن اإطالق حرية اإ�شدار ال�شحف، 

عن  الرقابة  رفع  ومن  االأحزاب،  ت�شكيل  حرية  عن  القي�د  رفع  اإىل 

حق  يف  االأحزاب  بني  امل�شاواة  اإىل  اخلارجية،  املطب�عات  تداول 

يئ�ض  القومية.. وهي مطالب  اأجهزة االإعالم  املواطنني عرب  خماطبة 

اأ�شحابها من اال�شتجابة لها، فت�ا�شع�ا بها اإىل جمرد املطالبة باأن ي�قع 

الناخب بب�شمته، يف جدول االنتخاب، حتى ال يكرر االإدالء ب�شوته، 

واملطالبة بتنقية جداول االنتخابات من اأ�شماء املوتى واملهاجرين، حتى 
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ال ي�شمها احلزب احلاكم اإىل ر�شيده، فيحكم االأحياء باأ�ش�ات امل�تى!

لنا عليها.. ولكنها ال حتقق يف  اعرتا�ض  تف�شيلية ال  تلك مطالب 

راأينا االإ�شالح املطلوب حتى لو فر�شنا جدال اأن النظام �شوف ي�شتجيب 

اأو  نف�شه،  النظام  يف  اأ�شال  تكمن  امل�شكلة  كلها …الأن  لها  اأو  لبع�شها 

�شيا�شيني،  نظامني  بني  ميزج  الذي  القائم،  الد�شت�ر  يف  اأدق  مبعنى 

هما اجلمهورية الرئا�شية واجلمهورية الربملانية، ويعطى للرئي�ض كل 

ال�شلطات وامليزات الواردة يف النظامني، وهو اأمر ال نظري له يف اأي 

بلد دميقراطية حتى تلك التي تاأخذ د�شاتريها بهذا املزج بني النظامني..

رئي�ض  فهو  �شفتني،  بني  يجمع  القائم  للد�شتور  -طبقا  فالرئي�ض 

الدولة الذي ميثل �شلطة ال�شيادة مما يعطيه حق التدخل يف اخت�شا�شات 

بقية ال�شلطات باعتباره حكما بينها.. وهو رئي�ض ال�شلطة التنفيذية الذي 

ميثل �شلطة احلكم.. وف�شال عن اأن الد�شت�ر ال ي�شع حدا حلق الرئي�س 

يف جتديد مدد رئا�شته، فاإنه -طبقا لالأعراف ال�شيا�شية ال�شائدة- رئي�ض 

االنتخابات  يف  باالأغلبية  قادر  وبقدرة  دائما،  يفوز  الذي  احلزب 

اإىل  ويحكم  الرئي�س  فيه  ي�ش�د  و�شع  اأمام  اأننا  واخلال�شة  العامة.. 

االأبد.. وه� نظام اأقرب اإىل امللكية اال�شتبدادية، منه اإىل اجلمه�رية، 

احلايل  الد�شتور  اأن  نعلم  اأن  ويكفي  برملانية!  اأو  رئا�شية  كانت  �شواء 

يت�شمن حوايل 30 مادة ت�شكل اأكرث من 15% من مواده، تعطى لرئي�ض 

-معطلة-  واحدة  مادة  �شوى  به  توجد  ال  بينما  �شلطات،  اجلمهورية 

اأن  اأ�شا�س  تق�م عادة على  الدميقراطية  النظم  اأن  م�شاءلته، مع  جتيز 

امل�شئولية هي الوجه االأخر لل�شلطة، فال يجوز اأن يحوز اأحد �شلطة من 

دون اأن يكون م�شئوال اأمام ممثلي ال�شعب عن طريقة ممار�شته لها فاإذا 

مل يكن م�شئ�ال، فال دميقراطية هناك وال يحزن�ن! وطبقا لن�ش��س 

الد�شتور القائم فاإن رئي�ض اجلمهورية -كرئي�ض للدولة وممثل ل�شلطة 

ال�شيادة- هو الذي يرعى احلدود بني ال�شلطات، وله اأن يتخذ ما ي�شاء 

من اإجراءات اإذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية اأو �شالمة الوطن اأو 
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يعوق موؤ�ش�شات الدولة عن اأداء اأعمالها، وله احلق يف اأن يدعو جمل�ض 

واإ�شدارها  القوانني  اقرتاح  حق  وله  عادي  غري  الجتماع  ال�شعب 

واالعرتا�ض عليها واإ�شدار قرارات لها قوة القانون.

وطبقا لن�شو�ض الد�شتور نف�شه، فاإن رئي�ض اجلمهورية -كرئي�ض 

للدولة  العامة  ال�شيا�شة  ي�شع  احلكم-  ل�شلطة  وممثل  التنفيذية  لل�شلطة 

اخت�شا�شاتهم  ويحدد  نوابه  يعني  الذي  وهو  تنفيذها،  على  وي�رصف 

والوزراء  ونوابه  الوزراء  رئي�ض  ويعني  منا�شبهم،  من  ويعفيهم 

الوزراء  جمل�ض  دعوة  حق  وله  منا�شبهم،  من  ويعفيهم  ونوابهم 

لالنعقاد وح�شور ورئا�شة جل�شاته، وحق طلب تقارير من الوزراء، 

ال�شيا�شيني  واملمثلني  والع�شكريني،  املدنيني  املوظفني  يعني  الذي  وهو 

ويعزلهم، وهو الذي ي�شدر اللوائح الالزمة لتنفيذ القوانني -وي�شدر 

-يف  وله  العامة،  املرافق  وتنظيم  اإن�شاء  وقرارات  ال�شبط  لوائح 

الذي  القانون وهو  قوة  لها  قرارات  ي�شدر  اأن  ال�شعب-  غيبة جمل�ض 

تخفي�شها..  اأو  العقوبة  عن  العفو  حق  وله  الطوارئ،  حالة  يعلن 

يف  ال�شعب  وا�شتفتاء  املعاهدات  واإبرام  احلرب  اإعالن  �شلطاته:  ومن 

امل�شائل الهامة التي تت�شل مب�شالح البالد العليا.. واإحالة ال�زراء اإىل 

الدفاع  امل�شلحة ورئي�ض جمل�ض  للقوات  القائد االأعلى  املحاكمة.. وهو 

االأعلى  والرئي�ض  الق�شائية  للهيئات  االأعلى  املجل�ض  ورئي�ض  الوطني 

لهيئة ال�رصطة!

ومع اأن الرئي�ض يجمع بني �شلطة ال�شيادة.. و�شلطة احلكم.. اإال 

فيحميه  فقط،  ال�شيادة  ل�شلطة  باعتباره ممثال  معه  يتعامل  الد�شتور  اأن 

من اأية م�شئولية اأمام ممثلي ال�شعب عن ممار�شة هذه ال�شلطات باعتباره 

الوزراء  رئي�ض  امل�شئولية،  هذه  حتمل  يف  حمله  ليحل  لالأمة،  رمزًا 

وجمموعة من الوزراء. يجيز الد�شتور الأع�شاء جمل�ض ال�شعب، تقدمي 

االأ�شئلة واال�شتجوابات لهم، كما يجيز �شحب الثقة من اأحد الوزراء، 

اأما رئي�ض الوزراء فلي�ض من حق جمل�ض ال�شعب اأن ي�شحب الثقة منه، 

اإال با�شتفتاء �شعبي..
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ذلك و�شع يندر اأن جند له نظائر يف اأي نظام دميقراطي.. �شحيح 

اأن الرئي�ض يف اجلمهوريات الرئا�شية -كما هو احلال يف اأمريكا مثال- 

يتمتع ب�شلطة وا�شعة، ويجمع بني �شلطة ال�شيادة و�شلطة احلكم، ويراأ�ض 

الك�جنر�س-  حل  حق  ميلك  -ال  املقابل  يف  اأنه-  -اإال  االأحزاب  اأحد 

ت�جيه  اأو  اجتماعاته  تاأجيل  اأو  والت�رشيع-  الرقابة  �شلطة  ميثل  الذي 

اأعماله، ويتمتع الك�جنر�س ب�شلطة مطلقة يف جمال االعتمادات املالية، 

وت�شكيل جلان للتحقيق ميكن اأن تدفع الرئي�س لال�شتقالة كما حدث عندما 

اإىل حد  ت�شل  اأو  ف�شيحة ووتر جيت،  اأعقاب  يف  “نيك�شون”  ا�شتقال 

حماكمة الرئي�ض كما حدث اأخريا مع “كلينتون” ب�شبب ف�شيحة “مونيكا 

الوزراء  تعيني  على  يوافق  الذي  هو  ال�شيوخ  وجمل�ض  لوين�شكي”.. 

االأحزاب  ت�شكيل  حرية  عن  وف�شال  الدولة  رجال  وكبار  وال�شفراء 

واالإ�رصاب  التظاهر  وحريات  االإعالم  وا�شتقالل  ال�شحف  واإ�شدار 

ال�شعب،  رقابة  حتت  الرئي�ض  �شلطة  ت�شع  التي  الو�شائل  من  وغريها 

فاإن مدة الرئا�شة ال تزيد على اأربع �شنوات، وال يجوز جتديدها اأكرث 

من مرتني متتاليتني.

وهذا الو�شع الد�شتوري، هو امل�شئول عن كل الت�شوهات ال�شيا�شية 

نكتة  اإىل  امل�رشية  الدميقراطية  ح�لت  والتي  ظلها،  يف  نعي�س  التي 

عاملية.

الأن  الوزاري  لالن�شجام  الوزراء  جمل�ض  يفتقد  اأن  الطبيعي  فمن 

الذي  ولكن  التنفيذية،  ال�شلطة  يت�ىل  الذي  ه�  لي�س  ال�زراء  رئي�س 

الوزراء  اختيار  يف  ي�شارك  فهو  اجلمهورية،  رئي�ض  هو  يتوالها 

 - اخلارجية  )الدفاع-  ال�شيادة  وزارات  منهم  يتولون  من  وبالذات 

عمليا  يجعلهم  مما  جميعا،  باختيارهم  ينفرد  وقد  االإعالم(   - الداخلية 

غري مرءو�شني لرئي�ض الوزراء، وي�شبح الن�ض الوارد يف الد�شتور 

عن م�شئولة الوزراء اأمام جمل�ض ال�شعب عن ال�شيا�شة العامة للدولة، 

هذه  بو�شع  ينفردون  ال  الوزراء  هوؤالء  الأن  مو�شوع،  ذي  غري 
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م�شئول  غري  اجلمهورية  رئي�ض  وهو  ي�شعها،  الذي  والأن  ال�شيا�شة، 

اأمام جمل�ض ال�شعب!

تظل  اأن  امل�شوه،  الد�شتوري  الو�شع  هذا  ظل  يف  الطبيعي  ومن 

التنفيذية  ال�شلطة  ت�شطنع  واأن  ورق،  على  حربا  احلزبية  التعددية 

على  احل�شول  من  املتوايل  التزوير  طريق  عن  متكنه  �شعيفا  حزبا 

االأغلبية الكا�شحة يف كل انتخابات لكي ت�شمن كل االأغلبيات اال�شتثنائية 

لرت�شيح  املطلوبة  الثلثني  اأغلبية  ومنها  الد�شتور،  يف  عليها  املن�شو�ض 

النواب  القانون ولف�شل  قوة  لها  باإ�شدار قرارات  الرئي�ض ولتفوي�شه 

والتهام الوزراء ولتعديل الد�شتور والتهام رئي�ض اجلمهورية.. وال 

اأمل يف ظل هذا الو�شع يف اأن تتداول االأحزاب ال�شيا�شية ال�شلطة لي�ض 

فقط الأن �شعف حزب االأغلبية يجعله حري�شا على اأن تكون االأحزاب 

االأخرى اأكرث منه �شعفا، اأو الأن حر�شه على احل�شول على االأغلبية 

الكا�شحة يح�ل االأحزاب املعار�شة اإىل اأغلبية ك�شيحة، بل كذلك الأن 

هذه  تتناف�ض  اأن  يفرت�ض  الد�شتورية-  الناحية  -من  الراهن  الو�شع 

الذي  العامة على موقع رئي�ض اجلمهورية،  االأحزاب يف االنتخابات 

لها  به  ي�شمح  لن  ما  وهو  احلكم..  و�شلطة  ال�شيادة  �شلطة  بني  يجمع 

ما مل  امل�شاكل جميعها  لهذه  اأذنها.. وال حل  حلمة  راأت  لو  اأحد حتى 

فيتم  برملانية،  جمه�رية  اإىل  م�رش  تتح�ل  بحيث  الد�شت�ر  تعديل  يتم 

الف�شل بني �شلطة ال�شيادة ليت�الها رئي�س للجمه�رية ال ميار�س �شلطة 

تنفيذية، وال يتحمل -بالتايل- م�شئولية �شيا�شية.. وبني “�شلطة احلكم” 

لتتوالها حكومة ي�شكلها احلزب، اأو االأحزاب، التي تفوز باالأغلبية يف 

انتخابات عامة نزيهة، تتقدم اإىل جمل�س ال�شعب، قبل ممار�شتها ملهامها 

املجل�ض، وتكون  ثقة  اأ�شا�شه على  ال�شيا�شي، وحت�شل على  بربناجمها 

م�شئولة اأمامه عن تنفيذه، وعن ممار�شتها لل�شلطة التنفيذية التي يجب 

اأن تنفرد مبمار�شتها من دون �رصيك..
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وحده  هو  لي�ض  باأنه  نعرتف  اأن  احلاكم  للنظام  االإن�شاف  ومن 

الذي يعار�ض اإدخال تعديل جذري على النظام الد�شتوري القائم منذ 

1971 بل منذ عام 1956، اإذ احلقيقة، اأن كثري من القوى ال�شيا�شية 

واالأحزاب، التي ت�شكل التيارات الرئي�شية يف م�رص، كانت وال تزال 

تتحفظ بقوة، على الدعوة الإدخال هذا التعديل.

فتحه  ي�شهل  باب  الد�شتور  تغيري  اأن  الهواج�ض  هذه  بني  ومن 

وي�شتحيل �شده، اأو التحكم يف قوى الرياح التي تدخل منه، نتيجة حلالة 

االإ�شالميني  بني  املجتمع  يف  ال�شائدة  وال�شيا�شي  الفكري  اال�شتقطاب 

العرب  القوميني  وبني  والليرباليني،  الي�شاريني  وبني  والعلمانيني 

ال�شغط  قوى  بني  ال�رصاعات  عن  ف�شال  امل�رصيني،  والوطنيني 

االقت�شادية وال�شيا�شية، الظاهرة واخلفية، اخلارجية والداخلية. والبد 

التي  الهواج�ض امل�رصوعة، كانت من بني االأ�شباب  اأن بع�شا من هذه 

بو�شت”-  “الوا�شنطن  له  ن�رصته  الذي  احلديث  -يف  الرئي�ض   دفعت 

اأو  �شيا�شية  اإ�شالحات  باأية  يقوم  اأن  نيته  يف  لي�ض  اأنه  عن  لالإعالن 

اإليها  ي�رص  مل  واإن  الرابعة،  رئا�شته  دورة  خالل  جذرية،  د�شتورية 

كانت  الهواج�ض  هذه  لكن  ذلك..  لتربير  �شاقها  التي  االأ�شباب  �شمن 

ت�شغله يف كل مرة كان روؤ�شاء اأحزاب املعار�شة، يتطرق�ن فيه اإىل 

مع  بهم-  يلتقي  كان  حني  به،  لقاءاتهم  -اأثناء  الد�شتور  تعديل  حديث 

اإىل  تتطرق  اآنذاك مبجرد تعديالت حمدودة، ال  اأنهم كان�ا يطالب�ن 

نظام احلكم، وال ت�شل اإىل حد املطالبة باإدخال تغيريات �شاملة.

وكان من راأي الرئي�ض حينذاك اأن احلديث عن تعديل الد�شتور، 

اإىل  الداعي  التيار  نف�ذ  وت�شاعد  االقت�شادي،  التح�ل  ظروف  يف 

كانت  التي  والطائفي  االجتماعي  التوتر  دينية، وموجات  دولة  اإقامة 

تربز وتختفي رمبا ت�شجع اجلميع على ال�شغط من اأجل تو�شيع نطاق 

بينهم،  الت�فيق  نح� ي�شعب  الد�شت�ر، على  لهم  التي مينحها  احلق�ق 

فاإن  وبالتايل  وال�شيا�شية،  االجتماعية  القلقلة  اإىل مزيد من  ي�ؤدي  وقد 
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اأن  احلكمة  فمن  الريح  منه  تاأتي  الذي  الباب  هو  الد�شتور  تعديل  باب 

نغلفه لكي ن�شرتيح.

هواج�شه،  الأنه على حق يف  نعرتف  اأن  للرئي�ض  االإن�شاف  ومن 

الأنها ال تقت�رش عليه، بل تتعداه اإىل غريه من االأحزاب التي مل تطرح 

مبطالب  اكتفاء  الد�شتور،  تعديل  لفكرة  معظمها  تتحم�ض  اأو  بع�شها 

تف�شيلية اأو جزئية، لي�ض فقط ب�شبب ياأ�شها من اأن ي�شتجيب النظام الذي 

يرف�ض مطالب ب�شيطة ومعقولة -كتنقية جداول االنتخابات العامة من 

لدى  الأن  ولكن  الد�شتور..  تعديل  بحجم  كبري  ملطلب  املوتى-  اأ�شماء 

بع�شها نف�ض املخاوف التي تناو�ض الرئي�ض من اأن يوؤدي فتح هذا الباب 

اإىل تعديل يف بع�س الن�ش��س التي حتر�س على بقائها به، الأنها تعرب 

عن روؤاها، اأو تدعم حقها يف الدعاية الأفكارها.

امل�شلمون  االأخوان  ومنها  ف�شائله  مبختلف  االإ�شالمي،  فالتيار 

منه،  الثانية  املادة  الد�شتور  تعديل  يف  تفكري  اأي  ي�شمل  اأن  -يخ�شون 

الرئي�شي  امل�شدر  هي  االإ�شالمية  ال�رصيعة  مبادئ  اأن  على  تن�ض  التي 

للت�رصيع، وهي املادة التي يعتمدون عليها يف مطالبتهم بتغيري القوانني 

فتح  يوؤدي  اأن  يخ�شون  والنا�رصيون  لل�رصيعة.  خمالفة  يرونها  التي 

هذا الباب اإىل تغيري الف�شل الثاين من الد�شت�ر الذي ي�شمل 17 مادة، 

ال�شعب  و�شيطرة  التنمية  خطط  اإىل  وي�شري  االقت�شادية  املق�مات  عن 

على اأدوات االإنتاج وقيادة القطاع العام للتقدم واالإ�شالح الزراعي 

جمال�ض  يف  للعمال  الـ%50  ن�شبة  عن  ف�شال  االجتماعية،  وللعدالة 

اإدارات وحدات القطاع العام، ولهم وللفالحني يف جمل�ض ال�شعب.. 

وهي نف�ض املخاوف التي تناو�ض حزب التجمع وف�شائل الي�شار ب�شكل 

اأي  يوؤدي  اأن  تقدمية وتخ�شى  الن�شو�ض مكا�شب  عام، ترى يف هذه 

تعديل للد�شتور الع�شف بها.

بل اإن هذه اله�اج�س بلغت اإىل مدى غري معق�ل، عندما طرحت 
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ال�شيا�شي  لالإ�شالح  االأول  امل�رصي  للموؤمتر  التح�شريية  اللجنة 

والد�شت�ري، مطلب حت�يل م�رش من جمه�رية رئا�شية اإىل جمه�رية 

برملانية، فقد اأبدى كثريون من املنتمني للتيارين القومي والنا�رصي، 

اعرتا�شهم على الفكرة، انطالقا من ت�شور يرى اأن م�رص م�شتهدفة، 

ق�ية،  تنفيذية  �شلطة  اإىل  دائمة  واأنها يف حالة  واإ�رشائيل،  اأمريكا  من 

لكي ت�شتطيع اأن تواجه املوؤامرات الدولية التي حتيط بها، واأن الدعوى 

للجمهورية الربملانية، اأو الأي نظام �شيا�شي تقوم على اإطالق احلريات 

العامة، �شوف يرتتب عليها اإ�شعاف الدولة، التي تقوم بدور مركزي 

يف الت�شدي لهذه املوؤامرات، وبالتايل ي�شهل على “ال�شيطان االأعظم” 

اأمريكا واإ�رصائيل- اخرتاقها، والق�شاء عليها.. وغزوها  -الذي هو 

من الداخل…

اإىل  الن�س الذي يحر�ش�ن عليه  اأن  اأن االإ�شالميني يعلم�ن  ومع 

اأن  اإىل  ي�شري  اجلذري،  الد�شت�ري  االإ�شالح  مبطلب  الت�شحية  حد 

“مبادئ” ال�رصيعة االإ�شالمية هي امل�شدر الرئي�شي للت�رصيع، وال ت�شري 
اإىل الن�ش��س، وف�شال عن ذلك فاإنه قد انتهى -يف التف�شري والتطبيق- 

الي�شاريني  اأن  كما  لل�رشيعة،  خمالفة  الق�انني  تك�ن  باأال  االكتفاء  اإىل 

احلكومة  بني  حتل  مل  الد�شتور،  يف  التقدمية  الن�شو�ض  اأن  يعلمون 

وبني ت�شفية القطاع العام من دون اأن يعرت�ض اأحد من ن�شبة الـ %50 

فتحي �رصور”  “اأحمد  الدكتور  اأعلن  اأن  بعد  عمال وفالحني، خا�شة 

نظريته التي تق�ل اأن الد�شت�ر وثيقة تقدمية ميكن اأن يتغري تف�شريها مع 

الزمن، واأن ن�ش��شها اال�شرتاكية ميكن اأن تطبق ب�شكل راأ�شمايل بال 

اأي م�شاكل…

النا�رصيني ال  الي�شاريني، وخا�شة  اأن هناك تيارا �شارحا بني  اإال 

اأو  احلايل  الرئي�ض  على  فجاأة  االإلهام  يهبط  اأن  ويتمنى-  -بل  ي�شتبعد 

على اأي رئي�س قادم، في�شتند اإىل هذه الن�ش��س ذاتها، ويقرر تطبيقها 

“الفقيه  قال  -كما  الد�شتور  الأن  ا�شرتاكية  دولة  لت�شبح  م�رص  فتعود 
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�رصور”- وثيقة “تقدمية” يطبقها كل نظام على مقا�شه.. ومزاجه.

و�شيوع هذه الهواج�ض بني اأحزاب املعار�شة، وبني اأق�شام لي�شت 

الرئي�ض  لدى  امل�رصوعة  املخاوف  توؤكد  امل�رصية،  النخبة  من  قليلة 

والقوى  املعار�شة  اأحزاب  ملعب  يف  بالكرة  يلقي  ما  وهو  مبارك 

احلية يف االأمة، ويحملها جانبا من امل�شئولية عن بقاء النظام ال�شيا�شي 

امل�رصي يف حالته الراهنة، فلو اأنها اتفقت على مدى التعديل الد�شتوري 

املطلوب، بدال من انغما�شها يف تقدمي تلك القائمة املطولة من املطالب 

التف�شيلية واجلزئية التي ال ي�شتجيب لها اأحد، على الرغم من االإحلاح 

الرئي�ض  فقد يخفف ذلك هواج�ض  ثمانية ع�رص عاما،  عليها على مدى 

اإىل  الد�شت�ري  التعديل  اأمام  الباب  فتح  يق�د  اأن  من  وم�شت�شاريه، 

فاإن  ذلك،  يتحقق  مل  لو  وحتى  اال�شتقرار  تهدد  و�رصاعات  خالفات 

توحيد �شفوفها،  ي�شاهم يف  �شوف  املدى،  هذا  بينها على  فيما  االتفاق 

املواطنني  تفقد  اأن  تو�شك  التي  بينها،  فيما  الت�شهري  حمالت  ويوقف 

-وخا�شة ال�شباب كل اإميان بجدوى التعددية، احلزبية، بل اإنه يتيح لها 

اأن تكون راأيا عاما حول مطلب اأ�شا�شي وا�شح، ومفهوم، وب�شيط يف 

الوقت نف�شه، مبا ي�شكل قوى �شغط �شيا�شية، اإذا مل تنجح يف حتقيق هذا 

الهدف اليوم، ف�شوف حتققه غدا، خا�شة اإذا كان يتواءم مع ظروف 

دولية واإقليمية وداخلية، جتعل الدميقراطية قدرا ال ي�شتطيع اأي نظام 

�شيا�شي، مهما بذل من جهود، اأو اأ�شابه من جمود، الفكاك منه!. ولو 

اأن اأحزاب املعار�شة، اأدركت اأن احللقة الرئي�شية فيما تواجهه م�رص 

االآن، هي اإنهاء بقايا ال�شمولية ال�شيا�شية، التي مل يعد هناك مربر لبقائها 

بعد اأن مت بالفعل ت�شفية اأ�شا�شها االقت�شادي، لوجهت كل جهودها نحو 

م�رص  تكون  اأن  االآن،  املطروح  فلي�ض  حقيقي..  د�شتوري  اإ�شالح 

بلدا اإ�شالميا، اأو اأن تكون بلدا نا�رصيا اأو ا�شرتاكيا، اأو وفديا.. الأن 

اخللقية  العيوب  -ب�شبب  فاجلميع  احل�شان،  اأمام  للعربة  و�شع  ذلك 

والت�شوهات املوجودة يف النظام ال�شيا�شي- حما�رصون ومهم�شون.. 
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وتتاآكل ق�اهم ي�ما بعد اآخر.. ول� اأنهم و�شع�ا ح�شان الدميقراطية 

اأمام العربة، الأ�شبح لكل منهم وجود حقيقي على �شاحة العمل العام، 

واآنذاك فليت�شارعوا كما ي�شاءون وليختلفوا كما يريدون، ولي�شع كل 

منهم للح�شول على ثقة ال�شعب يف انتخابات حرة نزيهة، فاإذا ح�شلوا 

قد  الهواج�ض  هذه  وكانت  يعرت�ض!.  اأن  اأحد  حق  من  فلي�ض  عليها 

للموؤمتر  التح�شريية  اللجنة  اأثناء مداوالت  البحث  مائدة  طرحت على 

اأن  راأت،  التي  والد�شتوري  ال�شيا�شي  لالإ�شالح  االأول  امل�رصي 

ال�شبيل املالئم للتغلب عليها هو اأن يبتعد االإ�شالح الد�شتوري املطلوب 

يتم�شك  التي  الن�شو�ض  تظل  واأن  حولها،  املختلف  املو�شوعات  عن 

ياأتي  اأن  اإىل  بها كل طرف من اأطراف املعار�شة على ما هي عليه، 

على  االإ�شالح  هذا  يقت�رص  واأن  تعديلها،  على  لالتفاق  املالئم  الوقت 

منه،  اخلام�ض  الباب  الد�شتور، وهو  من  احلكم  بنظام  اخلا�ض  الباب 

رئي�ض  �شلطات  يحدد  الذي  الباب  هذا  من  الثالث  الف�شل  وبالذات 

اجلمهورية باعتباره رئي�شا لل�شلطة التنفيذية، و�شلطات رئي�ض الوزراء 

يتطلب ذلك  ما  للدولة، مع  العامة  ال�شيا�شة  باعتباره �رصيكا يف و�شع 

من تعديالت اأخرى ي�شرية يف الف�شل الثاين اخلا�ض مبجل�ض ال�شعب، 

رئي�شا  باعتباره  اجلمهورية  رئي�ض  ب�شلطة  اخلا�ض  االأول  والف�شل 

للدولة، بحيث ي�ؤدي ذلك كله اإىل حت�يل م�رش اإىل جمه�رية برملانية، 

جمل�س  فيها  التنفيذية  ال�شلطة  ويت�ىل  يحكم،  وال  الرئي�س  فيها  ي�ش�د 

ال�شعب  جمل�س  مقاعد  باأغلبية  فازت  التي  االأحزاب  ميثل  لل�زراء، 

املجل�ض  اأمام  كاملة  م�شئولية  م�شئوال  ويكون  نزيهة  انتخابات حرة  يف 

ومت�شامنا اأمامه عن ال�شيا�شة العامة للدولة، ال ميار�س مهامه قبل اأن 

اإذا فقد هذه الثقة. ويبقى من  يح�شل على ثقته، وال يبقى على مقعده 

الهواج�ض التي جتعل البع�ض يتخوفون من فتح باب تعديل الد�شتور، 

مبجملها،  املدنية  باحلياة  وال  الد�شتور،  بن�شو�ض  له  �شلة  ال  هاج�ض 

النظام  الع�شكرية يف  وهو اخلا�ض بالدور العريف الذي تلعبه املوؤ�ش�شة 

الد�شتور  يكفلها  التي  املطلقة  ال�شلطات  بني  ويربط  امل�رصي  ال�شيا�شي 
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القائم للرئي�ض، وبني انتمائه اأو �رصورة انتمائه لهذه املوؤ�ش�شة، مع اأنه 

ال�شلطات وبني هذا االنتماء، ولي�ض هناك  لي�ض هناك تالزم بني هذه 

املنتمني  من  دائما  الرئي�ض  يكون  اأن  د�شتوري-  -كعرف  يحول  ما 

للموؤ�ش�شة الع�شكرية، كما اأن الف�شل بني �شلطة ال�شيادة و�شلطة احلكم، 

ال يجرد الرئي�ض من �شلطته على القوات امل�شلحة، الأنه كرئي�ض للدولة، 

�شيظل القائد االأعلى للقوات امل�شلحة، و�شوف تدخل يف �شلطته بع�ض 

اإعالن احلرب، بعد احل�شول على موافقة  االأ�شا�شية، ومنها  اأمورها 

جمل�ض ال�شعب. والذين يتعللون بوجود ظل للموؤ�ش�شة الع�شكرية على 

املوؤ�ش�شة  خرجت  فقد  التاريخ،  حقائق  يتجاهلون  ال�شيا�شي  الو�شع 

يوليو   23 ثورة  من  عامني  بعد  فعليا،  ال�شيا�شة  حلبة  من  الع�شكرية 

1952، واأثبتت التجارب اأن والءها لل�رصعية الد�شتورية ال�شك فيه، 

وهذا ما حدث حني ن�شب ال�رصاع بني الرئي�ض “عبد النا�رص” وامل�شري 

“عبد احلكيم عامر” يف اأعقاب هزمية ي�ني� 1967، وما حدث عندما 
ن�شب ال�رصاع بني الرئي�ض “ال�شادات” وما كان يعرف مبراكز القوى 

عام 1971. واحلقيقة اأن م�رصوعية كل تلك الهواج�ض، ال تلغي احلكم 

باأن هناك مبالغة ت�شل اإىل حد الته�يل يف حجمها، ذلك اأن اإجراءات 

رئي�ض  يتقدم  اأن  من  اأكرث  تتطلب  ال  لن�شو�شه  الد�شتور، طبقا  تعديل 

اجلمهورية، اأو ثلث اأع�شاء جمل�ض ال�شعب بطلب هذا التعديل، فيناق�شه 

املجل�ض ويقره باأغلبية الثلثني، ثم يعر�شه على اال�شتفتاء العام.

وعلى الرغم من احلل الو�شط الذي تو�شلت اإليه اللجنة التح�شريية 

للموؤمتر امل�رصي االأول لالإ�شالح ال�شيا�شي والد�شتوري، فاإن ن�شاطها 

ما لبث اأن تعرث، ب�شبب عدم حتم�ض االأحزاب ال�شيا�شية لعقده يف ظل 

اال�شتعداد لالنتخابات العامة.

وكانت فكرة الدع�ة الإ�شالح يح�ل م�رش اإىل جمه�رية برملانية، 

ت�شغلني منذ زمن طويل، ولذلك حتم�شت للمرافعة عنها يف اجتماعات 

اللجنة، وبداأت اأجمع م�شتندات دفاعي، وكان من بينها اأن اجلمهورية 
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التي  اخلم�شني،  جلنة  اإليه  انتهت  الذي  اخليار  هي  كانت  الربملانية، 

ت�شكلت عام 1953 لو�شع د�شتور جديد يحل حمل د�شتور …1923

يف  اخلم�شني  جلنة  د�شتور  اأو   1954 د�شتور  م�رصوع  ق�شة  ونبداأ 

مما  وفد  توجه  اليوم،  هذا  م�شاء  ففي   1952 دي�شمرب   9 الثالثاء  يوم 

اإىل منزل  للمملكة امل�رصية”  الال�شلكية  “االإذاعة  بـ  اأيامها  كان يعرف 

لقب  وكان  يوليو   23 لثورة  الواجهة  الزعيم  جنيب”  حممد  “الرئي�س 
الوزراء..  رئي�ض  من�شب  ي�شغل  من  كل  على  اأيامها  يطلق  الرئي�ض 

ال�شادات-ع�شو  اأنور  البكبا�شي  وبح�شور  ال�شابعة،  ال�شاعة  ويف 

جنيب  حممد  الل�اء  اأذاع  ال�شحف،  ومندوبي  الث�رة-  قيادة  جمل�س 

بيانا ق�شريا، اأعلن فيه با�شم ال�شعب �شق�ط د�شت�ر 1923، وبرر ذلك 

باأن امللك ال�شابق، كان يتخذ من هذا الد�شتور مطية الأهوائه، ويجد فيه 

التدليل  بالبالد. ويف  الثغرات ما ميكنه من ذلك، مما كاد ي�دي  من 

الد�شتور- مل  التنفيذية -يف ظل هذا  “ال�شلطة  اإن  البيان  على ذلك قال 

العهود، هو  الربملان يف خمتلف  بل كان  الربملان،  اأمام  م�شئولة  تكن 

م�شئول،  غري  مللك  تخ�شع  بدورها  كانت  التي  ال�شلطة  لتلك  اخلا�شع 

ميكنه  ما  الثغرات  من  فيه  ويجد  الأه�ائه،  مطية  الد�شت�ر  من  يتخذ 

من ذلك! وا�شتطرد البيان يقول: “واالآن بعد اأن بداأت حركة البناء، 

و�شملت كل مرافق احلياة �شيا�شية واقت�شادية واجتماعية، اأ�شبح لزاما 

اأن نغري االأو�شاع التي كادت تودي بالبالد، والتي كان ي�شندها ذلك 

يف  الله  و�شعها  التي  االأمانة  نوؤدي  ولكي  بالثغرات،  امللئ  الد�شتور 

اأعناقنا.. ال منا�ض من اأن ن�شتبدل بذلك الد�شتور د�شتورا اآخر جديدا 

ميكن لالأمة اأن ت�شل اإىل اأهدافها حتى تك�ن بحق م�شدر ال�شلطات”. 

ويف ختام بيانه الذي و�شفته ال�شحف باأنه تاريخي ب�رش الل�اء جنيب 

“بني وطنه” باأن احلكومة اأخذة يف تاأليف جلنة ت�شع م�رصوع د�شتور 
جديد، يقره ال�شعب، ويكون منزها عن عيوب الد�شتور الزائل وحمققا 

يتم  اأن  “واإىل  واأ�شاف:  �شليم”..  نظيف  نيابي  حكم  يف  االأمة  الأمال 
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منها،  التي البد  االنتقال  ال�شلطات يف فرتة  تت�ىل  الد�شت�ر  اإعداد هذا 

حكومة عاهدت الله والوطن على اأن ترعى �شالح املواطنني جميعا.. 

العامة”.  الد�شتورية  املبادئ  ذلك  يف  مراعية  متييز،  اأو  تفريق  دون 

اأن  �شحفي،  موؤمتر  يف  ال�شادات”  “اأنور  اأعلن  التايل  اليوم  ويف 

الد�شتور اجلديد �شيطرح بعد اإعداده ال�شتفتاء �شعبي، يقرر فيه ال�شعب 

هل تظل م�رص ملكية، اأو تعلن فيها اجلمهورية. وف�رصت “االأهرام”  

الرئي�س جنيب يف ختامه، لالحتاد  البيان- دع�ة  -يف تعليق لها على 

االأحزاب  اأن  على  دليل  باأنه  احلزبية،  االأهواء  عن  والبعد  والتكاتف 

�شتكون خالل فرتة االنتقال يف حالة هدوء تام”. ويف ال�شياق نف�شه، 

قد  الثورة  قادة  اأن  اأكدت  خطوات  التاليني  ال�شهرين  خالل  تتالت 

الليربايل -الذي كان  العهد  الد�شتوري، ومنح  تعليق احلكم  اأ�شمروا 

قائما يف م�رص على امتداد االأعوام الثالثني ال�شابقة- اأجازة مفتوحة.

ففي 13 يناير 1953 �شدر -بناء على طلب رئي�ض الوزراء اللواء 

د�شتور  “و�شع م�رصوع  لـ  بتاأليف جلنة  ملكي  مر�ش�م  حممد جنيب- 

جديد يتفق مع اأهداف الثورة.

للقوات  العام  القائد  اأذاع  يناير 1953   اأيام ويف 17  اأربعة  وبعد 

امل�شلحة ب�شفته رئي�ض حركة اجلي�ض، بيانا ندد فيه باالأحزاب ال�شيا�شية 

التي اأف�شدت اأهداف ثورة 1919 وقال: اإن عنا�رص من تلك االأحزاب 

مل تتورع عن االت�شال بدول اأجنبية لكي تعاونها على الرجوع بالبالد 

اإىل عهد الف�شاد والف��شى، واأعلن حل االأحزاب ال�شيا�شية وم�شادرة 

جميع اأموالها ل�شالح ال�شعب، وحدد الأول مرة مدة االنتقال التي اأ�شار 

اإليها بيان �شق�ط الد�شت�ر بثالث �شن�ات، تنتهي يف 16 يناير 1956، 

اإقامة حكم د�شت�ري دميقراطي �شليم، واأنذر  حتى تتمكن الث�رة من 

الل�اء جنيب يف ختام البيان اجلديد، بال�رشب مبنتهى ال�شدة على يد كل 

من يقف يف طريق اأهداف الثورة.

ويف 10 فرباير 1953 �شدر د�شتور فرتة االنتقال.. 
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جلنة  اجتماع  جنيب”  “حممد  اللواء  افتتح   1953 فرباير   21 ويف 

الد�شتور بخطاب كرر فيه انتقاده لد�شتور 1923، قائال اأنه يف ظل هذا 

الد�شتور، واأحيانا با�شمه، وقعت جميع الكوارث التي هزت وجودنا 

طوال ثالثني عاما، واإن الثورة عندما بلغت مرحلة العمل -ب�شدور 

قانون االإ�شالح الزراعي- ات�شح لها اأن د�شتور 1923 مل يعد اأ�شا�شا 

�شاحلا للحياة اجلديدة واإن وجوده القانوين منعدم اأو ينبغي اأن ينعدم.
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م�ضروع د�ضتور 1954

كاأ�ضا�س لالإ�ضالح ال�ضيا�ضي والد�ضتوري

يبدو اأن احلكم بعدم �شالحية د�شتور 1971 للبقاء مل يعد يف حاجة 

اأن  اكت�شف اجلميع  تطبيقه  �شنة من   34 فبعد  احليثيات،  اإىل مزيد من 

والذي  الد�شتور  هذا  ي�شوغه  الذي  الوطني،  اال�شتبداد  دولة  منوذج 

�شاع فيما كان يعرف بدول العامل الثالث خالل احلرب الباردة، يفتقد 

ال�شيا�شية والفكرية لعامل  البقاء على اخلريطة  للحد االأدنى من �رشوط 

االألفية الثالثة.

وال يختلف د�شتور 1971، عن غريه، من الد�شاتري التي و�شعتها 

ثورة 23 يوليو 1952 -وهي اأربعة د�شاتري واإعالنات د�شتورية موؤقتة 

د�شتور  هما  دائمان  ود�شتوران  و1964(  و1962  و1958   1953(

احلايل-  ود�شتور 1971  عام  اأقل من  �شوى  يع�ض  الذي مل   ،1956

باأن  اآنذاك،  �شائعا  كان  ت�شور،  من  انطالقا  جميعا،  �شيغت  اأنها  يف 
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الدميقراطية الليربالية، ال ت�شلح ل�شع�ب العامل الثالث اجلاهلة والفقرية 

والتي تفتقد للوعي ال�شيا�شي، واأن ما حتتاجه هذه ال�شعوب، هو نظام 

التنفيذية، دورا مهيمنا، على  ال�شلطة  فيه  تلعب  حكم مركزي قوي، 

الدولة واملجتمع، حتى ت�شتطيع اأن حت�شد ال�شعب الإجناز خطط تنم�ية، 

تبني اقت�شادا وطنيا، ي�شاهم يف �شيانة اال�شتقالل، ويف رفع م�شتوى 

معي�شة اجلماهري، حتى تتمتع بثمار اال�شتقالل.

ومل يكن ذلك هو اخليار االأول لثوار يوليو، الذين كانوا يتجهون 

-يف البداية- لتطبيق د�شتور 1923، امللكي الد�شتوري، وهو االجتاه 

على  الفاعلة  الرئي�شية  والتيارات  القوي  على  كذلك  غالبا  كان  الذي 

ال�شاحة ال�شيا�شية امل�رصية والتي رحبت بثورة يوليو، باعتبارها حركة 

القوي،  للد�شتور، وقد �شاغت هذه  االعتبار  لتعيد  قامت  اإ�شالحية، 

خم�شني  من  جلنة  اأعدته  الذي   ،1954 د�شتور  م�رصوع  يف  روؤيتها 

ع�ش�ا، وه� ينطلق من روؤية دميقراطية ليربالية راديكالية �شافية، 

جمه�ري  نظام  على  تق�م  دميقراطية  وطنية  لدولة  من�ذجا  ت�ش�غ 

وي�شمن  احلزبية  والتعددية  ال�شلطات  بني  الف�شل  اأ�شا�ض  على  برملاين 

م�شاحة وا�شعة من احلقوق واحلريات.

ومع اأن اللجنة ت�شكلت بقرار من جمل�ض قيادة الثورة، اإال اأنه األقي 

اأغ�شط�ض 1954، يف  اإليه يف 15  اإليه وقدمته  انتهت  الذي  بامل�رصوع 

الظروف  كانت  اإذ  راأفت”،  “وحيد  الدكتور  بتعبري  القمامة  �شندوق 

االنتهاء  وبني  اللجنة،  ت�شكيل  بني  الفرتة  خالل  تغريت،  قد  ال�شيا�شية 

القيادة قد ح�شم اختياره، وقرر  من �شياغة امل�رصوع، وكان جمل�ض 

اأن يبني منوذجا خمتلفا هو دولة اال�شتبداد الوطني.

وي�شتند القول، باأن م�رصوع د�شتور 1954 ي�شلح كاأ�شا�ض لعملية 

يرتبط  متعددة،  عوامل  اإيل  االآن،  والد�شتوري  ال�شيا�شي  االإ�شالح 

اجلل�شات  تتناوله  �شوف  ما  وهو  ذاته،  امل�رصوع  مب�شمون  بع�شها 
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العامة ويرتبط بع�شها  اإيل خطوطه  العمل، ون�شري  التالية من ور�شة 

-ب�شكل  عليه  تركز  �شوف  ما  وهو  امل�رصي،  االإ�شالحي  باخلطاب 

اأ�شا�شي- هذه الورقة.

امل�ضريني  االإ�ضالحيني  يوحد   1954 د�ضتور  م�ضروع  اأواًل: 

حول روؤية م�ضرتكة لالإ�ضالح:

قد يبدو يف الظاهر، وكاأنه ال خالف بني النخب امل�رصية احلاكمة 

وغري احلاكمة، املوؤيدة للنظام ال�شيا�شي القائم، اأو املعار�شة له، حول 

عن  يك�شف  االعتبار  يف  التفا�شيل  و�شع  ولكن  االإ�شالح،  �رصورة 

واأولوياته  االإ�شالح  هذا  مدى  حول  اجلميع،  بني  قليال  لي�ض  خالف 

وتوقيتاته.

اأن االإ�شالح قد مت بالفعل بتعديل املادة 76 من  فهناك من يرون 

د�شتور 1971، لتجري االنتخابات الرئا�شية بني اأكرث من مر�شح.

مع  للبقاء  �شاحلا  يزال  ال  القائم  الد�شتور  اأن  يرون  من  وهناك 

اإيل   77 املادة  اإعادة  بينها  من  عليه،  اأخرى  جزئية  تعديالت  اإدخال 

اأ�شلها ليقت�رص حق الرئي�ض يف تويل من�شبه على مدتني فقط وتقلي�ض 

جانب من �شالحياته.

ت�شكل  التي  واالأحزاب  ال�شيا�شية  القوي  من  كثريا  اأن  واحلقيقة، 

التيارات الرئي�شية بني النخبة امل�رصية ظلت لفرتة طويلة، ورمبا حتى 

ا�شتنادا  القائم،  بالد�شتور  اأي م�شا�ض  بقوة على  تتحفظ  املا�شي،  العام 

اإيل هواج�ض �شيا�شية واأيديولوجية، وخماوف تتلب�ض بع�شا جتاه البع�ض 

االآخر وتتولد من �شعفها جميعا. ف�شال عن حالة اال�شتقطاب ال�شائدة يف 

املجتمع بني االإ�شالميني والعلمانيني وبني الي�شاريني والليرباليني وبني 

القوميني العرب والوطنيني امل�رصيني، وال�رصاعات بني قوى ال�شغط 
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االقت�شادية وال�شيا�شية، الظاهرة واخلفية، اخلارجية والداخلية، وهي 

جميعا تتحفظ على الدعوة لتغيري الد�شتور انطالقا من ت�شور يقول اإن 

فتح هذا الباب، رمبا يوؤدي اإيل تعديل يف بع�ض الن�شو�ض الواردة فيه 

حتر�ض على بقائها، الأنها تعرب عن روؤاها، اأو تدعم حقها يف التواجد، 

اأو يف الدعاية الأفكارها.

وهو  اأولهما  يزال  ال  مع�شكرين،  اإيل  االإ�شالمي  التيار  انق�شم  فقد 

التيار اجلهادي يرف�ض فكرة الدولة الد�شتورية، ويري اأن الن�ض يف 

الد�شتور القائم، اأو ما �شبقه، على اأن االأمة م�شدر ال�شلطات هو افتئات 

االنتخابات  واأن  الت�رصيع،  م�شدر  وجل  عز  باعتباره  الله  حق  على 

ما  لنف�شه  ينتزع  الدميقراطية، هي طاغ�ت  اأدوات  والربملانات وكل 

لي�ض له، وهو حق الت�رصيع ليحكم بغري ما اأنزل الله، بينما يقبل الثاين 

ظاهريا بفكرة الدولة الد�شتورية، ويتحفظ على مطلب تعديل الد�شتور 

دين  »االإ�شالم  اأن  على  تن�ض  التي  منه،  الثانية  باملادة  مت�شكا  القائم، 

وهو  للت�رصيع«  الرئي�شي  امل�شدر  االإ�شالمية  ال�رصيعة  ومبادئ  الدولة 

الن�ض الذي عدله الرئي�ض ال�شادات عام 1980، واأ�شاف به حروف 

الد�شتور عام 1971،  به  واأن �شدر  �شبق  الذي  الن�ض  اإيل  التعريف 

فاأ�شبحت بذلك ال�رصيعة االإ�شالمية هي »امل�شدر« الرئي�شي للت�رصيع، 

االإخوان  يعتربه  ن�ض  وهو  له،  رئي�شيا  »م�شدرا«  كانت  اأن  بعد 

باالعتدال  املو�شوفة  االإ�شالمية  التيارات  من  وغريهم  امل�شلمون، 

ن�شا حاكما يف�رص الد�شتور كله، ويق�شي تطبيقه اأن تكون م�رص دولة 

اإ�شالمية، وي�شفي م�رصوعية على وجودهم يف ال�شاحة ال�شيا�شية، لذلك 

حتفظوا ل�شنوات طويلة على فتح باب تعديل الد�شتور، حتى ال يطول 

اإليه يف معركتهم  بينهم وبني اال�شتناد  الن�ض، مبا يحول  التعديل هذا  

ال�شيا�شية �شد النظام القائم، و�شد خ�شومهم من االإ�شالميني، وغريهم 

من القوي ال�شيا�شية.

وحتفظ النا�رصيون والقوميون ل�شنوات طويلة، على فكرة تعديل 
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اأو تغيري الد�شتور، الأنهم يعتقدون عن حق، اأنه د�شتور نا�رصي ينتمي 

لثورة 23 يوليو 1952، على الرغم من اأنه �شدر يف بداية عهد الرئي�ض 

ال�شادات ويف نهاية ال�شنة التي قام فيها مبا يو�شف عادة يف اأدبياتهم بـ 

»انقالب 15 مايو 1971«، اإذ ا�شتمد كل ن�شو�شه من د�شاتري ثورة 

يوليو ال�شابقة عليها، بخا�شة د�شتور 1956، والد�شتور املوؤقت الذي 

اأن الف�شل الثاين من الباب االأول من  �شدر عام 1964، ف�شال عن 

اإيل  وي�شري  االقت�شادية،  املقومات  عن  مادة   17 ي�شمل  الد�شتور  هذا 

خطط التنمية و�شيطرة ال�شعب على اأدوات االإنتاج وقيادة القطاع العام 

للتقدم واالإ�شالح الزراعي والعدالة االجتماعية وي�شمن 50% للعمال 

والفالحني يف جمال�ض اإدارات وحدات القطاع العام، ولهم وللفالحني 

يف جمل�ض ال�شعب، وهو ما خ�شى معه النا�رصيون والقيادات الي�شارية 

ب�شكل عام، اأن يع�شف اأي فتح لباب تعديل الد�شتور بهذه الن�شو�ض 

التي تقنن املكا�شب التي حققتها ثورة يوليو للطبقات ال�شعبية.

اإيل مدى غري معقول عندما طرحت  بلغت  الهواج�ض  اإن هذه  بل 

خالل عام 2000 فكرة املطالبة بتحويل م�رص من جمهورية رئا�شية 

اإيل جمهورية برملانية، اإذ اأبدى كثريون من املنتمني للتيارين القومي 

يرى  ت�شور  انطالقا من  الفكرة،  اعرتا�شهم على  اآنذاك  والنا�رصي 

اأن م�رص م�شتهدفة، من اأمريكا واإ�رصائيل، واأنها يف حاجة دائمة اإيل 

التي  الدولية  املوؤامرات  تواجه  اأن  ت�شتطيع  لكي  قوية،  تنفيذية  �شلطة 

حتيط بها، واأن الدعوة لتغيري النظام ال�شيا�شي من جمهورية رئا�شية 

اإيل جمهورية برملانية، اأو الأي نظام �شيا�شي يوازن بني ال�شلطات اأو 

ي�شعف �شلطة موؤ�ش�شة الرئا�شة يف مواجهة ال�شلطات العامة االأخرى، 

يف  مركزي  بدور  تقوم  التي  الدولة،  اإ�شعاف  عليها  يرتتب  �شوف 

ـ  االأعظم«  ال�شيطان  على  ي�شهل  وبالتايل  املوؤامرات،  لهذه  الت�شدي 

الذي هو اأمريكا واإ�رصائيل ـ اخرتاقها والق�شاء عليها.. وغزوها من 

الداخل.
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ـ  الوقت  طوال  ـ  يعلمون  كانوا  امل�شلمون«  »االإخوان  اأن  ومع 

االإ�شالح  مبطلب  الت�شحية  حد  اإيل  عليه  يحر�شون  الذي  الن�ض  اأن 

ال�رصيعة االإ�شالمية هي  اأن »مبادئ«  اإيل  الد�شتوري اجلذري، ي�شري 

واأن  الفقهية،  الن�شو�ض  اإيل  ي�شري  وال  للت�رصيع،  الرئي�شي  امل�شدر 

الن�ض احلاكم يف الد�شتور هو »االأمة م�شدر ال�شلطات«، فقد ترددوا 

طويال، قبل اأن يعتمدوا مطلب تعديل الد�شتور، يف مبادرتهم ال�شهرية 

التي طرحوها يف العام املا�شي، وتبنت مطلب اجلمهورية الربملانية، 

يف اإطار ت�شور يحولها اإيل »جمهورية برملانية اإ�شالمية«.

الن�شو�ض  اأن  الوقت-  -طوال  يعلمون  كانوا  الي�شاريني  اأن  كما 

ت�شفية  وبني  امل�رصية  االإدارة  بني  حتل  مل  الد�شتور  يف  التقدمية 

القطاع العام من دون اأن يعرت�ض اأحد من ن�شبة الـ 50% من العمال 

وثيقة  الد�شتور  اإن  القائل  التف�شري  اجلميع  اعتمد  اأن  بعد  والفالحني، 

التي  الن�ش��س  واأن  الزمن،  مع  تف�شريها  يتغري  اأن  ميكن  تقدمية، 

من  راأ�شمايل  اأ�شا�س  على  تف�شريها  ميكن  ا�شرتاكية،  البع�س  يعتربها 

دون حاجة اإيل تغيري يف الن�ض نف�شه.

وكان االأقباط امل�رشي�ن -وال يزال�ن- من بني جماعات ال�شغط 

التي مل تبد اأي حما�ض ملطالب االإ�شالح ال�شيا�شي، حتى تلك املطالب 

التي  املخاوف  ظل  يف  االنتخابية  العملية  بنزاهة  تتعلق  التي  اجلزئية 

تناو�شهم من ازدياد جماهريية التيارات االإ�شالمية، مما قد يوؤدي يف 

حالة ت��شع هذا االإ�شالح، بتعديل الد�شت�ر، اإىل �شيطرة هذه التيارات 

حقوق  كل  ويفقدوا  الذمة،  اأهل  من  لي�شبحوا  فيعودوا  احلكم،  على 

اأدىل املر�شد العام االأ�شبق لالإخ�ان امل�شلمني  اأن  امل�اطنة، خا�شة بعد 

ف�شوف  احلكم  تولوا  اإذا  اإنهم  فيه،  قال  بت�رصيح  م�شهور«  »م�شطفي 

يفر�ش�ن اجلزية على االأقباط.

بداأت  امل�رصية،  الفكرية  والتيارات  ال�شيا�شية  االأحزاب  اأن  ومع 
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ال�شيا�شي،  العام املا�شي- تطرح مبادرات لالإ�شالح  -خا�شة خالل 

كان من بينها مبادرات قدمتها اأحزاب الوفد والتجمع وحركة االإخوان 

امل�شلمني، ومع اأن بع�ض هذه املبادرات طالبت �رصاحة باالأخذ بالنظام 

اجلمهوري الربملاين اإال اأن الفكرة �شاعت يف زحام تفا�شيل اإجرائية 

�شلة  ال  �شيا�شية  مواقف  ذلك  يف  مبا  املبادرات،  هذه  ت�شمنتها  كثرية 

لها باملو�شوع، ف�شال عن اأن اخلطاب االإ�شالحي الذي تطرحه هذه 

االأحزاب يتعمد عدم الرتكيز على مطلب اجلمهورية الربملانية كمطلب 

جوهري.

لتوحيد  اأ�شا�شا   ،1954 د�شتور  م�رصوع  ي�شكل  ال�شياق  هذا  يف 

بحيث  حلركتهم،  وا�شح  مطلب  حول  امل�رصيني،  االإ�شالحيني 

مالمح  على  االتفاق  اإيل  القائم،  الد�شتور  رف�ض  موقف  من  تنتقل 

الد�شتور الذي يتوجب اأن يحل حمله. يف �شوء احلقيقة التي تقول اإن 

االإ�شالحيني امل�رصيني، يعرفون بو�شوح، ما ال يريدونه، لكنهم مل 

االنطالق من م�رصوع  يجعل  ما  يريدونه، وهو  ما  بعد، على  يتفقوا 

الد�شتور  حمل  يحل  جديد  د�شتور  ل�شياغة  كاأ�شا�ض   ،1954 د�شتور 

اإيل تنظيم  القائم، �رصورة عملية، الأن ذلك �شوف يوؤدي تدريجيا، 

احلوار الدائر حول االإ�شالح الد�شتوري اجلذري الذي يبدو اأن الكل 

يجمعون عليه، بينما تك�شف التفا�شيل عن قدر غري قليل من اخلالف 

فيما بينهم.

وف�شال عن هذه ال�رصورة العملية والتنظيمية، فاإن هناك عوامل 

�شاحلا  اأ�شا�شا   1954 د�شتور  م�رصوع  من  جتعل  كثرية،  مو�شوعية 

لهذا احلوار.

من بني هذه العوامل، اأن جلنة اخلم�شني التي و�شعت امل�رصوع، 

كانت  التي  والفكري  ال�شيا�شي  الطيف  األوان  لكل  ممثلني  ت�شم  كانت 

كان  االآن،  حتى  قائمة  ما-  حّد  -اإىل  تزال  ال  والتي  اآنذاك،  قائمة 

وال�شعديني  الد�شتوريني  واالأحرار  الوفد  الأحزاب  ممثلون  بينهم  من 
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م�رص  وحزب  واجلديد  القدمي  الوطني  واحلزب  امل�شلمني  واالإخوان 

–كذلك- اأع�شاء  اال�شرتاكي والكتلة الوفدية امل�شتقلة، كما كانت ت�شم 

من جلنة الثالثني التي و�شعت د�شتور 1923، ممن يعرفون ما كان 

به من ثغرات اأدت اإىل ال�رشاع بني �شلطة امللك و�شلطة االأمة، ف�شال 

عن ثالثة من روؤ�شاء الق�شاة، وعدد من اأملع فقهاء القانون الد�شتوري 

االأزهر  و�شيخ  املتقاعدين  وال�رصطة  اجلي�ض  رجال  من  وثالثة 

وبطريرك االأقباط، وخم�شة اآخرين منهم، وبهذا املعنى، ميكن النظر 

دقيق  ب�شكل  متثل  جلنة  باعتبارها  الد�شت�ر،  و�شعت  التي  اللجنة  اإىل 

ن�شبيا، التيارات الفكرية الرئي�شية التي �شاغت تاريخ م�رص يف القرن 

الع�رصين، والتي ال تزال ت�شوغه يف هذا القرن، ب�رصف النظر عن 

تغري الالفتات.

ومن بينها –كذلك- اأن امل�رصوع، و�شع يف مناخ االآمال الكربى 

التي علقتها التيارات الفكرية وال�شيا�شية على ثورة 23 يوليو 1952، 

التي  االنتكا�شات،  ت�خي  يحاول  دميقراطيا،  �شيا�شيا  نظاما  تقيم  باأن 

تعر�ض لها تطبيق د�شتور 1923، امللكي الد�شتوري، نتيجة لل�رصاع 

عبد  د.  يقول  -كما  كذلك  وي�شتفيد  الق�رص،  و�شلطة  االأمة  �شلطة  بني 

الرحمن بدوي الذي كان ع�شوا يف اللجنة- من االإعالن العاملي حلقوق 

االإن�شان، الذي مل يكن قد مّر على �شدوره �شوي خم�ض �شنوات.

ثانًيا: م�ضروع د�ضتور 1954 يقدم �ضياغة متوازنة للعالقة 

على  التنفيذية  ال�ضلطة  هيمنة  تنهي  ال�ضلطات  بني 

الدولة واملجتمع:

اخلم�شني،  جلنة  اأع�شاء  لدي  كان  فقد  ذلك،  اإىل  وباالإ�شافة 

نحو  الثورة،  قيادة  جمل�ض  يتجه  اأن  من  يتوج�شون،  جعلتهم  �شواهد 

دفعهم،  ما  وهو  مدنية،  الفتة  حتت  اأو  مبا�رص،  ع�شكري  حكم  اإقامة 

التنفيذية وبني  ال�شلطة  ل�شياغة امل�رصوع، بطريقة ت�شعي للحيلولة بني 
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الهيمنة على الدولة واملجتمع.. وتاأكيد �شلطة االأمة يف مواجهة �شلطة 

احلكومة، وت�شمن  -كما يقول امل�شت�شار طارق الب�رصي- »�شياغات 

رفيعة امل�شتوي ت�شمن للربملان اأن يكون موؤ�ش�شة احلكم الرئي�شية، التي 

تدور حولها كل �شلطات الدولة.. ووقف يف وجه اأية حماولة لرئي�ض 

الدولة للتغلب على �شلطات االأمة ممثلة يف جمل�ض النواب«.

ولعل هذا هو ال�شبب الذي دفع جمل�ض قيادة الثورة الإهمال م�رصوع 

الذي  االأ�شا�ض  وهو  البديل،   1956 د�شتور  وو�شع   1954 د�شتور 

القائم،  الد�شتور  يوليو، واآخرها  بعد ذلك، د�شاتري ثورة  قامت عليه 

التي حققت خماوف الذين و�شعوا م�رصوع د�شتور 1954، اإذا مكنت 

االأعوام  امتداد  ال�شلطات، على  الهيمنة على كل  التنفيذية من  ال�شلطة 

لكل  كاأ�شا�ض  ي�شلح  اأنه  يعني  ما  وهو  اليوم.  وحتى  التالية  اخلم�شني 

االأمة و�شلطة  �شلطة  التوازن بني  اإعادة  ي�شتهدف  اإ�شالح د�شتوري، 

احلكومة.

الن�شو�ض  قراءة  يعيد  من  كل  به  يخرج  الذي  الوحيد  واالنطباع 

اأن  هو   ،1954 د�شتور  م�رصوع  يف  ال�شلطات  بني  بالعالقة  اخلا�شة 

�ش�ف  مبا  اال�شتب�شار  من  عالية  درجة  ميلك�ن  كان�ا  �شاغ�ه  الذين 

تغري  املطلقة  ال�شلطة  اأن  هو  ب�شيط،  منطق  من  انطلقوا  لذلك  ياأتي، 

باال�شتبداد، وت�شجع على الف�شاد، وتقود اإيل االإفال�ض املادي والروحي 

اأن  لالأمة، لذلك و�شعوا م�رصوعهم انطالقا من روؤية وا�شحة، هي 

تكون ال�شيادة لالأمة، وهي م�شدر ال�شلطات جميعا )مادة 50(.

اأنها  د�شتور 1923، ومع  كانت موجودة يف  املادة  هذه  اأن  ومع 

جتد  كانت  اأنها  اإال   ،1952 بعد  ما  د�شاتري  كل  يف  ذلك  بعد  تكررت 

دائما من ي�شّوغ االلتفاف عليها يف التطبيق كما حدث بالن�شبة لد�شتور 

1923، اأو كانت حت�رص يف الد�شتور نف�شه ملجرد ا�شتيفاء ال�شكل.

وهي  اخلم�شني،  جلنة  ا�شتب�رصته  الذي  اخلطر  هو  ذلك  وكان 
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ت�شع م�رصوع د�شتور 1954، لذلك حر�شت على اأن حتيطها بن�شيج 

متكامل من املواد تت�شم -ككل مواد امل�رصوع- بدقة ال�شياغة وبتحدد 

اأن  دون  يحول  نحو  على  �شلطة  كل  اخت�شا�شات  وبتف�شيل  املعاين، 

تتوغل اإحداها على االأخرى، وي�شمن كذلك التوازن فيما بينها، مبا ال 

يخل بالقاعدة االأ�شا�شية وهي اأن تظل االأمة دائما وفعال م�شدرا جلميع 

ال�شلطات.

يف هذا ال�شياق، حر�ض امل�رصوع على اأن يفرد الباب االأول منه، 

واحدة  ملادة  فيها«  احلكم  ونظام  امل�رصية  »الدولة  عنوان  ياأخذ  الذي 

ذات  موحدة  دولة  »م�رص  تقول  ال�شياغة،  دقيقة  ولكنها  موجزة، 

)مادة  برملانية  نيابية  جمهورية  وحكومتها  م�شتقلة  حرة  وهي  �شيادة، 

حددت  فقد  احلكم،  نظام  ل�شكل  دقيقا  تو�شيفا  ت�شع  مادة  وهي   ،)1

االأركان  على  يقوم  برملاين،  نظام  باأنه  اجلمهوري،  النظام  مالمح 

الثالثة للجمهوريات الربملانية.

فرئي�ض الدولة، وهو رئي�ض اجلمهورية ال يجمع بني رئا�شته للدولة 

وبني رئا�شته لل�شلطة التنفيذية، كما هو احلال يف د�شتور 1971، فهو 

اأن  التي ن�شت على  ي�شود وال يحكم، طبقا للمادة 110 من امل�رصوع 

ال�زراء.. وت�قيعاته يف  ب�ا�شطة  �شلطاته  »يت�ىل رئي�س اجلمه�رية 

الوزراء والوزراء  اأن يوقع عليها جمل�ض  لنفاذها  الدولة يجب  �شئون 

الوزراء، واأوامر رئي�ض اجلمهورية  بعد موافقة جمل�ض  املخت�شون، 

-�شفوية كانت اأو كتابية- ال تخلي الوزراء من امل�شئولية اأمام الربملان 

باأي حال..«.

والأن ال�شعب، هو م�شدر كل ال�شلطات، فاإن الربملان -وهو يتكون 

من جمل�شني واحد للنواب واآخر لل�شيوخ وينتخب انتخابا حرا مبا�رصا- 

يبا�رص  كما  اأقره،  اإذا  اإال  قانون  ي�شدر  فال  الت�رصيعية،  ال�شلطة  يبا�رص 

الوظيفة املالية، فيناق�ض امليزانية واحل�شاب اخلتامي، ويبا�رص الوظيفة 
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ال�شيا�شية والرقابية، فمن حق اأع�شائه اأن ي�جه�ا اإىل ال�زراء اأ�شئلة 

وا�شتجوابات، واأن يجروا التحقيقات الربملانية.

هذا  مبقت�شي  تنتقل  الفعلية،  التنفيذية  ال�شلطة  اأن  فهو  املهم،  اأما 

ويك�ن  الربملان،  هذا  عن  ينبثق  الذي  ال�زراء،  جمل�س  اإىل  النظام 

جمل�ض  ثقة  على  ح�شل  اإذا  اإال  مهامه  يبا�رص  ال  بحيث  اأمامه،  م�شئوال 

النواب اأوال، وال يوا�شل القيام بهذه املهام اإذا افتقد هذه الثقة.. لذلك 

ن�ض امل�رصوع على اأن يكون الوزراء »وحدة متجان�شة، حتت رئا�شة 

واحد منهم«، ت�شمهم هيئة تعرف مبجل�ض الوزراء، هو املهيمن على 

كل م�شالح الدولة، ورئي�شه هو الذي يوجه ال�شيا�شة العامة للوزارة، 

ال�شيا�شة  عن  النواب  جمل�ض  لدي  مت�شامنون  وزارته  واأع�شاء  وهو 

العامة للوزارة، ف�شال عن اأن كال منهم م�شئول عن اأعمال وزارته، 

ورئي�ض الوزراء هو الذي يطرح الثقة بالوزارة، فاإذا �شحب الثقة من 

الوزارة كلها ا�شتقالت، واإذا �شحبها من وزير ا�شتقال.

ال�شعب  لرقابة  التنفيذية  ال�شلطة  باإخ�شاع  امل�رصوع  يكتف  ومل 

هذه  تركيز  كذلك على عدم  ولكنه حر�ض  النواب،  ممثلة يف جمل�ض 

ال�شلطة يف اأيٍد قليلة، حتى ال تغري حائزيها باإ�شاءة ا�شتغاللها، فاأفرد 

يف  منتخبة  جمال�ض  من  يت�شكل  الذي  املحلي،  للحكم  منه  الرابع  الباب 

املحافظات واملدن والقرى، تقوم باإدارة املرافق واالأعمال االقت�شادية 

واالجتماعية والثقافية وال�شحية بدائرتها، وت�شهر على رعاية م�شالح 

تعاون  كما  العامة،  واحلريات  احلقوق  وكفالة  واالأفراد  اجلماعات 

للهيئات  الد�شتور  املحلي. وكفل  االأمن  و�شئون  االنتخابية  ال�شئون  يف 

املحلي،  الطابع  ذات  والر�شوم  ال�رصائب  حت�شيل  يف  احلق  املحلية، 

وح�شيلة �رصيبة االأمالك املبنية.. وح�شنها �شد املحل.

معاونة  جمال�ض  ثالثة  منه،  ال�شاد�ض  الباب  يف  امل�رصوع  وابتكر 

لل�شلطة التنفيذية، هي »املجل�س االقت�شادي«: وقد اأناط به مهمة بحث 
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اإليه  التي يحيلها  ال�شئون االقت�شادية  القوانني وغريها من  م�رصوعات 

ا�شتثمار  يف  مقدما  ا�شت�شارته  عليها  واأوجب  احلكومة،  اأو  الربملان 

موارد الرثوة العامة ويف الربامج االقت�شادية القومية.

م�رشوعات  بحث  مهمة  به  اأناط  وقد  للعمل«:  االأعلى  و«املجل�س 

القوانني وغريها من ال�شئون اخلا�شة بالعمل والعمال التي يحيلها اإليه 

الربملان اأو احلكومة.

اأناط به درا�شة �شئ�ن  وجمل�س الرثوة الطبيعية واملرافق العامة، 

وو�شع  ا�شتغاللها  وو�شائل  عنها  والبحث  الك�شف  وتي�شري  املناجم 

منح  واإقرار  فيها  املزايدات  عرو�ض  بني  واملوازنة  املوا�شفات 

التزاماتها وجتديدها اأو اإلغائها.

واأعطي م�رصوع د�شتور 1954، لل�شلطة الق�شائية اهتماما وا�شعا 

اأ�شا�شيا  اأن تعطي دورا  الذين و�شعوه على  على نحو يوحي بحر�ض 

ال  حتى  حدودها،  التنفيذية  ال�شلطة  اإلزام  ويف  الد�شتور،  �شيانة  يف 

املواطنني  حريات  على  تتغّول  اأو  ال�شلطات،  من  غريها  على  تتغّول 

العامة، واخلا�شة -فيما ت�شنه من ت�رصيعات- وتخرج بها عن ن�شو�ض 

الد�شتور.

الق�شاء  اأن يخت�ض جمل�ض  امل�رصوع على  ال�شياق حر�ض  ويف هذا 

االأعلى بتعيني الق�شاة وترقيتهم ونقلهم وندبهم وتاأديبهم، وحر�ض على 

اأن يح�شن من�شب النائب العام من اأي تدخل لل�شلطة التنفيذية، فن�ض 

الق�شاء، وحر�شه  امل�شت�شارين مبوافقة جمل�ض  اأن ينتدب من بني  على 

على حت�شني رجال الق�شاء من اإغراءات ال�شلطة التنفيذية، فن�ض على 

اأال يلي اأحدهم الوزارة، اإال بعد عام من تركه العمل يف الق�شاء.

مبوؤ�ش�شتني  بالغا  اهتماما  امل�رصوع  اأعطي  فقد  ذلك  عن  وف�شال 

التنفيذية  ال�شلطتني  على  الرقابة  يف  مهما  دورا  تلعبان  ق�شائيتني، 

والت�رصيعية.
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اأ�ش�ض عام 1946، ليق�شي  اأما االأويل فهي جمل�ض الدولة، الذي 

دورا  لعب  والذي  واملواطنني،  الدولة  بني  االإدارية  املنازعات  يف 

اأثناء  با�شا،  ال�شنهوري«  الرزاق  »عبد  املرحوم  رئي�شه  بقيادة  بارزا 

-فيما  وه�  وت�شفيته،  �رشبه  اإىل  اأدي  مما   ،1954 مار�ض  اأزمة 

يبدو- الدافع الذي دفع جلنة اخلم�شني، الإحاطته مبزيد من ال�شمانات 

على نحو يحول دون تكرار الع�شف به، فف�شال عن الن�ض عليه يف 

وموظفيه  املجل�ض  اأع�شاء  تعيني  على  كذلك  امل�رصوع  ن�ض  الد�شتور 

الفنيني وترقيتهم ونقلهم وتاأديبهم بناء على اقرتاح جمل�ض خا�ض يتاألف 

اثنان  اإليهم  ي�شاف  برئا�شة رئي�شه،  املجل�ض  م�شت�شاري  ت�شعة من  من 

من م�شت�شاري حمكمة النق�ض يختارهما جمل�ض الق�شاء االأعلى ووكيل 

وزارة العدل.

النظام  خريطة  على  تظهر  مل  التي  العليا،  الد�شتورية  املحكمة  اأما 

الد�شتوري امل�رصي، اإال يف د�شتور 1971 فقد اأفرد لها م�رصوع د�شتور 

1954، بابا خا�شا، ي�شم �شبع مواد تنظم ت�شكيلها واخت�شا�شاتها، كما 

اأ�شاف اإليها يف اأبواب اأخرى منه، اخت�شا�شات اأخرى.

القانون  اأ�شاتذة  من  يختارون  ق�شاة،  ت�شعة  من  املحكمة  وتت�شكل 

ورجال الفقه االإ�شالمي اجلامعيني ومن املحامني لدي حمكمة النق�ض 

املتخ�ش�شني منذ ع�رصين عاما، يعني رئي�ض اجلمهورية ثالثة منهم، 

كل  ويختار  اآخرين،  ثالثة  موؤمتر-  بهيئة  -جمتمعا  الربملان  وينتخب 

من الق�شاء العايل والق�شاء االإداري والق�شاء ال�رشعي، ع�ش�ا ميثله، 

مدة  تكون  اأن  على  اأع�شائها،  بني  من  لها  رئي�شا  املحكمة  وتتنخب 

الع�شوية اثنتى ع�رصة �شنة، تتجدد جزئيا طبقا لنظام يف�شله قانونها، 

ويكون انعقادها �شحيحا بح�شور �شبعة من اأع�شائها.

اإىل  اأع�شائها  اأحد  اإحالة  حق  وحدها،  باملحكمة  امل�رشوع  واأناط 

املعا�ض، اأو وقفه يف حالة العجز املادي عن العمل، اأو االإهمال اخلطري. 
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وهي تخت�ض وحدها بالف�شل يف املنازعات اخلا�شة بد�شتورية القوانني 

الدولة  �شلطات  بني  املنازعات  ويف  القانون،  قوة  لها  التي  واملرا�شيم 

املختلفة فيما يتعلق بتطبيق الد�شتور، ويف تف�شري الن�شو�ض الد�شتورية 

تنازع  اأحوال  ويف  الدولة،  وجمل�ض  باملحاكم  اخلا�شة  والت�رصيعية 

االخت�شا�ض بني جهات االخت�شا�ض املختلفة.

واأهم ما جاء به م�رصوع الد�شتور، فيما يتعلق باخت�شا�شات هذه 

رفع  ولالأفراد  لل�شلطات  منه  )املادة188(  يف  اأجاز  اأنه  هو  املحكمة، 

املنازعات اإليها.

ثالثة  كذلك،  الد�شت�رية  املحكمة  �شلطات  اإىل  اأ�شاف  كما 

بني  العالقة  ب�شبط  يتعلق  فيما  واخلطورة  االأهمية  بالغة  اخت�شا�شات 

رئي�س  حماكمة  بها  اأناط  اإذ  عليها،  الق�شائية  وبالرقابة  ال�شلطات، 

اجلمه�رية وحماكمة ال�زراء، واإن كان قد ا�شرتط يف هاتني احلالتني 

اأن ين�شم اإىل اأع�شائها الت�شعة، �شتة اأع�شاء ينتخبهم الربملان جمتمعا يف 

هيئة م�ؤمتر يف بداية كل ف�شل ت�رشيعي من غري اأع�شاء الربملان ب�رشط 

اأن تت�افر فيهم �رشوط الع�ش�ية ملجل�س ال�شي�خ.

رئي�ض  اتهام  يكون  اأن  على  امل�رصوع  ن�ض  ال�شياق  هذا  ويف 

ا�شتغالل  اأو  الد�شتور  حرية  انتهاك  اأو  العظمي  باخليانة  اجلمهورية 

جمل�شي  اأحد  من  بقرار  بال�رشف  خملة  اأخري  جرمية  اأية  اأو  النف�ذ 

الربملان ي�شدر باأغلبية اأع�شائه، فاإذا اأدانته املحكمة اأعفى من من�شبه، 

مع عدم االإخالل بالعقوبات االأخرى.

من  لكل  اتهامهم،  حق  الد�شتور،  منح  فقد  للوزراء،  بالن�شبة  اأما 

جمل�شي الربملان، من تلقاء نف�شه، اأو بناء على طلب النائب العام، اإذا ما 

ارتكب اأحدهم جرمية ب�شبب تاأدية وظيفته.. ون�س على وقف ال�زير 

ا�شتقالته  حت�ل  اأال  وعلى  اأمره،  يف  يق�شي  اأن  اإىل  العمل  عن  املتهم 

اجلرائم  يف  العقوبات  قانون  عليهم  ويطبق  عليه،  الدعوى  اإقامة  من 
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املن�شو�ض عليها فيه، على اأن يبني يف قانون خا�ض اأحوال م�شئولية 

الوزراء التي مل يتناولها قانون العقوبات، ومنح حق العفو عن الوزير 

الذي حتكم املحكمة الد�شتورية العليا باإدانته، ملجل�شي الربملان وحدهما.

يف  الف�شل  وحدها،  العليا  الد�شت�رية  باملحكمة  الد�شت�ر  واأناط 

ن�شوء  حالة  يف  ال�شيا�شية،  واجلماعات  باالأحزاب  اخلا�شة  الطعون 

لتاأ�شي�شها،  حددوها  التي  العامة  ال�رشوط  عن  خروجها  ح�ل  خالف 

ال�ش�رى  وعلى  د�شت�رية،  دميقراطية  اأ�ش�س  على  تق�م  اأن  وهي 

وحرية الراأي ويف حدود اأهداف وطنية بعيدة عن اأي نفوذ اأجنبي.

باملحكمة  الد�شتور  اأناطه  الذي  واملهم،  الثالث  االخت�شا�ض  اأما 

الد�شتورية العليا، ف�شال عن اخت�شا�شاتها املعروفة، فهو اخت�شا�شها 

وحدها بالف�شل يف �شحة ع�ش�ية الربملان ويف اإ�شقاط الع�ش�ية عنهم، 

اأو تعيني  اإبطال انتخاب  اأنه »ال يجوز  اإذ ن�ض يف املادة 70 منه على 

اأحد اأع�شاء الربملان اأو اإ�شقاط ع�ش�يته اإال بحكم من املحكمة الد�شت�رية 

اأغلبيتها  ا�شتغالل  وبني  الربملانية،  االأغلبية  بني  بذلك  ليحول  العليا«، 

الإ�شقاط الع�ش�ية عن الن�اب املعار�شني.

يحوز   -1954 د�شتور  مل�رصوع  -طبقا  اجلمهورية  رئي�ض  والأن 

�شلطة ال�شيادة فقط، من دون �شلطة احلكم، فقد ن�ض الد�شتور على اأن 

العاملون  املحلية  الهيئات  اأع�شاء  اإليهم  من�شما  الربملان  اأع�شاء  ينتخبه 

يوم انتهاء مدة الرئي�ض ال�شابق« )املادة 91(.

هما  جمل�شني،  على  الت�رصيعية  ال�شلطة  قيام  بفكرة  امل�رصوع  واأخذ 

جمل�ض النواب وجمل�ض ال�شيوخ.. ويتكون االأول من 270 ع�شوا، 

ومدته اأربع �شنوات، ويتكون الثاين من 150 ع�شوا ينتخب 90 منهم 

باالقرتاع احلر املبا�رص، وينتخب ثالثون منهم عن طريق التجمعات 

البالد  م�شالح  عليها  تقوم  التي  املهن  ب�شتى  امل�شتغلني  ت�شم  التي 

االقت�شادية واالجتماعية والثقافية، وهي كما حددها امل�رصوع النقابات 
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تنظم  التي  والهيئات  واجلمعيات  والغرف  العمال  نقابات  واحتادات 

امل�شتغلني بالزراعة وال�شناعة والتجارة والتعليم واملهن احلرة، وترك 

لقانون االنتخاب مهمة حتديد هذه الهيئات والعدد الذي يخ�ش�ض لكل 

منها واالإجراءات التي تتبع يف انتخاب هوؤالء االأع�شاء. ويعني رئي�ض 

اأن  الد�شتور، على  فئات حددها  االآخرين من بني  الُثلثني  اجلمهورية 

يكون من بينهم روؤ�شاء اجلمهورية ال�شابقون.

و�شاوى الد�شت�ر بني املجل�شني يف حق اإقرار الق�انني، لكنه اأناط 

زيادتها،  اأو  ال�رصائب  اإن�شاء  اقرتاح  حق  وحده،  النواب  مبجل�ض 

القوانني  مناق�شة  يف  وكذلك  اأوال،  امليزانية  مناق�شة  يف  احلق  واأعطاه 

اخلا�شة بال�رصائب، ويف �شحب الثقة من احلكومة، كما اأن حق رئي�ض 

اجلمهورية يف احلل، يقت�رص على جمل�ض النواب وحده.

ويالحظ الدكتور »طعيمة اجلرف«، اأن م�رصوع د�شتور 1954، 

كفل ثالث �شمانات حتي ي�شتقيم اأمر النظام الربملاين، وحتى تتوازن 

العالقة بني ال�شلطات.

فاأحاط  اال�شتقالل،  من  قدرا  التنفيذية  لل�شلطة  �شمن  اأنه  الأويل: 

حق نزع الثقة من الوزراء بقيود واأو�شاع، ال جتعل مركز احلكومة 

مزعزعا، حتى تقوي على احتمال م�شئولياتها، فطلب طرح عدم الثقة 

بالوزارة البد اأن يقدمه 10% من النواب، وال يناق�ض اإال بعد اأ�شبوع 

على عر�شه، وال يقرتع عليه علنا، اإال بعد انتهاء املناق�شة بثالثة اأيام، 

ما مل يطلب رئي�ض الوزراء غري ذلك.

الثانية: ويف مقابل هذه ال�شمانة التي منحها لل�شلطة التنفيذية، فقد 

�شد  حت�شنها  اال�شتقرار  من  درجة  الت�رصيعية  لل�شلطة  امل�رصوع  كفل 

حلل  �شلطته  ا�شتخدام  يف  اجلمهورية  رئي�ض  حق  فقيد  بها،  الع�شف 

تاأليف وزارة موؤقتة وحمايدة  اأن ي�شحب ذلك  بالن�ض على  املجل�ض، 

وتطرح  االنتخابات،  باإجراء  تقوم  ال�شيوخ  جمل�ض  رئي�ض  برئا�شة 
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اأول  بها يف  الثقة  لتلك االنتخابات  نتيجة  تت�شكل  التي  الوزارة اجلديدة 

ال  يجتمع يف موعد  اأن  يتوجب  الذي  اجلديد،  النواب  ملجل�ض  اجتماع 

يتجاوز �شهرين من �شدور قرار احلل.

الثالثة: هي الرقابة الق�شائية ال�شارمة التي فر�شها الد�شتور على 

�رصعية  وعلى  قوانني،  من  الت�رصيعية  ال�شلطة  ت�شدره  ما  د�شتورية 

القرارات التي ت�شدرها ال�شلطة التنفيذية.

االجتماعية  احلقوق  ي�ضمن   1954 د�ضتور  م�ضروع  ثالًثا: 

للمواطنني:

ت�شمن  قد   ،1954 د�شتور  م�رصوع  فاإن  ذلك،  عن  وف�شال 

�شبغة  ذات  باأنها  فهمي  زيد  اأبو  م�شطفي  د.  و�شفها  ن�شو�شا، 

بكثري  القيام  واجب  الدولة  عاتق  على  وو�شع  وا�شحة،  ا�شرتاكية 

اأن  الدولة  على  اأوجب  قد  اأنه  بينها،  من  ر�شد  االلتزامات،  من 

)مادة4(،  املواطنني  جلميع  الفر�ض  وتكافوؤ  والطماأنينة  احلرية  تكفل 

مبادئ  على  تق�م  مر�ش�مة  خلط�ط  وفقا  الدولة  اقت�شاد  تنظم  واأن 

املعي�شة  االإنتاج ورفع م�شت�ي  تنمية  اإىل  العدالة االجتماعية، وتهدف 

الئقا  م�شتوى  جميعا  للمواطنني  تي�رص  اأن  عليها  واأوجب  )مادة36(، 

والثقافية  ال�شحية  واخلدمات  وامل�شكن  الغذاء  تهيئة  اأ�شا�شه  املعي�شة  من 

واالجتماعية، واأوجب عليها اأن تي�رص ذلك يف حاالت البطالة واملر�ض 

العامة ومن  وال�شيخوخة والعجز وتوؤمنه ل�شحايا احلرب والكوارث 

يعولون من اأ�رصهم )مادة38(.

وقرر امل�رصوع -طبقا ملا ر�شده »اأبو زيد«- اأن العمل حق تعني 

�رصوطه  القانون  ويكفل  القادرين،  املواطنني  جلميع  بتوفريه  الدولة 

اأن  القانون  على  واأن  )مادة40(  الفر�ض  تكافوؤ  اأ�شا�ض  على  العادلة 

ينظم العالقة بني العمال واأ�شحاب االأعمال على اأ�ش�ض اقت�شادية تتفق 
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وقواعد العدالة االجتماعية ويحدد �شاعات العمل وينظم تقدير االأجور 

حق  وينظم  االأخطار  من  وتاأمينهم  العمال  �شحة  ويكفل  العادلة، 

العامل يف الراحة االأ�شبوعية ويف االإجازات ال�شنوية باأجر )مادة41(. 

ال�رصائب  اأ�شا�ض  تكون  اأن  يجب  االجتماعية  العدالة  اأن  اأو�شح  كما 

وغريها من التكاليف املالية العامة، واأوجب اإعفاء الطبقات الفقرية من 

ال�رشائب اإىل احلد االأدين ال�رشوري للمعي�شة )مادة 46(.

وف�شال عما ر�شده »اأبو زيد« من مالمح »ذات �شبغة ا�شرتاكية« 

يف م�رصوع د�شتور 1954، فقد ت�شمن الن�ض موادا اأخرى، تندمج 

يف ال�شياق نف�شه، فمع اأن امل�رصوع ي�شون امللكية اخلا�شة اإال اأنه يحتفظ 

باأمن  اأو يخل  اجتماعية،  االقت�شادي احلر مبنفعة  الن�شاط  »باأال ي�رش 

اأن  وعلى  )مادة35(.  كرامتهم«  اأو  حرمتهم  على  يعتدي  اأو  النا�ض 

على  ين�ض  كما  )مادة32(  االجتماعية  وظيفتها  اأداء  القانون  يرعي 

اأن يكفل القان�ن الت�افق بني الن�شاط االقت�شادي العام والن�شاط احلر 

حتقيقا لالأهداف االجتماعية ورخاء ال�شعب، ويكفل للعاملني ن�شيبا من 

اأن  يتنا�شب والعمل الذي يوؤدونه )مادة 37(. وعلى  اإنتاجهم  ثمرات 

اأو الف�شل،  ي�شمن القانون للعامل التعوي�ض املالئم عند ترك اخلدمة 

ويحدد و�شائل حمايته من الف�شل غري القانوين )مادة42(.

فهو  )مادة45(،  النقابات  اإن�شاء  للعمال حق  يكفل  اأنه  وف�شال عن 

بني  التوفيق  للمراأة  تي�رص  التي  املنظمات  »اإن�شاء  مهمة  بالدولة  ينيط 

العمل وبني واجباتها يف االأ�رصة، وحماية الن�ضء من اال�شتغالل ومن 

االإهمال االأدبي واجل�شماين والروحي«.

واأحكم  ا�شرتاكية  اأكرث  تبدو   ،1954 د�شتور  مواد  بع�ض  اإن  بل 

�شياغة من بع�ض مواد الد�شاتري التي �شدرت يف ظل ثورة يوليو ومن 

بينها الد�شتور القائم.

القانون  »ينظم  اأن  على  تن�ض   )1956( د�شتور  من   45 فاملادة 

مع  اقت�شادية  اأ�ش�ض  على  االأعمال  واأ�شحاب  العمال  بني  العالقات 
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د�شتور  من   41 املادة  بينما  االجتماعية«،  العدالة  قواعد  مراعاة 

)1954( املناظرة لها كانت ت�شيف اإىل هذا الن�س تف�شيال مهما، ينيط 

بهذا القانون نف�شه »حتديد �شاعات العمل وتنظيم تقدير االأجور العادلة، 

وكفالة �شحة العمال وتاأمينهم من االأخطار، وتنظيم حقهم يف الراحة 

االأ�شبوعية ويف االإجازات ال�شنوية باأجر«.

واملادة10 من د�شتور 1956 تن�ض على اأن يكفل القانون »التوافق 

حتقيقا  اخلا�س،  االقت�شادي  والن�شاط  العام  االقت�شادي  الن�شاط  بني 

ذيل  على  بذلك  �شاطبة  ال�شعب«،  و«رخاء  االجتماعية  لالأهداف 

املادة37 املناظرة لها يف م�رصوع د�شتور 1954، وكانت متنح العمال 

-كذلك-  لهم  القانون  يكفل  اأن  على  فن�شت  اأف�شل  ا�شرتاكية  مكا�شب 

»ن�شيبا يف ثمرات اإنتاجهم يتنا�شب والعمل الذي يوؤدونه«.

حقوقا  للعمال  يكفل  اأن  على   ،1954 د�شتور  م�رصع  وحر�ض 

من   44 املادة  األغي  الذي  الث�ار،  د�شت�ر  لهم  يكفلها  مل  دميقراطية 

م�رصوع د�شتور 1954، وكانت تن�ض على اأن »ت�رصف على �شئون 

العمال جلان دائمة قوامها العمال واأ�شحاب االأعمال ورجال االإدارة 

اأ�شحاب  بينهم وبني  والتوفيق  العمال  م�شاكل  بحث  تتويل  والق�شاء، 

االأعمال«، وكفل ذيل هذه املادة للعمال »حق االإ�رصاب عن العمل يف 

حدود القانون«، وهو حق �شادره د�شتور 1956 وال يزال م�شادرا 

اإىل الي�م.

الفردية  احلريات  يحيط   1954 د�ضتور  م�ضروع  رابًعا: 

والعامة ب�ضياج من ال�ضمانات الد�ضتورية

وتنطبق القاعدة ذاتها على ما يت�شمنه م�رصوع د�شتور 1954 من 

اخلا�شة  املادة  يف  يكتفي  ال  فهو  والعامة،  الفردية  للحريات  �شمانات 

يحظر  باأن  العامة،  والواجبات  احلقوق  يف  امل�رصيني  بني  بامل�شاواة 

اأو العقيدة، لكنه ي�شيف  اأو الدين  اأو اللغة  التمييز بينهم ب�شبب االأ�شل 
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التمييز  »حظر  ه�  كذلك،  الداللة  وبالغ  التف�شيل  بالغ  ن�شا  ذلك  اإىل 

بينهم، ب�شبب االآراء ال�شيا�شية اأو االجتماعية«.

وهو ال يكتفي بحظر اإبعاد امل�رصي عن بالده، اأو منعه من العودة 

اإليها، بل يحظر كذلك منعه من مغادرة البالد اإاّل يف اأحوال ال�رصورة 

التي يبينها القانون )مادة7( ويحظر اإلزامه باالإقامة يف مكان معني اإال 

بحكم من القا�شي، اأو يف االأحوال التي حتددها قوانني ال�شحة العامة، 

ويف كل االأحوال ين�ض بح�شم ـ على اأال يكون حظر االإقامة اأو حتديدها 

الأ�شباب �شيا�شية )مادة8(.

حب�شهم  اأو  املواطنني  على  للقب�ض  دقيقة  �رصوطا  ي�شع  وامل�رصوع 

كتابة  عليه  املقبو�ض  اإخطار  �رصورة  منها  التلب�ض،  حاالت  غري  يف 

القا�شي خالل  اإىل  يقدم  �شاعة، واأن  القب�ض عليه خالل 12  باأ�شباب 

24 �شاعة من وقت القب�ض عليه.. وينيط بالقانون، و�شع اإجراءات 

اأق�شي  تكفل �رصعة الف�شل يف التظلم الق�شائي من احلب�ض وحتديد حد 

للحب�ض االحتياطي )مادة15(.

وي�شيف اإىل املادة التقليدية اخلا�شة ب�شخ�شية العق�بة تف�شيال الفتا 

)مادة21  امل�شجون  �شخ�ض  العقوبة  تتجاوز  اأال  على  فين�ض  للنظر، 

من  باأمر  اإال  ليال  دخولها  فيحظر  امل�شاكن،  حرمة  وي�شمن  و22(، 

ال�شلطة الق�شائية »يحدد مكان التفتي�ض ومو�شوعه«. )مادة23(، كما 

ي�شمن حرية املرا�شالت الربيدية والربقية والتليفونية وغريها ويحظر 

وب�شمانات  القا�شي  من  م�شبب  بقرار  »اإال  عليها  الرقابة  اأو  تقييدها 

يحددها القانون« )مادة24(.

ال�شمانات، بل ون�ض كذلك، على  ومل يكتف امل�رصوع بكل هذه 

»حق كل من يعاقب بحكم جنائي نهائي، ثبت خطوؤه، يف اأن يح�شل 

على تعوي�ض من الدولة« )مادة25(.

للم�رصيني  امل�رصوع  كفل  العامة،  واحلريات  احلقوق  جمال  ويف 
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جميعا احلق يف اجلن�شية ون�ض على عدم جواز  اإ�شقاطها عن م�رصي 

يف  واحلق  )مادة5(  الن�شاء  ذلك  يف  مبا  االنتخاب  يف  واحلق  )ماد2( 

االلتجاء  وحق  )مادة11(  مطلقة،  حرية  باعتبارها  االعتقاد  حرية 

الدفاع،  يف  واحلق  )مادة12(  تعطيله  يجوز  ال  حقًا  باعتباره  للق�شاء 

جميع  واأمام  والدعوى  التحقيق  مراحل  جميع  يف  وكالة،  اأو  اأ�شالة 

املحاكم ويف املحاكمات التاأديبية واالإدارية )مادة12( كما ن�ض على اأال 

تتجاوز العقوبة �شخ�ض املعاقب وحقوقه« )املادة17(.

يتنباأون مبا  كانوا  د�شتور 1954،  الذين و�شعوا م�رصوع  وكاأن 

الن�شو�ض، وحني حر�شوا  �شوف يحدث بعد ذلك حني و�شعوا هذه 

اأي�شا على اأن ين�ض يف الد�شتور على عدم جواز فر�ض ال�رصية على 

حق  مت�س  اأال  وب�رشط  اال�شتثناء  �شبيل  على  اإال  اجلنايات  يف  التحقيق 

التحقيق  ح�شور  يف  عنهما  املحامني  اأو  املدين  باحلق  املدعي  اأو  املتهم 

الق�شاء  اأمام  اإال  اأحد  اأن يحظر �رصاحة، حماكمة  )مادة19(، وعلى 

العادي، ويحظر �رصاحة كل حماكمة اأمام حماكم خا�شة اأو ا�شتثنائية، 

وعلى اأن حتظر حماكمة املدنيني اأمام حماكم ع�شكرية.

معنويا،  اأو  ج�شمانيا  املتهم  اإيذاء  حظر  على  الن�ض  عن  وف�شال 

وعلى معاقبة امل�شئول عن ذلك، فقد ن�ض امل�رصوع كذلك على الن�ض 

باأن يكون ال�شجن دار تاأديب واإ�شالح، واأن يحظر فيه ما يتنافى مع 

االإن�شانية اأو يعر�ض ال�شحة للخطر )مادة21 و22(.

وي�شمن  العلمي،  والبحث  الراأي  حرية  فقط  امل�رصوع  يكفل  ومل 

احلق يف التعبري بالقول والكتابة والت�شوير واالإذاعة )مادة 25(، اأو 

وب�رصاحة  الطباعة،  حرية  كذلك  وكفل  بل  ال�شحافة،  حرية  ي�شمن 

قبل ذلك،  اللب�ض، وبتف�شيل مق�شود -ا�شرت�شادا مبا جري  ال حتتمل 

على  ن�ض  يجري-  اأن  يتوقعون  امل�رصوع  وا�شعو  كان  مما  وتخوفا 

اأن  ال�شحف واملطبوعات برتخي�ض -اأي  اإ�شدار  تقييد  اأنه »ال يجوز 
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ت�شدر مبجرد االإخطار- وعلى عدم جواز فر�ض الرقابة عليها، اأو 

وقفها اأو اإلغائها اأو م�شادرتها بالطريق االإداري )مادة26(.

تعادل  القانون  »ينظم  اأن  على  ن�ض  كله،  ذلك  عن  ف�شال  اإنه  ثم 

و�شائل  من  وغريها  باالإذاعة  االنتفاع  يف  ال�شيا�شية  اجلماعات  حقوق 

الن�رص التي تتوالها الدولة اأو ترعاها«.

يف  جميعا  امل�رصيني  حق  منه،  )املادة29(  يف  امل�رصوع  واأكد 

االجتماع يف هدوء غري حاملني �شالحا.. وحظر على رجال البولي�ض 

اأن يح�رشوا اجتماعهم، ومل ي�شرتط �رشورة اإخطار ال�رشطة مقدما، 

نهاية  يف  واأ�شاف  العامة،  لالجتماعات  بالن�شبة  اإال  االجتماع  مبوعد 

املادة، ن�شا �رصيحا مل يرد يف اأي د�شتور قبله اأو بعده يكفل للم�رصيني 

»حق اال�شرتاك يف املواكب العامة واملظاهرات يف حدود القانون«.

وتلفت املادة اخلا�شة بحرية ت�شكيل االأحزاب النظر، بدقة �شياغتها 

وتف�شيلها، وباأنها تكاد تكون معار�شة �رصيحة، الأول قانون �شدر 

يف عهد الثورة بتنظيم االأحزاب ال�شيا�شية، وهو القانون الذي انتقلت 

اأ�ش�شه فيما بعد اإىل قان�ن االأحزاب املعم�ل به الي�م، واللذان ي�شتهدفان 

ح�شار احلق يف ت�شكيل االأحزاب واإخ�شاعه لهيمنة ال�شلطة التنفيذية، 

لكي تتحكم يف اختيار معار�شيها طبقا للمقا�ض الذي تريده.

اأن  على   ،1954 د�شتور  م�رصوع  يف  وردت  التي  املادة  وتن�ض 

اجلمعيات  تاأليف  حق  ا�شتئذان  اأو  اإخطار  �شابق  دون  »للم�رصيني 

قيام  القانون  وينظم  �شلمية،  والو�شائل  الغايات  مادامت  واالأحزاب، 

االأحزاب واجلماعات ال�شيا�شية على االأ�ش�س الدميقراطية والد�شت�رية، 

وعلى ال�شورى وحرية الراأي يف حدود اأهداف وطنية بعيدة عن اأي 

نفوذ اأجنبي )مادة30(.

وهو الن�ض نف�شه تقريبا الذي ورد ب�شاأن النقابات )مادة45( الذي 

اعترب امل�رصوع ت�شكيلها حقا مكفوال يف حدود اأهداف وطنية بعيدة عن 

اأي نفوذ اأجنبي.
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اأن  على  كله،  ذلك  عن  ف�شال   1954 د�شتور  م�رصوع  وحر�ض 

يحيط كل احلريات الفردية والعامة بثالث �شمانات اأ�شا�شية، الأويل: 

�شوداء  اأياما  باأن  يتنباأون  كانوا  وا�شعيه  اأن  تثبت  ت�رصيعية،  �شمانة 

القوانني  وتهدر  الد�شتور،  مواد  لتعطيل  القانون  فيها  ي�شتغل  �شتاأتي، 

كحرية  العامة،  احلقوق  من  حق  اأي  ممار�شة  لتنظيم  ت�شدر  التي 

ال�شحافة وحق ت�شكيل االأحزاب، فن�ض يف )املادة49( منه، على اأنه 

الد�شتور للم�رّصع حتديد حق من احلقوق  التي يجيز فيها  يف االأحوال 

االإجازة  هذه  على  يرتتب  ال  منه،  الثاين  الباب  يف  الواردة  العامة 

امل�شا�ض باأ�شل ذلك احلق.

اأما ال�شمانة الثانية، فهي �شمانة ق�شائية وردت يف الباب الرابع 

-وهو خا�ض بال�شلطات- ويف الف�شل الثالث منه وهو خا�ض بال�شلطة 

الق�شائية اإذ ن�شت )املادة129( منه، على اأن يت�ىل النيابة العم�مية، 

االأعلى«  الق�شاء  امل�شت�شارين مبوافقة جمل�ض  ُيندب من بني  نائب عام 

الراأي  وجرائم  ال�شيا�شية  واجلرائم  اجلنايات  مواد  »ويف  اأ�شافت:  ثم 

التحقيق  يت�ىل  القان�ن  يحددها  التي  اجلرائم  من  وغريها  وال�شحافة 

ق�شاة«.

منه،  التا�شع  الباب  يف  الن�ض  فهي  واملهمة،  الثالثة  ال�شمانة  اأما 

الذي يتعلق بتنقيح الد�شتور، على اأن »االأحكام اخلا�شة مببادئ احلرية 

النيابي  اجلمهوري  احلكومة  وب�شكل  الد�شتور  يكفلها  التي  وامل�شاواة 

الربملاين، ال يجوز اقرتاح تعديلها«.

وبهذا كله اأحاط م�رشوع د�شت�ر 1954 احلريات واحلقوق العامة 

والفردية ب�شياج قوي يح�شنها �شد اأي اخرتاق، ورمبا كان ذلك اأحد 

االأ�شباب الرئي�شية التي األقت بامل�رصوع يف �شندوق القمامة.
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خال�ضة:

باخت�شار فاإن م�رصوع د�شتور 1954، ي�شلح كاأ�شا�ض لالإ�شالح 

الد�شتوري اجلذري لالأ�شباب التالية:

1( فهو ينطوي على روؤية متكاملة �شاغها ممثلون للتيارات الفكرية 

احلّد  اليوم. ويت�شمن  فاعلة حتى  تزال  التي ال  الرئي�شية،  وال�شيا�شية 

االأدنى لروؤية �شاملة لق�شية االإ�شالح ميكن اأن حت�شد من ح�لها جبهة 

التفا�شيل  وطنية من االإ�شالحيني امل�رصيني، بعيدا عن الرتكيز على 

واالإ�شالحات الد�شتورية اجلزئية التي ت�شتهدف ترقيع الد�شتور القائم.

جاءت  التي  والثغرات  العيوب  معظم  يعالج  امل�رصوع  اأن   )2

اإىل  واأدت  القائم،  الد�شت�ر  واآخرها  حمله،  حّلت  التي  الد�شاتري  بها 

بني  بالعالقة  منها  يت�شل  ما  خا�شة  الراهنة،  الد�شتورية  الت�شوهات 

اإىل  اأدت  التي  ال�ا�شعة  ال�شلطات  حتديدا  اأكرث  وب�ش�رة  ال�شلطات، 

هيمنة ال�شلطة التنفيذية، على الدولة واملجتمع، على نحو مل يعد يتواءم 

مع االأو�شاع املحلية واالإقليمية والدولية الراهنة.

3( اأنه ينطوي على ما يعتربه البع�ض مكا�شب اجتماعية واقت�شادية 

ويقدم  بل  القائم،  الد�شتور  ن�شو�ض  وت�شمنتها  يوليو،  ثورة  حققتها 

مكا�شب اأو�شع مما يرد يف الد�شتور القائم.

اأنه ي�شمن احلقوق واحلريات االأ�شا�شية للم�رصيني، ويحيطها   )4

ب�شياج من احلماية، يحول دون اإهدارها، اأو التحايل للع�شف بها.

5( اأنه يت�شم بدرجة عالية، من دقة ال�شياغة، على نحو يكفل تنفيذ 

ن�شو�شه، وي�شد الباب اأمام اأية حماولة لتف�شريها على غري ما ق�شد اإليه 

ع الد�شتوري. امل�رصِّ
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التوازن بني ال�ضلطات 

فى م�ضروع د�ضتور 1954

اأوال: ال�ضلطة التنفيذية

1- رئي�س الدولة 

اأكد م�رصوع د�شتور 1954 اأن رئي�ض اجلمهورية تنتخبه باالقرتاع 

يبلغ  مندوبون  اإليهم  من�شما  الربملان  اأع�شاء  من  مكونة  هيئة  ال�رصي 

اأمثال االأع�شاء املنتخبني يف املجل�شني فتنتخب كل دائرة  عددهم ثالثة 

من دوائر جمل�ض النواب وكل دائرة من دوائر جمل�ض ال�شيوخ وكل 

هيئة اأو نقابة ممثلة يف جمل�ض ال�شيوخ ثالثة مندوبني عنها وينظم القانون 

يوم  العاملون  املحلية  الهيئات  ]اأع�شاء  الهيئة.  انتخاب هذه  اإجراءات 

انتهاء مدة الرئي�ض ال�شابق[. وهو ما يعني اأن الرئي�ض ال ينتخب عرب 

االقرتاع العام؟ كما اأكد الد�شتور على اأن ال ينتخب اأحد للرئا�شة اأكرث 
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مناق�شة  تكون  ان  على  القوانني  اقرتاح  حق  وللرئي�ض  مرتني.  من 

م�رصوعات القوانني اخلا�شة باإن�شاء ال�رصائب اأو زيادتها واملداولة فيها 

لدى جمل�ض النواب اأوال.

االنعقاد  اأدوار  بني  فيما  حدوث،  حالة  يف  اأنه  الد�شتور  اأكد  كما 

اأو يف فرتة حل جمل�س الن�اب، ما ي�جب االإ�رشاع اإىل اتخاذ تدابري 

مرا�شيم  �شاأنها  يف  ي�شدر  اأن  اجلمهورية  فلرئي�ض  التاأخري  حتتمل  ال 

تكون لها قوة القانون. ويجب عر�ض هذه املرا�شيم على الربملان يف 

جمل�ض  كاأن  واإذا  �شدورها.  يوم  من  اأ�شبوعني  مدة  يف  يعقد  اجتماع 

النواب منحال وجبت دعوته، فاإذا مل يدع الربملان لالجتماع اأو دعى 

ومل تعر�ض عليه هذه املرا�شيم يف هذه املدة اأو عر�شت )ورف�شها اأحد 

املجل�شني( وانق�شى �شتون يوما دون اأن يقرها كل من املجل�شني، زال 

باأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون )ويجوز يف هذه احلالة مبوافقة 

الربملان ت�شوية ما ترتب على هذه املرا�شيم من االآثار(.. ]اإال اإذا راأى 

الربملان قبل ذلك اعتماد بقائها يف الفرتة ال�شابقة مع ت�شوية كل ما ترتب 

على هذه املرا�شيم من االآثار بوجه اآخر. وعلى كل حال ال يجوز اأن 

تت�شمن تعديل قانون االنتخاب اأو اإن�شاء جرائم اأو عقوبة جديدة.

الالزمة  اللوائح  ي�شع  اأن  اجلمهورية  لرئي�ض  الد�شتور  اأجاز  كما 

من  اإعفاء  اأو  لها  تعطيال  اأو  فيها  تعديال  يت�شمن  ال  مبا  القوانني  لتنفيذ 

الل�ائح.  هذه  ب��شع  غريه  اإىل  القان�ن  يعهد  اأن  ويج�ز  تنفيذها. 

النواب.  جمل�ض  حل  حق  اجلمهورية   لرئي�ض  الد�شتور  واأعطى 

الوزارة.  ا�شتقالة  النواب  جمل�ض  بحل  ال�شادر  االأمر  على  ويرتتب 

ويدعو رئي�ض اجلمهورية رئي�ض جمل�ض ال�شيوخ لتاأليف وزارة حمايدة 

رئي�ض  يعود  االنتخابات  نتيجة  اإعالن  وعقب  االنتخابات.  الإجراء 

اجلديدة  الوزارة  وتطرح  جديدة[  ]لفرتة  من�شبه  اإىل  ال�شي�خ  جمل�س 

رئي�ض  يويل  كما  اجلديد.  النواب  ملجل�ض  اجتماع  اأول  يف  بها  للثقة 

اجلمهورية رئي�ض جمل�ض الوزراء )ويعفيه( ويويل الوزراء ويعفيهم 

بناء على اقرتاح رئي�ض جمل�ض الوزراء.
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امل�شلحة  للقوات  االأعلى  الرئي�ض  هو  اجلمهورية  رئي�ض  اأن  كما 

وه� الذي يعلن احلرب وال يك�ن ذلك اإال مب�افقة الربملان. و يت�ىل 

رئي�ض اجلمهورية جميع �شلطاته بوا�شطة الوزراء وتوقيعاته يف �شئون 

اأن يوقع عليها رئي�ض جمل�ض الوزراء والوزراء  الدولة يجب لنفاذها 

اأو  كانت  �شفوية  واأوامره  الوزراء(  جمل�ض  موافقة  )بعد  املخت�شون. 

ي�شتقل رئي�ض  امل�شئولية بحال. ومع ذلك  الوزراء من  تعفي  كتابية ال 

اجلمهورية ]بعد ا�شت�شارة ممثلي اجلماعات ال�شيا�شي[.. بتولية رئي�ض 

جمل�ض الوزراء )اأو اإعفائه( وتعيني اأع�شاء جمل�ض ال�شيوخ الذين يكون 

اختيارهم عن طريق التعيني.

2- الوزارة

 جمل�ض الوزراء هو املهيمن على م�شالح الدولة ورئي�شه هو الذي 

يوجه ال�شيا�شة العامة للوزارة. و للوزراء اأن يح�رصوا اأي املجل�شني 

)النواب وال�شيوخ(،  ويجب اأن ي�شمعوا كلما طلبوا الكالم، ولهم اأن 

ولكل  عنهم.  ينوبون  اأن  اأو  املوظفني  كبار  من  يرون  مبن  ي�شتعينوا 

للوزير  يكون  وال  جل�شاته،  ح�شور  الوزراء  على  يحتم  اأن  جمل�ض 

�شوت اإال يف املجل�ض الذي هو ع�شو فيه.

لدى  مت�شامنون  م�شئولون  والوزراء  الوزراء  جمل�ض  رئي�ض 

م�شئول عن  منهم  للوزارة، وكل  العامة  ال�شيا�شة  النواب عن  جمل�ض 

يجوز  وال  رئي�شها.  اإال  بالوزارة  الثقة  يطرح  وال  وزارته.  اأعمال 

طرح عدم الثقة بالوزارة اإال بناء على طلب يوقع من ع�رص االأع�شاء 

الذين يتاألف منهم جمل�ض النواب، وال جتري املناق�شة فيه اإال بعد اأ�شبوع 

من عر�شه.

على  وباملناداة  العلني  باالقرتاع  الراأي  اإبداء  يكون  احلالتني  ويف 

االأع�شاء باأ�شمائهم بعد ثالثة اأيام من انتهاء املناق�شة. ولرئي�ض الوزارة 
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اإذا قرر جمل�ض النواب عدم الثقة  اأن يطلب االقرتاع فورا.  مع ذلك 

على  وجب  املجل�ض  منهم  يتاألف  الذين  االأع�شاء  باأغلبية  بالوزارة 

وجبت  الوزراء  باأحد  خا�شا  القرار  كان  واإذا  ت�شتقيل،  اأن  الوزارة 

ا�شتقالته من الوزارة.

النائب  بناء على طلب  اأو  نف�شه  تلقاء  لكل من جمل�شي الربملان من 

تاأدية  ب�شبب  اجلرائم  من  منهم  يقع  فيما  الوزراء  اتهام  حق  العام 

يف  يق�شي  اأن  اإىل  العمل  عن  ي�قف  يتهم  الذي  وال�زير  وظائفهم، 

فيها.  اال�شتمرار  اأو  الدع�ى عليه  اإقامة  ا�شتعفاوؤه من  اأمره وال مينع 

وتكون حماكمة الوزراء اأمام املحكمة العليا الد�شتورية وفقا لالأو�شاع 

قانون  �شاأنهم  يف  ويطبق  القانون.  عليها  ين�ض  التي  واالإجراءات 

خا�ض  قانون  يف  وتبني  فيه.  عليها  املن�شو�ض  اجلرائم  يف  العقوبات 

اأحوال م�شئولية الوزراء التي مل يتناولها قانون العقوبات، وال يجوز 

العفو عن الوزير املحكوم عليه من املحكمة العليا الد�شتورية اإال مبوافقة 

كل من جمل�شي الربملان.

ثانيا: ال�ضلطة الق�ضائية

اأكد الد�شتور على ا�شتقاللية ال�شلطة الق�شائية ، كما اأكد اأن جل�شات 

للنظام  مراعاة  �رصية  جعلها  املحكمة  قررت  اإذا  اإال  علنية  املحاكم 

القانون  ينظم  اأعلى  للق�شاء جمل�ض  اأن  على  االآداب. ون�ض  اأو  العام 

اخت�شا�شاته ويوؤلف من رئي�ض حمكمة النق�ض رئي�شا ومن اأقدم ثالثة 

من كل من م�شت�شاري حمكمة النق�ض وروؤ�شاء حماكم اال�شتئناف ومن 

وكيل وزارة العدل والنائب العام ومن رئي�ض كل من حمكمة القاهرة 

واالإ�شكندرية االبتدائيتني وي�شم اإليه اثنني من م�شت�شاري جمل�ض الدولة 

يختارهما جمل�شه اخلا�ض من بني اأع�شائه. كما اأكد الد�شتور على اأن 

الق�شاة غري قابلني للعزل.
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املحكمة الد�ضتورية العليا :

من  يختارون  ق�شاة  ت�شعة  من  الد�شتورية  العليا  املحكمة  توؤلف 

اجلامعيني  االإ�شالمي  الفقه  ورجال  القانون  اأ�شاتذة  ومن  امل�شت�شارين 

ومن املحامني لدي حمكمة النق�ض املتخرجني منذ ع�رصين عاما، �شواء 

يف هوؤالء جميعا، احلاليني منهم وال�شابقني. ويعني رئي�ض اجلمهورية 

وثالثة  موؤمتر،  بهيئة  جمتمعا  الربملان  ينتخبهم  وثالثة  منهم،  ثالثة 

ينتخبهم الق�شاء العايل العادي واالإداري وال�رصعي. وتنتخب املحكمة 

�شنة وجتدد جزئيا على  اثنتا ع�رصة  اأع�شائها. ومدتها  بني  رئي�شا من 

الوجه املبني يف القانون. ويكون انعقاد املحكمة �شحيحا بح�شور �شبعة 

من اأع�شائها.

ت�شكيل  وطريقة  املحكمة  ق�شاة  تعيني  اإجراءات  القانون  ينظم 

اإليها  املنازعات  رفع  يف  مراعاتها  يجب  التي  واالأو�شاع  دوائرها 

واالإجراءات  الأعمالها  املنظمة  والقواعد  واالأفراد  ال�شلطات  بوا�شطة 

اأو  املعا�س  اإىل  املحكمة  ق�شاة  اإحالة  يج�ز  وال  ا�شتقاللها.  تكفل  التي 

وقفهم من اأعمالهم اإال بقرار من املحكمة نف�شها ويكون ذلك اإما ب�شبب 

وتخت�ض  اأعمالهم.  اأداء  يف  خطري  اإهمال  اأو  العمل  عن  مادي  عجز 

اخلا�شة  املنازعات  يف  بالف�شل  وحدها  الد�شتورية  العليا  املحكمة 

املنازعات  ويف  القانون  قوة  لها  التي  واملرا�شيم  القوانني  بد�شتورية 

تف�شري  ويف  الد�شتور.  بتطبيق  يتعلق  فيما  املختلفة  الدولة  �شلطات  بني 

الن�شو�ض الد�شتورية والت�رصيعية اخلا�شة باملحاكم وجمل�ض الدولة ويف 

ف�شال  املختلفة. وذلك  الق�شاء  االخت�شا�ض بني جهات  تنازع  اأحوال 

عن االخت�شا�شات االأخرى املبينة يف هذا الد�شتور.
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ثالثا: ال�ضلطة الت�ضريعية

ال�شلطات  م�شدر  وهي  لالأمة،  ال�شيادة  اأن  على  الد�شتور  اأكد 

جميعًا، وتكون ممار�شتها على الوجه املبني يف ن�ض الد�شتور. ويتكون 

ويحق  ال�شيوخ.  وجمل�ض  النواب  جمل�ض  هما  جمل�شني  من  الربملان 

جم�ض  الأع�شاء  يجوز  ال  اأنه  على  القوانني  اقرتاح  الربملان   الأع�شاء 

ال�شيوخ اقرتاح اإن�شاء ال�رصائب اأو زيادتها.

اإحدى جلان  اإىل  يحال  اأن  مناق�شته  قبل  يجب  قان�ن  كل م�رشوع 

اأحد  يقرره  قانون  م�رصع  عنه،وكل  تقرير  وتقدمي  لفح�شه  املجل�ض 

قرره  اإذا  اإال  قان�نا  يك�ن  االآخر. وال  املجل�س  اإىل  به  يبعث  املجل�شني 

املجل�شان. لكل ع�ش� من اأع�شاء الربملان اأن ي�جه اإىل ال�زراء اأ�شئلة 

على  اأيام  �شبعة  بعد  اال�شتجواب  يف  املناق�شة  وجتري  ا�شتجوابات  اأو 

االأقل من ي�م تقدميه وذلك يف غري حالة اال�شتعجال وم�افقة ال�زير. 

وينتخب اأع�شاء املجل�شني باالقرتاع ال�رصي املبا�رص.

مالحظات: 

متقدمة  تعد  اأنها  هي  ال�ثيقة  هذه  ح�ل  االأوىل  املالحظة  اإن   -1

فيه، عقب  الذي �شدرت  الوقت  اأخذ بعني االعتبار  اإذا  للغاية خا�شة 

ثورة كان قادتها عنا�رص ع�شكرية، فقد ت�شمن الد�شتور عدة �شمانات 

اأي م�رصي عن  اإبعاد  املادة 7 »اإن  تاأكيده يف  العامة منها،  للحريات 

كذلك  وحمظور  حمظور.  اإليها  العودة  من  منعه  اأو  امل�رصية  الديار 

القانون.  يبينها  التي  ال�رصورة  اأحوال  يف  اإال  مغادرتها  من  منعه 

»اأي�شا املادة 8 » ال يجوز اأن يلزم م�رصي االإقامة يف مكان معني اإال 

االإقامة  اأن حتظر على امل�رصي  القا�شي. وكذلك ال يجوز  بحكم من 

اإال يف االأحوال التي حتددها قوانني ال�شحة وال�شالمة  يف مكان معني 

وحتديدها  االإقامة،  خطر  يكون  اأن  يجوز  ال  حال  كل  ويف  العامة. 
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االعتقاد  »حرية  فيها  جاء  والتي   11 املادة  اأي�شا  �شيا�شية«.  الأ�شباب 

طبقا  والعقائد  االأديان  ب�شعائر  القيام  حرية  الدولة  وحتمي  مطلقة، 

اأال يخل ذلك بالنظام العام  للعادات املرعية يف الديار امل�رصية، على 

اأو ينايف االآداب«، وجمموعة اأخرى من املواد ت�شمن احلريات العامة 

للمواطنني امل�رصيني.

بني  التوازن  من  نوعًا  خلق  قد   1954 د�شتور  م�رصوع  اإن   -2

ال�شلطات الثالث، فاحلكومة م�شئولة اأمام ال�شلطة الت�رصيعية، ويجوز 

الد�شتور  اأعطى  فقد  املقابل  ويف  احلكومة،  من  الثقة  �شحب  لالأخرية 

ال�شلطة  من  الد�شتور  جعل  كما  النواب.  جمل�ض  حل  حق  للرئي�ض 

الق�شائية ممثال يف املحكمة الد�شتورية العليا قيد على ال�شلطة الت�رصيعية 

ل�شمان ات�شاق ما ت�شدره من قوانني مع اأحكام الد�شتور.

 3- ويالحظ اأن  الد�شتور قد اأكد  مبداأ ا�شتقاللية الق�شاء، يف مادة 

�شلطان  ال  م�شتقلون  »الق�شاة  فيها  جاء  والتي   122 املادة  هي  م�شتقلة 

يف  التدخل  �شلطة  الأية  يجوز  وال  القانون.  لغري  ق�شائهم  يف  عليهم 

الق�شايا اأويف اإجراء العدالة »، كما عاد الد�شتور واأكد يف املادة 127: 

» الق�شاة غري قابلني للعزل. ويكون تعيينهم وترقيتهم ونقلهم بناء على 

اقرتاح جمل�ض الق�شاء االأعلى. ويخت�ض هذا املجل�ض بتاأديبهم وندبهم. 

وكل ذلك على الوجه املبني يف القانون.«

4- كما ت�شمن الد�شتور قيدا على اإعادة تر�شيح رئي�ض اجلمهورية، 

فال يجوز له تويل املن�شب اأكرث من مرتني.

5- رمبا يكون املاأخذ على هذا الد�شتور هو عدم وجود اآية اآليات 

اأو �شحب الثقة من رئي�ض اجلمهورية، وذلك على الرغم  ال�شتجواب 

من اأن من�شب رئي�ض اجلمهورية هو جزء من ال�شلطة التنفيذية.

العام  االقرتاع  طريق  عن  الدولة  رئي�ض  انتخاب  عدم  اإن   -6

لرئي�ض  ا�شتثنائية  �شالحيات  اإعطاء  عدم  يف  امل�رصع  رغبة  على  يدل 



58

اجلمهورية م�شتمدة من انتخابه احلر املبا�رص من ال�شعب، وبدا حر�شه 

على اأن يكون دور رئي�ض اجلمهورية كحكم بني ال�شلطات، واأن تنقل 

ال�شلطات احلقيقية اإىل رئي�س ال�زراء يف جمه�رية برملانية حقيقية. 
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مالحـــق
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جلنة م�ضروع الد�ضتور

ن�س امل�ضروع قبل التعديالت التي اأدخلتها جلنة ال�ضياغة 

فى يوليو واأغ�ضط�س 1954

الباب االأول 

الدولة امل�ضرية ونظام احلكم فيها

م�شتقلة،  حرة  وهي  �شيادة،  ذات  موحدة  دولة  م�رص  مادة1: 

وحكومتها جمهورية نيابية برملانية.

الباب الثاين 

احلقوق والواجبات العامة 

بحال  يجوز  وال  القانون،  يحددها  امل�رصية  اجلن�شية   :2 مادة 

اكت�شبها  اإ�شقاطها عن م�رصي. وكذلك ال يجوز االإذن بتغيريها ممن 

اإال يف حدود القانون.
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مادة 3: امل�رصيون لدي القانون �شواء، وهم مت�شاوون يف احلقوق 

اأو  اللغة  اأو  االأ�شل  ب�شبب  بينهم يف ذلك  العامة، ال متييز  والواجبات 

الدين اأو العقيدة اأو االآراء ال�شيا�شية اأو االجتماعية.

جلميع  الفر�ض  وتكافوؤ  والطماأنينة  احلرية  الدولة  تكفل   :4 مادة 

املواطنني.

�شنة  وع�رصين  اإحدى  البالغني  للم�رصيني  حق  االنتخاب   :5 مادة 

لل�رشوط  الن�شاء هذا احلق وفقا  بالقان�ن. ومتار�س  املبني  ال�جه  علي 

التي ي�شعها القانون.

مادة 6: التجنيد واجب عام اإجباري ينظمه القانون.

مادة 7: اإبعاد اأي م�رصي عن الديار امل�رصية اأو منعه من العودة 

اأحوال  يف  اإال  مغادرتها  من  منعه  كذلك  وحمظور  حمظور.  اإليها 

ال�رصورة التي يبينها القانون.

اإال  معني  مكان  يف  االإقامة  م�رصي  يلزم  اأن  يجوز  ال   :8 مادة 

بحكم من القا�شي. وكذلك ال يجوز اأن  حتظر علي امل�رصي االإقامة 

اإال يف االأحوال التي حتددها قوانني ال�شحة وال�شالمة  يف مكان معني 

وحتديدها  االإقامة،  خطر  يكون  اأن  يجوز  ال  حال  كل  ويف  العامة. 

الأ�شباب �شيا�شية.

للمعاهدات  وفقا  م�رص  يف  االأجانب  و�شع  القانون  ينظم   :9 مادة 

والعرف الدويل.

مادة 10: االأجانب املحرومون يف بالدهم من احلقوق واحلريات 

الديار  اإيل  االلتجاء  بحق  يتمتعون  الد�شتور  هذا  يكفلها  التي  العامة 

امل�رصية يف حدود القانون.

القيام  حرية  الدولة  وحتمي  مطلقة،  االعتقاد  حرية   :11 مادة 

ب�شعائر االأديان والعقائد طبقا للعادات املرعية يف الديار امل�رصية، علي 
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اأال يخل ذلك بالنظام العام اأو ينايف االآداب.

مادة 12: االلتجاء اإيل الق�شاء حق يكفله القانون، وال يجوز بحال 

تعطيله.

جميع  يف  القانون  يكفله  حق  بالوكالة  اأو  اأ�شالة  الدفاع   :13 مادة 

مراحل التحقيق والدعوى واأمام جميع املحاكم ويف املحاكمات التاأديبية 

واالإدارية.

مادة 14: ال يجوز مراقبة اأحد اأو تعقبه اإال باأمر م�شبب من ال�شلطة 

الق�شائية.

مادة 15: ال يجوز القب�ض علي اأحد اأو حب�شه يف غري حالة التلب�ض 

اإال باأمر من ال�شلطة الق�شائية.

ويجوز ملاأمور ال�شبط الق�شائي حالة اال�شتعجال وال�رصورة التي 

يبينها القانون اأن يقب�ض علي من يتهم بارتكاب جناية اأو جنحة.

باأ�شباب  كتابة  عليه  املقبو�ض  اإخطار  احلاالت  جميع  يف  ويجب 

اأربع  خالل  القا�شي  اإيل  يقدم  واأن  �شاعة  ع�رصة  اثنتي  خالل  القب�ض 

وع�رصين �شاعة من وقت القب�ض عليه.

اأو غريها  املحبو�ض  اأو  املقبو�ض عليه  القانون و�شائل تظلم  وينظم 

التظلم،  هذا  يف  ق�شائيا  الف�شل  ب�رصعة  الكفيلة  االإجراءات  وي�شع 

وكذلك يبني احلد االأق�شى للحب�ض االحتياطي..

مادة 16: ال جرمية وال عق�بة اإال بناء علي قان�ن، وال عقاب علي 

االأفعال الالحقة ل�شدور القانون.

مادة 17: العقوبة �شخ�شية ال جتاوز �شخ�ض املعاقب وحقوقه.

مادة 18: يحدد القانون احلاالت التي تقوم فيها الدولة بالتعوي�ض 

عن تنفيذ عقوبة، بناء علي حكم جنائي نهائي ثبت خطوؤه، كما يحدد 
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�رشوط هذا التع�ي�س و�ش�ره.

مادة 19: ال يجوز تقرير �رصية التحقيق يف اجلنايات اإال علي �شبيل 

اأو  املدين  باحلق  املدعي  اأو  املتهم  حق  مت�س  اأال  وب�رشط  اال�شتثناء، 

املحامني عنهما يف ح�شور التحقيق.

مادة 20: ال يحاكم اأحد اإال اأمام الق�شاء العادي. وحتظر املحاكمة 

اأمام حماكم خا�شة اأو ا�شتثنائية وال يحاكم مدين اأمام املحاكم الع�شكرية.

مادة 21: اإيذاء املتهم ج�شمانيا اأو معنويا حمظور، ويعاقب امل�شئول 

وفقا للقانون.

مادة 22: ال�شجن دار تاأديب واإ�شالح ويحظر فيه كل ما يتنافى مع 

االإن�شانية اأو يعر�ض ال�شحة للخطر. 

احلياة  �شبل  لهم  لتي�رص  عليهم  املحكوم  مب�شتقبل  الدولة  وتعني 

الكرمية.

مادة 23: للمنازل حرمة. وال يجوز مراقبتها اأو دخولها للتفتي�ض 

اأو ال�شبط اأو غريها اإال باأمر م�شبب من ال�شلطة الق�شائية يحدد مكان 

التفتي�ض ومو�شوعه، علي اأن يكون دخولها بعد اإ�شتئذان من فيها، وال 

يجوز دخولها ليال اإال باإذن القا�شي.

وذلك كله يف غري اأحوال التلب�ض واال�شتغاثة.

مادة 24: حرية املرا�شالت و�رصيتها مكفولة، �شواء كانت بالربيد 

اأو الربق اأو التليفون اأو بغريها. وال يجوز تقييدها اأو رقابتها اإال بقرار 

م�شبب من القا�شي وبال�شمانات التي يحددها القانون.

مادة 25: حرية الراأي والبحث العلمي مكفولة.

ولكل اإن�شان حق التعبري عن راأيه ون�رصه بالقول والكتابة والت�شوير 

واالإذاعة وغريها.
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التي  )ال�رصورية(  االأحوال  يف  اإال  اآرائه  علي  اأحد  يوؤاخذ  وال 

يحددها القانون.

مادة 26: حرية ال�شحافة والطباعة مكفولة.

وال  برتخي�ض  واملطبوعات  ال�شحف  اإ�شدار  تقييد  يجوز  وال 

فر�ض رقابة عليها. واإنذار ال�شحف اأو وقفها اأو اإلغاوؤها اأو م�شادرتها 

بالطريق االإداري حمظور.

ال�شيا�شية  اجلماعات  تعادل حقوق  القانون  ينظم  مادة 26 مكرر: 

الدولة  تتوالها  التي  الن�رص  و�شائل  من  وغريها  باالإذاعة  االنتفاع  يف 

)وترعاها(

وينظمه  واالآداب  العام  النظام  حدود  يف  حر  التعليم   :27 مادة 

القانون.

مادة 28: التعليم حق للم�رصيني جميعًا تكفله الدولة وهو اإلزامي يف 

املرحلة االبتدائية جماين يف مدار�شها العامة.

حاملني  غري  هدوء،  يف  االجتماع  حق  للم�رصيني   :29 مادة 

�شالحا. ولي�ض لرجال البولي�ض اأن يح�رصوا اجتماعهم وال يجوز اأن 

ي�شرتط االإخطار مقدما اإال بالن�شبة لالجتماعات العامة.

ويف جميع االأح�ال ي�شرتط اأن تك�ن اأغرا�س االجتماع وو�شائله 

�شلمية وال تتنافى مع االآداب، واملواكب واملظاهرات مباحة يف حدود 

القانون.

تاأليف  حق  ا�شتئذان  اأو  اإخطار  �شابق  دون  للم�رصيني  مادة30: 

اجلمعيات واالأحزاب ما دامت الغايات والو�شائل �شلمية.

االأ�ش�ض  علي  ال�شيا�شية  واجلماعات  االأحزاب  قيام  القانون  وينظم 

حدود  يف  الراأي  وحرية  ال�ش�رى  وعلي  الد�شت�رية،  الدميقراطية 
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اأهداف وطنية بعيدة عن اأي نفوذ اأجنبي.

وتخت�ض املحكمة الد�شتورية بالف�شل يف الطعون اخلا�شة باالأحزاب 

واجلماعات ال�شيا�شية.

مادة31: للمواطنني حق خماطبة ال�شلطات العامة كتابة وبتوقيعهم، 

النظامية  للهيئات  اإال  اجلماعات  با�شم  ال�شلطات  خماطبة  تكون  وال 

واالأ�شخا�ض املعنوية.

وظيفتها  اأداء  القانون  ويرعي  م�شونة،  اخلا�شة  امللكية  مادة32: 

االجتماعية وال تنزع امللكية اإال للمنفعة العامة، ومقابل تعوي�ض عادل 

يدفع مقدما وفقد للقانون.

وال يجوز لغري امل�رصيني متلك االأرا�شي الزراعية يف م�رص اإال يف 

االأحوال التي يبينها القانون.

مادة 33: املرياث حق يكفله القانون.

مادة 34: امل�شادرة العامة لالأموال حمظورة.. وال تكون عقوبة 

امل�شادرة اخلا�شة اإال بحكم ق�شائي.

مادة 35: الن�شاط االقت�شادي الفردي حر، علي اأال ي�رش مبنفعة 

اجتماعية، اأو يخل باأمن النا�ض اأو يعتدي علي حريتهم وكرامتهم.

علي  تقوم  مر�شومة  خلطط  وفقا  الدولة  اقت�شاد  ينظم   :36 مادة 

م�شتوي  ورفع  االإنتاج  تنمية  اإيل  وتهدف  االجتماعية  العدالة  مبادئ 

املعي�شة.

العام  االقت�شادي  الن�شاط  بني  الت�افق  القان�ن  يكفل   :37 مادة 

والن�شاط احلر، حتقيقا لالأهداف االجتماعية ورخاء ال�شعب، كما يكفل 

للعاملني فيهما ن�شيبا يف ثمرات اإنتاجهم يتنا�شب والعمل الذي يوؤدونه.
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مادة 38: تي�رص الدولة للمواطنني جميعا م�شتوي الئقا من املعي�شة 

اأ�شا�شه تهيئة الغذاء وامل�شكن واخلدمات ال�شحية والثقافية واالجتماعية 

كما تي�رص ذلك يف حاالت البطالة واملر�ض والعجز وال�شيخوخة وتوؤمنه 

ل�شحايا احلرب والكوارث العامة ومن يعولون من اأ�رصهم.

مادة 39: للدولة اأن توؤمم بقانون مقابل تعوي�ض عادل اأي م�رصوع 

له طابع املرفق العام اأو االحتكار، متي كان يف تاأميمه حتقيق م�شلحة 

عليا للمجتمع.

مادة 40: العمل حق تعني الدولة بتوفريه جلميع املواطنني القادرين 

ويكفل القانون �رصوطه العادلة علي اأ�شا�ض تكافوؤ الفر�ض.

�شخ�ض يف  ي�شار  اأن  يجوز  مهنته، وال  اختيار  فرد حرية  ولكل 

عمله ب�شبب اأ�شلة اأو راأيه اأو عقيدته.

االأعمال  العمال واأ�شحاب  العالقات بني  القانون  ينظم  مادة 41: 

�شاعات  العدالة االجتماعية ويحدد  تتفق وقواعد  اقت�شادية  اأ�ش�ض  علي 

العمل وينظم تقدير االأجور العادلة ويكفل �شحة العمال وتاأمينهم من 

االأجازات  ويف  االأ�شبوعية  الراحة  يف  العامل  حق  وينظم  االأخطار 

ال�شنوية باأجر.

مادة 42: يبني القانون التعوي�ض املالئم عند ترك العامل اخلدمة اأو 

ف�شله وو�شائل حمايته من الف�شل غري القانوين.

مادة 43: ينظم القانون العمل للن�شاء واالأحداث.

وتعني الدولة باإن�شاء املنظمات التي تي�رص للمراأة التوفيق بني العمل 

وتقيه  اال�شتغالل  من  الن�ضء  حتمي  كما  االأ�رصة،  يف  واجباتها  وبني 

االإهمال االأدبي واجل�شماين والروحي.
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العمال  قوامها  دائمة  جلان  العمال  �شئون  علي  ت�رصف   :44 مادة 

واأ�شحاب االأعمال ورجال االإدارة والق�شاء.

وبني  بينهم  والت�فيق  العمال  م�شاكل  بحث  اللجان  هذه  وتت�ىل 

اأ�شحاب االأعمال. واالإ�رصاب جائز يف حدود القانون.

مادة 45: اإن�شاء النقابات حق مكفول يف حدود اأهداف وطنية بعيدة 

عن اأي نفوذ اأجنبي وللنقابات �شخ�شية معنوية وفقا للقانون.

مادة 46: العدالة االجتماعية اأ�شا�ض ال�رصائب وغريها من التكاليف 

اإيل احلد االأدنى  الفقرية من ال�رصائب  الطبقات  العامة. وتعفي  املالية 

ال�رصوري للمعي�شة وذلك علي الوجه املبني بالقانون.

عمليات  �شري  علي  وت�رصف  االدخار،  الدولة  ت�شجع   :47 مادة 

االئتمان وتي�رص ا�شتغالل االدخار ال�شعبي يف متلك امل�شكن اأو االأر�ض 

اأو امل�شاهمة يف امل�رصوعات.

واالأخالق  الدين  وقوامها  املجتمع  اأ�شا�ض  االأ�رصة   :48 مادة 

والطفولة  االأمومة  وحماية  االأ�رصة  تدعيم  القانون  ويكفل  والوطنية 

وتوفري املن�شاآت الالزمة لذلك.

مادة 49: يف االأحوال التي يجيز فيها هذا الد�شتور للم�رصع حتديد 

حق من احلقوق العامة الواردة يف هذا الباب اأو تنظيمه ال يرتتب علي 

هذه االإجازة امل�شا�ض باأ�شل ذلك احلق اأو تعطيل نفاذه.
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الباب الثالث

ال�ضلطات 

وتكون  جميعا  ال�شلطات  م�شدر  وهي  لالأمة،  ال�شيادة   :50 مادة 

ممار�شتها علي الوجه املبني يف الد�شتور.

الف�صل الأول 

الربملان

مادة 51: يتكون الربملان من جمل�ض النواب وجمل�ض ال�شيوخ.

جمل�س النواب

ع�شوا،  و�شبعني  مائتني  من  النواب  جمل�ض  يتاألف   :52 مادة 

االنتخاب  قانون  ويحدد  املبا�رص،  ال�رصي  العام  باالقرتاع  ينتخبون 

دوائرهم االنتخابية.

مادة 53: يجب اأال تقل �شن النائب يوم االنتخاب عن ثالثني �شنة 

الهيئات  اأم�شي ثالث �شن�ات يف ع�ش�ية  ال�رشط من  ويعفي من هذا 

املحلية.

مادة 54: مدة جمل�ض النواب اأربع �شنوات من تاريخ اأول اجتماع 

يوما  ال�شتني  خالل  املجل�ض  لتجديد  العامة  االنتخابات  وجتري  له. 

ال�شابقة النتهاء هذه املدة.

املجل�ض  حل  يجوز  فال  اأمر  يف  النواب  جمل�ض  حل  اإذا   :55 مادة 

اجلديد من اأجل ذلك االأمر.

مادة 56: االأمر ال�شادر بحل جمل�ض النواب يجب اأن ي�شتمل على 

�شهرين  يتجاوز  ال  ميعاد  انتخابات جديدة يف  الإجراء  الناخبني  وحدة 

التالية  الع�رصة  االأيام  يف  اجلديد  املجل�ض  الجتماع  ميعاد  حتديد  وعلى 
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لتمام االنتخاب، فاإذا مل ي�شتمل االأمر علي ذلك كله، كان باطال وبقي 

جمل�ض النواب قائما..

واإذا انق�شي ذلك امليعاد دون اإجراء انتخابات جديدة، اأ�شبح اأمر 

احلل كاأن مل يكن وعاد الربملان اإيل االجتماع من تلقاء نف�شه يف اليوم 

التايل النق�شاء امليعاد.

جمل�س ال�صيوخ

مادة 57: يتاألف جمل�ض ال�شيوخ من:

اأ( ت�شعني ع�شوا ينتخبون باالقرتاع العام ال�رصي املبا�رص. ويحدد 

قانون االنتخاب دوائرهم االنتخابية.

واحتادات  النقابات  اأع�شائها  بني  من  تنتخبهم  ع�شوا  ثالثني  ب( 

امل�شتغلني  تنظم  التي  والهيئات  واجلمعيات  والغرف  العمال  نقابات 

من  وغريها  احلرة  واملهن  والتعليم  والتجارة  وال�شناعة  بالزراعة 

واالجتماعية  االقت�شادية  البالد  م�شالح  عليها  تقوم  التي  االأعمال 

والثقافية. ويعني قانون االنتخاب هذه الهيئات والعدد الذي يخ�ش�ض 

لكل منها واالإجراءات التي تتبع يف انتخاب هوؤالء االأع�شاء..

ج( ثالثني ع�شوا يعينهم رئي�ض اجلمهورية من اأ�شحاب الكفاءات 

والوزراء  الوزارات  روؤ�شاء  بني  من  ويختارون  والفنية  العلمية 

الذين  والنواب  ال�شابقني  النواب  وال�شابقني وروؤ�شاء جمال�ض  احلاليني 

ال�شابقني  ال�شيوخ  جمل�ض  واأع�شاء  النيابة  يف  ت�رصيعيني  ف�شلني  ق�شوا 

درجتهم  يف  ومن  وامل�شت�شارين  الروحانيني  والروؤ�شاء  العلماء  وكبار 

من  املتقاعدين  وال�شباط  وال�شابقني  منهم  احلاليني  الق�شاء  رجال  من 

الذين  البلدية  واملجال�ض  املديريات  جمال�ض  واأع�شاء  فاأعلي  لواء  رتبة 

فاأعلي  ق�شوا ثالث مدد يف جمال�شهم واملوظفني من درجة مدير عام 

واأ�شاتذة اجلامعات احلاليني منهم وال�شابقني.
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ويكون روؤ�شاء اجلمهورية ال�شابقون اأع�شاء مدي احلياة.

مادة 58: يجب اأال تقل �شن ع�شو ال�شيوخ يوم االنتخاب اأو التعيني 

االأخرى  الع�ش�ية  �رشوط  القان�ن  ويبني  �شنة.  وثالثني  خم�س  عن 

واأحكام االنتخاب.

مادة 59: مدة الع�شوية يف جمل�ض ال�شيوخ ثماين �شنوات ويتجدد 

ن�شف اأع�شاء كل فئة من فئات الثالث كل اأربع �شنوات.

ويف نهاية ال�شنوات االأربع من تاريخ انعقاد املجل�ض ت�شقط ع�شوية 

هذا الن�شف بطريق القرعة.

وجتوز اإعادة اختيار من انتهت مدته.

النتهاء  ال�شابقة  يوما  ال�شتني  خالل  الن�شفي  التجديد  اإجراء  ويجب 

املدة.

مادة 60: اإذا حل جمل�ض النواب توقفت جل�شات جمل�ض ال�شيوخ.

اأحكام عامة للمجل�صني

ال�رصورة  عند  ويجوز  القاهرة  مبدينة  الربملان  مقر   :61 مادة 

اال�شتثنائية  الظروف  يف  يجوز  كما  بقانون  اأخرى   جهة  يف  انعقاده 

دعوته لالنعقاد يف اأي مكان بناء على طلب رئي�ض اجلمهورية.

التي  واجتماعه يف غري املكان املعني له غري م�رصوع والقرارات 

ت�شدر فيه باطلة بحكم القانون.

تبداأ  العادي للربملان يكون على فرتتني  ال�شنوي  الدور  مادة 62: 

�شهر  من  الثالث  اخلمي�س  قبل  اجلمه�رية  رئي�س  من  بدع�ة  االأوىل 

اجتمع  املذك�ر  امليعاد  قبل  االجتماع  اإىل  الربملان  يدع  مل  واإذا  يناير. 

فيه بحكم القانون. ويدوم الدور �شبعة �شهور على االأقل. وال يجوز 
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ف�شه قبل الفراغ من تقرير امليزانية والت�شديق على احل�شاب اخلتامي.

رئي�ض  من  بدعوة  عادي  غري  اجتماعا  الربملان  يجتمع   :63 مادة 

اجلمهورية. وذلك عند ال�رصورة اأو بناء على طلب موقع من اأغلبية 

اأع�شاء اأي املجل�شني.

مادة 64: اأدوار االنعقاد واحدة للمجل�شني، وال يجوز االجتماع يف 

غري دور االنعقاد واإال كان االجتماع غري �رصعي وكانت القرارات 

التي ت�شدر فيه باطلة بحكم القانون.

مادة 65: قبل اأن يت�ىل ع�ش� الربملان عمله يق�شم اأمام جمل�شه يف 

جل�شة  علنية اأن يكون خمل�شا للوطن ومطيعا للد�شتور ولقوانني البالد 

واأن يوؤدي اأعماله باالأمانة وال�شدق.

مادة 66: ينتخب جمل�ض النواب يف بداية كل ف�شل ت�رصيعي وجمل�ض 

ال�شيوخ يف اأول اجتماع له وعند كل جتديد ن�شفي رئي�شا ووكيلني.. 

منتميا  اأحدهم  كان  فاإن  م�شتقلني  والوكيالن  الرئي�ض  يكون  اأن  ويجب 

حلزب تخلى عنه فور انتخابه.

النواب  ملجل�ض  الت�رصيعي  الف�شل  مدة  والوكالة هي  الريا�شة  ومدة 

هوؤالء  اأحد  يلي  اأن  يجوز  وال  ال�شيوخ،  ملجل�ض  الن�شفي  والتجديد 

الوزارة وال اأية وظيفة عامة اأخرى خالل هذه املدة، فاإن �شغر مكان 

اأيهم انتخب املجل�س من يحل حمله اإىل نهاية مدته.

املجل�ض  جماعات  متثل  هيئة  تكوين  االنتخابات  اإجراء  قبل  ويجب 

ال�شيا�شية بالت�شاوي لتقوم بالرت�شيح تي�شريا لالنتخاب.

بهيئة  ينعقد  منهما  كاًل  اأن  على  علنية  املجل�شني  جل�شات   :67 مادة 

اإذا  �رصية بناء على طلب احلكومة اأو ع�رصة من االأع�شاء ثم يقرر ما 

اأو  اأمامه جتري يف جل�شة علنية  املناق�شة يف املو�شوع املطروح  كانت 

يف جل�شة �رصية.
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مادة 68: ع�شو الربملان ينوب عن االأمة كلها.

وع�شوية  النواب  جمل�ض  ع�شوية  بني  اجلمع  يجوز  ال   :69 مادة 

جمل�ض ال�شيوخ ويبني القانون اأحوال عدم اجلمع االأخرى.

الربملان  اأع�شاء  اأحد  تعيني  اأو  انتخاب  اإبطال  يجوز  مادة 70: ال 

وذلك  الد�شت�رية..  العليا  املحكمة  من  بحكم  اإال  ع�ش�يته  اإ�شقاط  اأو 

على الوجه املبني يف القانون. ويخت�ض كل من جمل�شي الربملان بقبول 

ا�شتقالة اأع�شائه.

مادة 71: اإذا خال حمل اأحد اأع�شاء الربملان قبل انتهاء مدته وجب 

انتخاب اأو تعيني من يحل حمله يف مدى �شتني يوما من اإ�شعار املجل�ض 

احلك�مة بخل� املحل. وال تدوم نيابة الع�ش� اجلديد اإال اإىل نهاية مدة 

�شلفه.

مادة 72: ال يوؤاخذ اأع�شاء الربملان عما يبدون من االأفكار واالآراء 

يف اأداء اأعمالهم الربملانية يف املجل�شني وجلانهما.

التلب�ض  حالة  غري  ويف  االنعقاد  دور  اأثناء  يجوز  ال   :73 مادة 

باجلرمية اأن تتخذ نح� اأي ع�ش� من اأع�شاء الربملان اإجراءات التحقيق 

باإذن  اإال  اأخرى   اإجراءات  اأية  اأو  احلب�ض  اأو  القب�ض  اأو  التفتي�ض  اأو 

املجل�ض التابع هو له، ويف حالة اتخاذ اأي من هذه االإجراءات يف غيبة 

املجل�ض يجب اإخطاره بها. وللمجل�ض اأن يقرر وقف هذه االإجراءات.

مادة 74: ال مينح اأع�شاء الربملان اأثناء مدة ع�ش�يتهم اأو�شمة وال 

منا�شب  يتقلدون  الذين  االأع�شاء  ذلك  من  وي�شتثني  ع�شكرية.  رتبا 

عامة ال جتايف ع�شوية الربملان.

مادة 75: يتناول ع�شو الربملان مكافاأة وفقا للقانون.

مادة 76: ال يجوز الأي من املجل�شني اأن يتخذ قرارا اإال اإذا ح�رص 

اجلل�شة اأغلبية اأع�شائه. ويف غري االأح�ال امل�شرتط فيها اأغلبية خا�شة 
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االآراء  ت�شاوي  وعند  للحا�رصين.  املطلقة  باالأغلبية  القرارات  ت�شدر 

يعترب االأمر الذي جرت املداولة يف �شاأنه مرفو�شا.

مادة 77: الأع�شاء الربملان حق اقرتاح القوانني على اأنه ال يجوز 

الأع�شاء جم�ض ال�شيوخ اقرتاح اإن�شاء ال�رصائب اأو زيادتها.

مادة 78: كل م�رشوع قان�ن يجب قبل مناق�شته اأن يحال اإىل اإحدى 

جلان املجل�ض لفح�شه وتقدمي تقرير عنه.

واإذا كان م�رصوع القانون مقرتحا من اأحد االأع�شاء ورف�شه اأحد 

املجل�شني فال يج�ز تقدميه ثانية يف دور االنعقاد ذاته.

مادة 79: ال يجوز الأي من املجل�شني تقرير م�رصوع قانون اإال بعد 

اأخذ الراأي فيه مادة مادة وللمجل�شني حق التعديل والتجزئة يف املواد 

وفيما يعر�ض من التعديالت.

اإىل  به  يبعث  املجل�شني  اأحد  يقرره  قان�ن  م�رشع  كل   :80 مادة 

املجل�ض االآخر. وال يكون قانونا اإال اإذا قرره املجل�شان.

مادة 81: اإذا ا�شتحكم اخلالف بني املجل�شني ب�شاأن م�رصوع قانون 

اأبواب  من  باب  تقرير  ب�شاأن  اأو  زيادتها  اأو  �رصيبة  باإن�شاء  خا�ض 

امليزانية ي�شدر من املجل�شني جمتمعني بهيئة موؤمتر.

ال�زراء  اإىل  ي�جه  اأن  الربملان  اأع�شاء  لكل ع�ش� من  مادة 82: 

اأ�شئلة اأو ا�شتجوابات وجتري املناق�شة يف اال�شتجواب بعد �شبعة اأيام على 

االأقل من ي�م تقدميه وذلك يف غري حالة اال�شتعجال وم�افقة ال�زير.

ولع�رصة من اأع�شاء اأي من املجل�شني اأن يطلبوا عر�ض مو�شوع 

عام للمناق�شة وتبادل الراأي.

يف  لال�شتنارة  حتقيق  اإجراء  الربملان  جمل�شي  من  لكل   :83 مادة 

م�شائل معينة داخلة يف حدود اخت�شا�شه. ويف كل حالة ينتخب املجل�ض 
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اجلماعات  فيها  متثل  خا�شة  جلنة  ال�رصي  باالقرتاع  اأع�شائه  بني  من 

ال�شيا�شية متثيال ن�شبيا وال مينع من ذلك حتقيق ق�شائي اأو اإداري جرى 

اأو يجري يف هذه امل�شائل.

وينظم القانون ال�شلطات التي تخول لهذه اللجان.

مادة 84: لكل م�اطن حق التظلم اإىل الربملان كتابة ويحيل الربملان 

يقدم�ا  اأن  وعليهم  املخت�شني  ال�زراء  اإىل  ال�شكاوى  من  اإليه  يقدم  ما 

االإي�شاحات اخلا�شة بها كلها اإذا طلب املجل�ض ذلك ومن حق اأ�شحابها 

اأن يقدم�ا اإىل الربملان  اأن يحاط�ا بنتيجتها. كذلك  كذلك وللم�اطنني 

االقرتاحات والرغبات املت�شلة بامل�شائل العامة.

مبينا  الداخلية  الئحته  اأع�شائه  باأغلبية  جمل�ض  كل  ي�شع   :85 مادة 

فيها طريقة ال�شري يف تاأدية اأعماله.

داخله  يف  النظام  على  املحافظة  وحده  له  جمل�ض  كل   :86 مادة 

املجل�ض  الدخول يف  م�شلحة  قوة  الأي  يجوز  بذلك وال  الرئي�ض  ويقوم 

وال اال�شتقرار على مقربة من اأبوابه اإال بطلب من رئي�شه.

التي  احلاالت  يف  اإال  موؤمتر  بهيئة  املجل�شان  يجتمع  ال   :87 مادة 

رئي�ض  من  دعوة  على  بناء  االجتماع  ويكون  الد�شتور،  عليها  ن�ض 

موؤمتر  بهيئة  املجل�شني  اجتماع  يحول  وال  وبرئا�شته.  ال�شيوخ  جمل�ض 

خالل اأدوار االنعقاد دون ا�شتمرار كل من املجل�شني يف تاأدية وظائفه 

الد�شتورية.

وال تعد قرارات املوؤمتر �شحيحة اإال اإذا ح�رصت اأغلبية اأع�شاء كل 

من املجل�شني ويتخذ املوؤمتر الالئحة الداخلية ملجل�ض ال�شيوخ الئحة له.

مادة 88: يف حالة ن�شوب حرب يف االأرا�شي امل�رصية، على وجه 

اأع�شاء  اأغلبية  تقره  بقانون  متتد  العامة  االنتخابات  اإجراء  معه  يتعذر 

كل من املجل�شني نيابة اأع�شاء جمل�س الن�اب اإىل حني انتخاب املجل�س 
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اجلديد ونيابة جميع االأع�شاء الذين انتهت مدتهم يف جمل�س ال�شي�خ اإىل 

حني انتخاب وتعيني االأع�شاء اجلدد.

الف�صل الثاين

رئي�س اجلمهورية 

مادة 89: رئي�س اجلمه�رية ه� رئي�س الدولة ميار�س اخت�شا�شاته 

وفقا الأحكام الد�شتور.

مادة 90: ي�شرتط فيمن ينتخب رئي�شا للجمه�رية اأن يك�ن م�رشيا 

من اأب وجد م�رصيني متمتعا بكامل حقوقه املدنية وال�شيا�شية واأال يقل 

�شنه يوم االنتخاب عن خم�ض واأربعني �شنة.

االأ�رصة  اأع�شاء  اأحد من  لريا�شة اجلمهورية  ينتخب  اأن  وال يجوز 

التي كانت تت�ىل امللك يف م�رش.

مادة 91: رئي�ض اجلمهورية تنتخبه باالقرتاع ال�رصي هيئة مكونة 

اأمثال  ثالثة  عددهم  يبلغ  مندوبون  اإليهم  من�شما  الربملان  اأع�شاء  من 

جمل�ض  دوائر  من  دائرة  كل  فتنتخب  املجل�شني  يف  املنتخبني  االأع�شاء 

النواب وكل دائرة من دوائر جمل�ض ال�شيوخ وكل هيئة اأو نقابة ممثلة 

يف جمل�ض ال�شيوخ ثالثة مندوبني عنها وينظم القانون اإجراءات انتخاب 

هذه الهيئة. ]اأع�شاء الهيئات املحلية العاملون يوم انتهاء مدة الرئي�ض 

ال�شابق[.

وال  �شنوات.  خم�ض  ومدته  االنتخاب  اإجراءات  القانون  وينظم 

ينتخب اأحد للريا�شة اأكرث من مرتني.

اأمام الربملان جمتمعا يف هيئة  مادة 92: يوؤدي رئي�ض اجلمهورية 

موؤمتر وقبل اأن يبا�رص �شلطاته الد�شتورية هذه اليمني: اأق�شم بالله العظيم 

اأمينا على النظام اجلمهوري واأن اأحرتم الد�شتور وقوانني  اأكون  اأن 
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البالد واأن اأحافظ على ا�شتقالل الوطن و�شالمة اأرا�شيه.

يتقا�شى  وال  اجلمهورية  رئي�ض  مرتبات  القانون  يعني   :93 مادة 

مرتبا اأو مكافاأة �شواها.

وال يجوز اأن يلي وظيفة عامة اأخرى  وال اأن يزاول ولو بطريق 

غري مبا�رص مهنة حرة وال عمال جتاريا اأو �شناعيا اأو ماليا.

وكذلك ال يجوز اأن ي�شرتي اأو ي�شتاأجر �شيئا من اأمالك الدولة ولو 

اأن  اأو  اأمالكه  من  �شيئا  يبيع  اأو  يوؤجر  اأن  وال  العام  باملزاد  ذلك  كان 

يقا�شي عليه.

العظمى  اخليانة  م�شئول جنائيا عن  ]رئي�ض اجلمهورية  مادة 94: 

وانتهاكه حرمة الد�شتور وا�شتغالل النفوذ وعن اجلرائم االأخرى التي 

يعاقب عليها القانون[.

)جميع  يف  معه  والتحقيق  اجلمهورية(  رئي�ض  )اتهام  ويكون 

االأحوال( بقرار من اأحد جمل�شي الربملان باأغلبية االأع�شاء الذين يتاألف 

منهم وتكون حماكمته اأمام املحكمة العليا الد�شتورية وذلك وفقا لالأحكام 

واالإجراءات التي ين�ض عليها القانون.

واإذا حكم عليه يف جرمية )ب�شبب تاأدية وظيفته( ]اخليانة العظمى اأو 

انتهاك حرمة الد�شت�ر اأو ا�شتغالل النف�ذ[ اأويف جرمية خملة بال�رشف 

اأعفى من من�شبه مع عدم االإخالل بالعقوبات االأخرى.

انتهاء  تبداأ االإجراءات النتخاب رئي�ض اجلمهورية قبل  مادة 95: 

مدة �شلفه ب�شتني يوما على االأكرث ويجب اأن يتم انتخابه قبل انتهاء املدة 

بثالثة اأيام على االأقل.

واإذا انق�شت هذه املدة ومل يتم انتخاب الرئي�س اجلديد ت�ىل رئي�س 

جمل�ض ال�شيوخ من�شب الريا�شة موؤقتا حتى يتم االنتخاب.
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اجلمهورية  رئي�ض  بني  يحول  موؤقت  مانع  قام  اإذا   :96 مادة 

ومبا�رصة �شلطاته اأناب عنه رئي�ض جمل�ض ال�شيوخ.

يقرر  العمل  عن  الدائم  العجز  اأو  اال�شتقالة  اأو  الوفاة  اأحوال  ويف 

الربملان باأغلبية االأع�شاء الذين يتاألف منهم كل من جمل�شيه خلو من�شب 

رئي�س اجلمه�رية ويت�ىل رئي�س جمل�س ال�شي�خ الريا�شة م�ؤقتا ويجب 

من  يوما  خم�شون  اأق�شاها  مدة  يف  اجلمهورية  رئي�ض  انتخاب  يتم  اأن 

تاريخ خلو املن�شب.

واإذا قدم رئي�س اجلمه�رية ا�شتقالته من من�شبه وجه اال�شتقالة اإىل 

الربملان واإىل رئي�س جمل�س ال�زراء.

ويف جميع االأح�ال التي يت�ىل فيها رئي�س جمل�س ال�شي�خ من�شب 

رئي�ض اجلمهورية اأو ينوب عنه يختار جمل�ض ال�شيوخ اأحد وكيليه للقيام 

موؤقتا باأعمال الريا�شة يف هذا املجل�ض.

مادة 97: لرئي�ض اجلمهورية حق اقرتاح القوانني. وتكون مناق�شة 

م�رصوعات القوانني اخلا�شة باإن�شاء ال�رصائب اأو زيادتها واملداولة فيها 

لدى جمل�ض النواب اأوال.

مادة 98: رئي�ض اجلمهورية ي�شدر القوانني يف مدى �شهر من يوم 

اإبالغها الوزارة اأو يف مدى الوقت الذي يحدده هذا القانون يف حالة 

اال�شتعجال ومبوافقة اأغلبية االأع�شاء الذين يتكون  منهم كل جمل�ض.

اإىل  يطلب  اأن  لالإ�شدار  املحددة  املدة  يف  اجلمه�رية  ولرئي�س 

الربملان بكتاب م�شبب اإعادة النظر يف القانون فاإذا اأقره باأغلبية اأع�شاء 

كل من املجل�شني وجب اإ�شداره.

مادة 99: اإذا حدث فيما بني اأدوار االنعقاد اأو يف فرتة حل جمل�ض 

الن�اب ما ي�جب االإ�رشاع اإىل اتخاذ تدابري ال حتتمل التاأخري فلرئي�س 

اجلمهورية اأن ي�شدر يف �شاأنها مرا�شيم تكون لها قوة القانون. ويجب 
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اأ�شبوعني  مدة  يعقد يف  اجتماع  الربملان يف  املرا�شيم على  هذه  عر�ض 

دعوته،  وجبت  منحال  النواب  جمل�ض  كان  واإذا  �شدورها.  يوم  من 

فاإذا مل يدع الربملان لالجتماع اأو دعى ومل تعر�ض عليه هذه املرا�شيم 

يف هذه املدة اأو عر�شت )ورف�شها اأحد املجل�شني( وانق�شى �شتون يوما 

دون اأن يقرها كل من املجل�شني، زال باأثر رجعي ما كان لها من قوة 

القانون )ويجوز يف هذه احلالة مبوافقة الربملان ت�شوية ما ترتب على 

هذه املرا�شيم من االآثار(.. ]اإال اإذا راأى الربملان قبل ذلك اعتماد بقائها 

يف الفرتة ال�شابقة مع ت�شوية كل ما ترتب على هذه املرا�شيم من االآثار 

بوجه اآخر. وعلى كل حال ال يجوز اأن تت�شمن تعديل قانون االنتخاب 

اأو اإن�شاء جرائم اأو عقوبة جديدة[.

يف  الربملان  تفوي�ض  على  بناء  اجلمهورية  لرئي�ض   :100 مادة 

اأحوال ا�شتثنائية اأن ي�شدر مرا�شيم لها قوة القانون. ويجب اأن يكون 

التفوي�ض ملدة حمدودة واأن يعني املو�شوعات واملبادئ التي تقوم عليها 

هذه املرا�شيم.

مادة 101: رئي�ض اجلمهورية ي�شع اللوائح الالزمة لتنفيذ القوانني 

مبا ال يت�شمن تعديال فيها اأو تعطيال لها اأو اإعفاء من تنفيذها. ويجوز اأن 

يعهد القان�ن اإىل غريه ب��شع هذه الل�ائح.

مادة 102: رئي�ض اجلمهورية ي�شع لوائح ال�شبط ويرتب امل�شالح 

العامة مبا ال يتعار�ض مع القوانني.

مادة 103: لرئي�ض اجلمهورية حق حل جمل�ض النواب.

ويرتتب على االأمر ال�شادر بحل جمل�ض النواب ا�شتقالة الوزارة. 

ويدعو رئي�ض اجلمهورية رئي�ض جمل�ض ال�شيوخ لتاأليف وزارة حمايدة 

الإجراء االنتخابات.

اإىل  ال�شي�خ  جمل�س  رئي�س  يع�د  االنتخابات  نتيجة  اإعالن  وعقب 



80

اأول  يف  بها  للثقة  اجلديدة  الوزارة  وتطرح  جديدة[  ]لفرتة  من�شبه 

اجتماع ملجل�ض النواب اجلديد.

الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  يويل  اجلمهورية  رئي�ض   :104 مادة 

جمل�ض  رئي�ض  اقرتاح  على  بناء  ويعفيهم  الوزراء  ويويل  )ويعفيه( 

الوزراء.

الع�شكريني  املدنيني  املوظفني  يعني  اجلمهورية  رئي�ض   :105 مادة 

ويعزلهم على الوجه املبني يف القانون.

االأجنبية  الدول  ممثلي  يعتمد  اجلمهورية  رئي�ض   :106 مادة 

والهيئات  الدول  لدى  ال�شيا�شيني  املمثلني  يعني  الذي  وهو  ال�شيا�شيني 

االأجنبية ويعزلهم على الوجه املبني يف القانون.

مادة 107: رئي�ض اجلمهورية هو الرئي�ض االأعلى للقوات امل�شلحة 

وهو الذي يعلن احلرب وال يكون ذلك اإال مبوافقة الربملان.

الربملان  ويبلغها  املعاهدات  يربم  اجلمهورية  رئي�ض   :108 مادة 

اإبرامها  بعد  القانون  قوة  لها  وتكون  البيان  من  ينا�شب  مبا  م�شفوعة 

ون�رصها وفقا لالأو�شاع املقررة.

علي اأن معاهدات ال�شلح والتحالف واملعاهدات اخلا�شة باأرا�شي 

العامة  امل�رصيني  بحقوق  اأو  ال�شيادة  بحقوق  تتعلق  التي  اأو  الدولة 

التجارة  ومعاهدات  الدويل  بالتنظيم  املتعلقة  واملعاهدات  واخلا�شة 

واملالحة ومعاهدات االإقامة واملعاهدات التي حتمل خزانة الدولة �شيئا 

من النفقات واملعاهدات التي يكون فيها تعديل للقوانني امل�رصية الداخلية 

ال تكون نافذة اإال بعد )الت�شديق( ]املوافقة[ عليها بقانون.

الع�شكرية  الرتب  ومينح  ين�شئ  اجلمه�رية  رئي�س   :109 مادة 

واأو�شمة ال�رصف املدنية والع�شكرية علي الوجه املبني يف القانون. اأما 

الرتب املدنية واألقاب ال�رصف فال يجوز اإن�شاوؤها.
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مادة 110: لرئي�ض اجلمهورية حق العفو عن العقوبة اأو تخفي�شها 

اأما العفو ال�شامل فال يكون اإال بقانون.

ب�ا�شطة  �شلطاته  جميع  اجلمه�رية  رئي�س  يت�ىل   :111 مادة 

الوزراء وتوقيعاته يف �شئون الدولة يجب لنفاذها اأن يوقع عليها رئي�ض 

جمل�ض الوزراء والوزراء املخت�شون. )بعد موافقة جمل�ض الوزراء( 

واأوامره �شفوية كانت اأو كتابية ال تعفي الوزراء من امل�شئولية بحال.

ومع ذلك ي�شتقل رئي�ض اجلمهورية ]بعد ا�شت�شارة ممثلي اجلماعات 

ال�شيا�شي[.. بتولية رئي�ض جمل�ض الوزراء )اأو اإعفائه( وتعيني اأع�شاء 

جمل�ض ال�شيوخ الذين يكون اختيارهم عن طريق التعيني.

الف�صل الثالث

الوزارة

مادة 112: جمل�ض الوزراء هو املهيمن علي م�شالح الدولة ورئي�شه 

هو الذي يوجه ال�شيا�شة العامة للوزارة.

مادة 113: ال يلي الوزارة اإال م�رصي، وال يليها اأحد من اأع�شاء 

االأ�رشة التي كانت تت�ىل امللك يف م�رش.

مادة 114: قبل اأن يت�ىل رئي�س جمل�س ال�زراء وال�زراء اأعمالهم 

يوؤدون اأمام رئي�ض اجلمهورية هذا اليمني: اأق�شم بالله العظيم اأن اأكون 

خمل�شا للوطن واأن اأحرتم الد�شتور وقوانني البالد واأن اأوؤدي اأعمايل 

باالأمانة وال�شدق”.

مادة 115: للوزراء اأن يح�رصوا اأي املجل�شني، ويجب اأن ي�شمعوا 

املوظفني  كبار  من  يرون  مبن  ي�شتعينوا  اأن  ولهم  الكالم،  طلبوا  كلما 

ح�شور  الوزراء  علي  يحتم  اأن  جمل�ض  ولكل  عنهم.  بهم  ينو  اأن  اأو 

جل�شاته، وال يكون للوزير �شوت اإال يف املجل�ض الذي هو ع�شو فيه.
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مادة 116: رئي�ض جمل�ض الوزراء والوزراء م�شئولون مت�شامنون 

لدي جمل�ض النواب عن ال�شيا�شة العامة للوزارة وكل منهم م�شئول عن 

اأعمال وزارته. وال يطرح الثقة بالوزارة اإال رئي�شها.

وال يجوز طرح عدم الثقة بالوزارة اإال بناء علي طلب يوقع من 

ع�رص االأع�شاء الذين يتاألف منهم جمل�ض النواب، وال جتري املناق�شة 

فيه اإال بعد اأ�شبوع من عر�شه.

علي  وباملناداة  العلني  باالقرتاع  الراأي  اإبداء  يكون  احلالتني  ويف 

االأع�شاء باأ�شمائهم بعد ثالثة اأيام من انتهاء املناق�شة.

ولرئي�ض الوزارة مع ذلك اأن يطلب االقرتاع فورا.

باأغلبية  بالوزارة  الثقة  عدم  النواب  جمل�ض  قرر  اإذا   :117 مادة 

ت�شتقيل،  اأن  الوزارة  املجل�ض وجب علي  يتاألف منهم  الذين  االأع�شاء 

واإذا كان القرار خا�شا باأحد الوزراء وجبت ا�شتقالته من الوزارة.

مادة 118: يت�ىل ال�زراء يف وزاراتهم الت�جيه والرقابة ]وعلي 

وجه اخل�شو�ض[ ر�شم االجتاهات العامة.

وم�شئوليات  الرئي�شية  الوظائف  اخت�شا�شات  القانون  وينظم 

املوظفني وال�شمانات التي ت�شون حقوقهم. وتكفل حريتهم يف العمل.

مادة 119: ال يحق للوزير اأثناء وال يته الوزارة اأن يلي اأية وظيفة 

عمال  وال  حرة  مهنة  مبا�رص  غري  بطريق  ولو  يزاول  اأن  وال  اأخري 

جتاريا اأو �شناعيا اأو ماليا.

بناء علي  اأو  نف�شه  تلقاء  من  الربملان  لكل من جمل�شي  مادة 120: 

طلب النائب العام حق اتهام الوزراء فيما يقع منهم من اجلرائم ب�شبب 

تاأدية وظائفهم والوزير الذي يتهم يوقف عن العمل اإيل اأن يق�شي يف 

اأمره وال مينع ا�شتعفاوؤه من اإقامة الدع�ى عليه اأو اال�شتمرار فيها.
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وفقا  الد�شتورية  العليا  املحكمة  اأمام  الوزراء  حماكمة  وتكون 

لالأو�شاع واالإجراءات التي ين�ض عليها القانون.

ويطبق يف �شانهم قانون العقوبات يف اجلرائم املن�شو�ض عليها فيه. 

وتبني يف قانون خا�ض اأحوال م�شئولية الوزراء التي مل يتناولها قانون 

العقوبات.

املحكمة  املحكوم عليه من  الوزير  العفو عن  مادة 121: ال يجوز 

العليا الد�شتورية اإال مبوافقة كل من جمل�شي الربملان.

الف�صل الرابع 

ال�صلطة الق�صائية

لغري  ق�شائهم  يف  عليهم  �شلطان  ال  م�شتقلون  الق�شاة   :122 مادة 

القانون. وال يجوز الأية �شلطة التدخل يف الق�شايا اأويف اإجراء العدالة.

اخت�شا�شها  ويحدد  الق�شاء  جهات  القانون  يرتب   :123 مادة 

وتوحد جميع جهات الق�شاء علي الوجه الذي يقرره القانون.

جعلها  املحكمة  قررت  اإذا  اإال  علنية  املحاكم  جل�شات   :124 مادة 

�رصية مراعاة للنظام العام اأو االآداب.

مادة 125: ت�شدر االأحكام با�شم االأمة.

مادة 126: ويكون للق�شاء جمل�ض اأعلى ينظم القانون اخت�شا�شاته 

اأقدم ثالثة من كل من  ويوؤلف من رئي�ض حمكمة النق�ض رئي�شا ومن 

وكيل  ومن  اال�شتئناف  حماكم  وروؤ�شاء  النق�ض  حمكمة  م�شت�شاري 

القاهرة  حمكمة  من  كل  رئي�ض  ومن  العام  والنائب  العدل  وزارة 

جمل�ض  م�شت�شاري  من  اثنان  اإليه  وي�شم  االبتدائيتني  واالإ�شكندرية 

الدولة يختارهما جمل�شه اخلا�ض من بني اأع�شائه.
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مادة 127: الق�شاة غري قابلني للعزل.

الق�شاء  اقرتاح جمل�ض  بناء علي  ونقلهم  وترقيتهم  تعيينهم  ويكون 

االأعلى. ويخت�ض هذا املجل�ض بتاأديبهم وندبهم. وكل ذلك علي الوجه 

املبني يف القانون.

قبل  الوزارة  الق�شاء  رجال  من  امل�شت�شارون  يلي  ال   :128 مادة 

م�شي عام من تركهم خدمة الق�شاء.

بني  من  يندب  عام  نائب  العم�مية  النيابة  يت�ىل   :129 مادة 

امل�شت�شارين مبوافقة جمل�ض الق�شاء.

ال�شيا�شية وجرائم الراأي وال�شحافة  ويف مواد اجلنايات واجلرائم 

وغريها من اجلرائم التي يحددها القان�ن يت�ىل التحقيق ق�شاة.

مادة 130: ت�رصف ال�شلطة الق�شائية علي رجال ال�شبط الق�شائي 

وفقا للقانون.

الق�شاء وي�شهر علي  اإدارة  تنظيم  العدل  يت�ىل وزير  مادة 131: 

اإجناز اأعمالها.

جمل�س الدولة

مادة 132: جمل�ض الدولة هيئة م�شتقلة تلحق بريا�شة جمل�ض الوزراء 

وهي ا�شت�شارية وق�شائية اإدراية لكفالة العدالة يف االإدارة.

املنازعات  يف  العامة  الق�شاء  والية  الدولة  ملجل�ض   :133 مادة 

االإفتاء  ويت�ىل  باالإلغاء  الباطلة  القرارات  يف  يق�شي  وه�  االإدارية 

التي  التنظيمية  والقرارات  القوانني  م�رصوعات  و�شياغة  واإعداد 

تقرتحها احلكومة اأو يحيلها اإليه اأحد جمل�شي الربملان.

ويعني  للعزل  قابلني  غري  الدولة  جمل�ض  م�شت�شارو   :134 مادة 

القانون من يتمتعون بهذه ال�شمانة من موظفيه الفنيني.
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ويكون تعيني اأع�شاء املجل�ض وموظفيه الفنيني وترقيتهم ونقلهم بناء 

علي اقرتاح جمل�ض خا�ض ينظم القانون تاأليفه من ت�شعة من م�شت�شاري 

املجل�ض بريا�شة رئي�شه وي�شم اإليه اثنان من م�شت�شاري حمكمة النق�ض 

وزارة  ووكيل  اأع�شائه  بني  من  االأعلى  الق�شاء  جمل�ض  يختارهما 

العدل.

وندبهم  باالأق�شام  الفنيني  واملوظفني  االأع�شاء  اإحلاق  ويكون 

وتاأديبهم من اخت�شا�ض املجل�ض اخلا�ض 

وكل ذلك علي الوجه املبني يف القانون.

مادة 135: اأحكام الق�شاء االإداري ملزمة ويكفل القانون نفاذها.

الباب الرابع 

هيئات احلكم املحلي

مادة 136: ت�شم الدولة هيئات حملية ذات �شخ�شية معنوية عامة 

هي املديريات واملدن والقرى.

وكل جهة م�شكونة يجب اإحلاقها باإحدى هذه الهيئات.

اأن  كما  مدينة  اأو  قرية  من  اأكرث  الواحدة  الهيئة  ت�شمل  اأن  ويجوز 

تعترب هيئة حيا من مدينة

وكل ذلك علي الوجه املبني يف القانون.

ال�رشي  باالقرتاع  ينتخب  جمل�س  املحلية  الهيئة  ميثل   :137 مادة 

املبا�رص ويختار املجل�ض رئي�شه من بني االأع�شاء املنتخبني ويجوز مع 

الفنيني  من  اأع�شاء  �شم  القانون  يف  بن�ض  احلكومة  اأو  للمجل�ض  ذلك 

ذوي الكفاية واخلربة يف ال�شئون املحلية بحيث ال يتجاوز عددهم ربع 

جمموع اأع�شاء املجل�ض. ويحدد القانون مدة املجل�ض وعدد االأع�شاء 

وكافة اأحكام االنتخاب.
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مادة 138: يكون حق االنتخاب املحلي ملن لهم حق انتخاب اأع�شاء 

جمل�س الن�اب وللناخب اأن ير�شح نف�شه لع�ش�ية هذه املجال�س بال�رشوط 

التي بينها القانون.

ويف  االنتخابية  الطعون  يف  بالف�شل  الق�شاء  يخت�ض   :139 مادة 

�شق�ط الع�ش�ية وذلك علي ال�جه املبني يف القان�ن.

مادة 140: تخت�ض املجال�ض املحلية بكل ما يهم الوحدات التي متثلها 

والثقافية  واالجتماعية  االقت�شادية  واالأعمال  املرافق  وتدير  وتن�شئ 

وال�شحية وت�شهر علي رعاية م�شالح اجلماعات واالأفراد.

وذلك كله علي الوجه املبني يف القانون.

ب�شئون  الهيئات  هذه  ا�شتقالل  علي  الت�رصيعات  تعمل   :141 مادة 

و�شئون  العالجي  والطب  الفني  التعليم  االأويل  مراحله  يف  التعليم 

واخلدمات  املرافق  و�شتي  واالأ�شواق  املحلية  والطرق  املوا�شالت 

االجتماعية.

مادة 142: قرارات املجال�ض املحلية ال�شادرة يف حدود اخت�شا�شها 

هذه  املجال�ض  جتاوز  ملنع  اإال  التنفيذية  ال�شلطة  تدخل  يجوز  وال  نهائية 

احلدود اأو اإ�رصارها بامل�شلحة العامة اأو مب�شالح بع�شها بع�شا. وذلك 

علي الوجه املبني يف القانون.

وعند اخلالف علي االخت�شا�ض الد�شتوري للهيئات املحلية تف�شل 

فيه املحكمة العليا الد�شتورية.

والر�شوم  ال�رصائب  املحلية،  الهيئات  املوارد  تدخل   :143 مادة 

ذات الطابع املحلي اأ�شلية كانت اأو اإ�شافية وذلك كله يف احلدود التي 

يقررها القانون.

اأو  االأ�شخا�ض  انتقال  والر�شوم  ال�رصائب  هذه  تتناول  اأال  ويجب 

يف  املواطنني  حق  تقيد  واأال  االإدارية  الوحدات  بني  االأموال  مرور 
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ممار�شة مهمتهم واأعمالهم يف اأرا�شي الوطن.

املبنية  االأمالك  �رصيبة  ح�شيلة  البلدي  املجل�ض  موارد  يف  وتدخل 

االأطيان مع جواز  املديرية ح�شيلة �رصيبة  وتدخل يف موارد جمل�ض 

تخ�شي�ض قدر معني منها للمجال�ض البلدية وهذا للقانون.

للهيئات  امل�شتحقة  والر�شوم  ال�رصائب  جباية  يف  تتبع   :144 مادة 

املحلية القواعد واالإجراءات املتبعة يف جباية اأموال الدولة.

مادة 145: جل�شات املجال�ض املحلية علنية علي اأنه يجوز عقد اجلل�شة 

بهيئة �رصية يف احلدود التي يقررها القانون

�شاملة  �شنوية  ميزانية  بو�شع  جمل�ض  كل  يخت�ض   :146 مادة 

و�شع  يف  تتبع  التي  القواعد  القانون  ويبني  وم�رصوفاته  الإيراداته 

امليزانية كما يحدد املدة التي يجوز يف خاللها لل�شلطة التنفيذية االعرتا�ض 

علي امليزانية وكيفية الف�شل يف هذا االعرتا�ض.

املبالغ  اإدراج  تطلب  اأن  االأحوال  جميع  يف  التنفيذية  ولل�شلطة 

القوانني  تفر�شها  التي  وااللتزامات  العامة  اخلدمات  لتاأدية  الالزمة 

علي  اخلتامي  احل�شاب  بو�شع  جمل�ض  كل  يخت�ض  كما  املجال�ض.  علي 

ال�شنة املالية وفقا للقانون.

وت�شهر ميزانيات املجال�ض وح�شاباتها اخلتامية وفقا للقانون.

مادة 147: تكمل الدولة ما حتتاجه الهيئات املحلية من معاونة فنية 

واإدارية ومالية وينظم القانون هذه املعاونة.

مادة 148: ينظم القانون تعاون الهيئات املحلية يف االأعمال ذات 

النفع امل�شرتك وو�شائل التعاون بينها وبني م�شالح احلكومة يف االأقاليم.

البلدية  املجال�ض  اأو  املديريات  جمال�ض  حل  يجوز  ال   :149 مادة 

باإجراء اإداري �شامل.
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م�شبب  مبر�شوم  ال�رصورة  حالة  يف  اإال  منها  اأي  حل  يجوز  وال 

ال  موعد  يف  اجلديد  املجل�ض  انتهاء  تاريخ  املر�شوم  يحدد  اأن  ويجب 

يتجاوز �شهرين.

فرتة  خالل  املجل�ض  حمل  حتل  موؤقتة  هيئة  تاأليف  القانون  وينظم 

احلل لت�رصيف ال�شئون اجلارية واالأعمال التي ال حتتمل التاأخري.

مادة 150: تعني فرتة انتقال ال تتجاوز خم�ض �شنوات من تاريخ 

العمل بهذا الد�شتور يجوز يف خاللها اأن يحدد القانون للهيئات املحلية 

ن�شبة ما يدرج من مواردها املالية يف ميزانيات ال�شنوات االأربع االأويل 

علي اأن تدرج املوارد كاملة يف ميزانية ال�شنة اخلام�شة.

وكذلك يجوز يف تلك الفرتة لل�رصورة الق�شوى اأن تكون ريا�شة 

املجال�ض يف بع�ض القرى ال�شغرية بالتعيني.

الباب اخلام�س 

ال�ضئون املالية 

مادة 151: اإن�شاء ال�رصائب العامة اأو تعديلها اأو اإلغاوؤها ال يكون 

القانون.  املبينة يف  االأحوال  اأدائها غري  اأحد من  يعفي  بقانون وال  اإال 

اإال يف  باأداء غري ذلك من ال�رصائب والر�شوم  اأحد  وال يجوز تكليف 

حدود القانون.

مادة 152: ينظم القانون القواعد االأ�شا�شية جلباية االأموال العامة 

واإجراءات �رصفها.

اأو االرتباط مب�رشوع  للحك�مة عقد قر�س  مادة 153: ال يج�ز 

يرتتب عليه اإنفاق مبالغ من اخلزانة يف �شنة اأو �شنوات مقبلة اإال بقانون.

اإبطال  اأو  اإن�شاء  يف  مقدما  الربملان  م�افقة  ت�شرتط   :154 مادة 
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اأعمال  العامة والرتع وامل�شارف و�شائر  بالطرق  اخلط�ط احلديدية 

الري التي تهم اأكرث من مديرية.

يف  جماين  ت�رشف  كل  يف  مقدما  الربملان  م�افقة  ت�شرتط  وكذلك 

اأموال  من  �شئ  عن  النزول  يجوز  وال  للدولة،  اململوكة  العقارات 

الدولة املنقولة اإال يف حدود القانون.

مادة 155: “ينظم )يعفي( القانون املرتبات واملعا�شات والتعوي�شات 

حاالت  )وينظم  الدولة  خزانة  علي  تقرر  التي  واملكافاآت  واالإعانات 

اال�شتثناء( وال يجوز تقرير ا�شتثناء اإال مبوافقة الربملان.

يف  اأو  االأر�ض  باطن  يف  �شواء  الطبيعية  الرثوات   :156 مادة 

تكفل  التي  وهي  للدولة  ملك  وقواها  م�شادرها  وجميع  االإقليمية  املياه 

ا�شتغاللها مع تقدير مقت�شيات الدفاع الوطني واالقت�شاد القومي.

مادة 157: كل التزام با�شتغالل مورد من موارد الرثوة الطبيعية 

وتكفل  حمدد  لزمن  يكون  اأن  يجب  العامة  املرافق  من  مرفق  اأو 

تامة  عالنية  �شاأنه  يف  جتري  واأن  العالنية  له  التمهيدية  االإجراءات 

املجل�ض  مبوافقة  وي�شدر  للمناف�شة  تي�شريا  التمهيدية”  االإجراءات  يف 

املخت�ض –مر�شوم مبنح االلتزام اأو جتديده اأو اإلغائه ويبني فيه ا�شتيفاء 

هذه االإجراءات، وكل ذلك علي الوجه املبني يف القانون.

اإال بقان�ن واإيل  مادة 158: كل احتكار ذي �شبغة عامة ال مينح 

زمن حمدود.

مادة 159: كل احتكار اأو التزام مبرفق حملي يتواله املجل�ض املحلي 

الرخ�س  املحاجر ومنح  �شئ�ن  املحلية  الهيئات  املخت�س وكذلك تت�ىل 

اخلا�شة بها وكل هذا علي الوجه املبني يف القانون.

مادة 160: امليزانية ال�شاملة الإيرادات الدولة وم�رصوفاتها يجب 
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االأقل  علي  اأ�شهر  بثالثة  املالية  ال�شنة  انتهاء  قبل  الربملان  اإيل  تقدميها 

لفح�شها واعتمادها وال�شنة املالية يعينها القانون.

جمل�ض  يف  بابا  بابا  وتقريرها  امليزانية  مناق�شة  تكون   :161 مادة 

املقدرة  امل�رصوفات  زيادة  اإيل  يرمي  اقرتاح  يقبل  وال  اأوال.  النواب 

االعتمادات  اأو  امليزانية  مناق�شة  اأثناء  اإن�شاء م�رصوفات جديدة  اإيل  اأو 

االإ�شافية.

ال�شنة  بدء  قبل  اجلديدة  امليزانية  قانون  ي�شدر  مل  اإذا   :162 مادة 

املالية عمل بامليزانية القدمية اإيل حني �شدوره. 

من  املوؤمتر  اأو  املجل�شان  اأقره  مبا  موؤقتا  العمل  يجوز  ذلك  ومع 

اأبواب امليزانية.

مادة 163: ال يجوز اأن يت�شمن قانون امليزانية اأي ن�ض من �شاأنه 

اإن�شاء �رصيبة جديدة اأو زيادة يف �رصيبة موجودة اأو تعديل قانون من 

القوانني القائمة.

مادة 164: يجب موافقة الربملان مقدما يف نقل اأي مبلغ من باب 

اإيل اآخر من اأبواب امليزانية وكذلك يف كل م�رصوف غري وارد بها اأو 

زائد علي تقديراتها.

املنق�شي  العام  عن  املالية  لالإدارة  اخلتامي  احل�شاب   :165 مادة 

يجب اأن يعتمده الربملان.

مادة 166: امليزانيات امل�شتقلة وامللحقة وح�شاباتها اخلتامية جتري 

عليها االأحكام املتقدمة اخلا�شة مبيزانية احلكومة وح�شابها اخلتامي.
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الباب ال�ضاد�س 

الهيئات واملجال�س املعاونة 

ديوان املحا�صبة 

مادة 167: يراقب الربملان مبعونة ديوان املحا�شبة اإيرادات الدولة 

اإيل  يعهد  اأن  واحلكومة  الربملان  جمل�شي  من  ولكل  وم�رصوفاتها. 

الديوان باإجراء التحقيقات واإعداد البحوث املت�شلة بهذه الرقابة.

املالية  االإدارة  علي  الرقابة  املحا�شبة  دي�ان  يت�ىل   :168 مادة 

و�شئون اخلزانة ويراقب كذلك جباية االإيرادات واإنفاق امل�رصوفات 

وفقا مليزانية الدولة وامليزانيات امل�شتقلة وامللحقة.

مادة 169: تقدم احلكومة احل�شابات اخلتامية اإيل الربملان وديوان 

رئي�ض  وي�شع  املالية،  ال�شنة  انتهاء  من  اأ�شهر  ثالثة  مدي  يف  املحا�شبة 

اإيل  وتبلغ  الربملان  اإيل  تقدم  اخلتامية  احل�شابات  عن  تقارير  الديوان 

وزير املالية وذلك يف مدي الثالثة االأ�شهر التالية. وللحكومة يف خالل 

التقارير لتنظر معها. وتوؤلف  اأن تقدم للربملان مالحظاتها علي  �شهر 

اأ�شا�ض التمثيل الن�شبي للجماعات ال�شيا�شية يف كل من  جلنة دائمة علي 

املجل�ض  علي  لعر�شها  التقارير  هذه  لبحث  والنواب  ال�شيوخ  جمل�شي 

يف مدة ال جتاوز ثالثة اأ�شهر. ويجب اأن يتم اعتماد الربملان احل�شاب 

اخلتامي قبل انتهاء ال�شنة املالية التالية.

مادة 170: يت�ىل دي�ان املحا�شبة كذلك، رقابة ميزانيات الهيئات 

يعينها  التي  والهيئات  العامة  املوؤ�ش�شات  ميزانيات  من  وغريها  املحلية 

القانون. 

بعد  اجلمهورية  رئي�ض  يعينه  املحا�شبة  ديوان  رئي�ض   :171 مادة 

يجمع  واأال  االأحزاب  عن  م�شتقال  يكون  اأن  ويجب  الربملان.  موافقة 

بني وظيفته وبني ع�شوية الربملان. ويوؤدي قبل مبا�رصة اأعماله اليمني 

الد�شتور اأمام جمل�ض النواب.
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اأن  وله  الربملان  اأمام  م�شئول  املحا�شبة  ديوان  رئي�ض   :172 مادة 

املجل�شني كلما طلب  اأي  ي�شمع يف  تقارير عن االقت�شاد واأن  اإليه  يقدم 

اأحد املجل�شني وباأغلبية االأع�شاء  اإال بقرار من  ذلك، وال يجوز عمله 

علي  املحظورة  االأعمال  مزاولة  عليه  ويحظر  منهم،  يتاألف  الذين 

الد�شتور  يف  املقرة  االأحكام  وحماكمته  اتهامه  يف  وتتبع  الوزراء، 

ملحاكمة الوزراء.

حول  املحا�شبة  وديوان  احلكومة  بني  خالف  قام  اإذا   :173 مادة 

املحكمة  الديوان جاز لكل منهما عر�ض هذا اخلالف علي  اخت�شا�ض 

العليا الد�شتورية.

املجل�س القت�صادي 

مادة 174: ين�شاأ جمل�ض اقت�شادي يبني القانون نظامه واخت�شا�شاته 

ويت�ىل بحث م�رشوعات الق�انني وغريها من ال�شئ�ن االقت�شادية التي 

ا�شتثمار  مقدما يف  ا�شت�شارته  اأو احلكومة، وجتب  الربملان  اإليه  يحيلها 

موارد الرثوة العامة ويف الربامج االقت�شادية القومية.

املجل�س الأعلى للعمل

نظامه  القانون  يبني  للعمل  اأعلى  جمل�ض  ين�شاأ   :175 مادة 

واخت�شا�شاته ويت�ىل بحث م�رشوعات الق�انني وغريها من ال�شئ�ن 

اخلا�شة بالعمل والعمال التي يحيلها اإليه الربملان اأو احلكومة.

جمال�س الرثوة الطبيعية واملرافق العامة 

مادة 176: يكون للمناجم جمل�ض اأعلى يوؤلف من الوزير املخت�ض 

اأو من ينوب عنه رئي�شا من ثمانية من اأع�شاء الربملان ينتخب كل جمل�ض 

ن�شفهم واثنان من م�شت�شاري جمل�ض الدولة تنتخبهما جمعيته العمومية 
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وع�شو قيادة املجل�ض االقت�شادي وع�شو يختاره جمل�ض الدفاع الوطني 

ومن �شتة من كبار الفنيني واثنني من امل�شتغلني با�شتغالل املناجم واثنني 

من عمالها وهوؤالء تعينهم احلكومة.

ويكفل القانون ا�شتقالل املجل�ض ويعني مدته ويبني نظامه وطريقة 

جتديده جزئيا.

مادة 177: يخت�ض جمل�ض املناجم واملحاجر بدرا�شة �شئون املناجم 

املوا�شفات  وو�شع  ا�شتغاللها  وو�شائل  عنها  والبحث  الك�شف  وتي�شري 

واملوازنة بني عرو�ض امليزانيات فيها واإقرار منح التزاماتها وجتديدها 

اأو اإلغائها.

وجمل�ض  االأخري  الطبيعية  للرثوات  جمل�ض  يوؤلف   :178 مادة 

الدولة  وجمل�س  الربملان  جمل�شا  منها  كل  يف  ميثل  العامة  للمرافق 

واملجل�ض االقت�شادي وجمل�ض الدفاع الوطني وكبار الفنيني والعنا�رص 

املهنية وغريها علي الوجه املبني يف القانون. ويكفل القانون ا�شتقاللهما 

ويبني طريقة تاأليفهما ونظامهما واخت�شا�ض كل منهما.

الباب ال�ضابع 

القوات امل�ضلحة 

مادة 179: الدولة وحدها هي التي تن�شئ القوات امل�شلحة وال يجوز 

الأية هيئة اأو جماعة اإن�شاء ت�شكيالت ع�شكرية اأو �شبه ع�شكرية.

التي  احلرف  وتعليمهم  املجندين  تثقيف  الدولة  تكفل   :180 مادة 

تاأدية  ب�شبب  امل�شابني  وتعوي�ض  الت�رصيح  بعد  احلياة  علي  تعينهم 

واجباتهم الع�شكرية.

وقاية  و�شائل  ينظم  كما  العامة  التعبئة  القانون  ينظم   :181 مادة 

املدنيني.
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فيها  يجوز  التي  اال�شتثنائية  الظروف  القانون  يبني   :182 مادة 

لل�شلطات املدنية اال�شتعانة بالقوات امل�شلحة يف اأغرا�ض حمدودة.

وتنظيم  ع�شكريا  تدريبا  ال�شباب  تدريب  الدولة  تكفل   :183 مادة 

احلر�ض الوطني.

ويبني  الع�شكرية  املجال�ض  خا�ض  قانون  ينظم   :184 مادة 

اخت�شا�شاتها واالأحكام التي تطبقها وال�رشوط ال�اجب ت�افرها فيمن 

اجلرائم  اإال يف  اخت�شا�ض  املجال�ض  لهذه  يكون  ق�شاءها. وال  يتولون 

الع�شكرية التي تقع من اأفراد القوات امل�شلحة.

اجلمه�رية  رئي�س  يت�ىل  ال�طني  للدفاع  ين�شاأ جمل�س   :185 مادة 

املجل�ض يف  هذا  وي�شت�شار  واخت�شا�شه.  نظامه  القانون  ويبني  ريا�شته 

اتخاذ التدابري الدفاعية ويف اإعالن احلرب وعقد ال�شلح.

من  مالها  ويبني  البولي�ض  هيئات  القانون  ينظم   :186 مادة 

اخت�شا�شات.

الباب الثامن 

املحكمة العليا الد�ضتورية 

ق�شاة  ت�شعة  من  الد�شتورية  العليا  املحكمة  توؤلف   :187 مادة 

يختارون من امل�شت�شارين ومن اأ�شاتذة القانون ورجال الفقه االإ�شالمي 

منذ ع�رصين  املتخرجني  النق�ض  لدي حمكمة  املحامني  اجلامعيني ومن 

عاما �شواء يف هوؤالء جميعا احلاليون منهم وال�شابقون. ويعني رئي�ض 

اجلمهورية ثالثة منهم، وثالثة ينتخبهم الربملان جمتمعا بهيئة موؤمتر، 

وثالثة ينتخبهم الق�شاء العايل العادي واالإداري وال�رصعي.

وتنتخب املحكمة رئي�شا من بني اأع�شائها. ومدتها اثنتا ع�رصة �شنة 

املحكمة  انعقاد  ويكون  القانون.  يف  املبني  الوجه  علي  جزئيا  وجتدد 

�شحيحا بح�شور �شبعة من اأع�شائها.
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املحكمة وطريقة  اإجراءات تعيني ق�شاة  القانون  ينظم  مادة 188: 

ت�شكيل دوائرها واالأو�شاع التي يجب مراعاتها يف رفع املنازعات اإليها 

واالإجراءات  الأعمالها  املنظمة  والقواعد  واالأفراد  ال�شلطات  بوا�شطة 

التي تكفل ا�شتقاللها.

مادة 189: ال يجوز اإحالة ق�شاة املحكمة اإيل املعا�ض اأو وقفهم من 

اأعمالهم اإال بقرار من املحكمة نف�شها ويكون ذلك اإما ب�شبب عجز مادي 

عن العمل اأو اإهمال خطري يف اأداء اأعمالهم.

مادة 190: ال يجوز اجلمع بني ع�شوية املحكمة وع�شوية الربملان. 

ويطبق علي ق�شاة املحكمة اأحوال عدم اجلمع املقررة بالن�شبة للوزراء.

يف  بالف�شل  وحدها  الد�شتورية  العليا  املحكمة  تخت�ض   :191 مادة 

املنازعات اخلا�شة بد�شتورية القوانني واملرا�شيم التي لها قوة القانون 

ويف املنازعات بني �شلطات الدولة املختلفة فيما يتعلق بتطبيق الد�شتور. 

ويف تف�شري الن�شو�ض الد�شتورية والت�رصيعية اخلا�شة باملحاكم وجمل�ض 

املختلفة.  الق�شاء  جهات  بني  االخت�شا�ض  تنازع  اأحوال  ويف  الدولة 

وذلك ف�شال عن االخت�شا�شات االأخرى املبينة يف هذا الد�شتور.

رئي�ض  اتهام  يف  النظر  عند  املحكمة  هيئة  اإيل  ين�شم   :192 مادة 

ينتخبهم  اأع�شاء  �شتة  حكمهم  يف  من  اأو  الوزراء  اأحد  اأو  اجلمهورية 

الربملان جمتمعا يف هيئة موؤمتر يف بداية كل ف�شل ت�رصيعي ممن تتوافر 

الربملان.  اأع�شاء  غري  من  ال�شي�خ  ملجل�س  الع�ش�ية  �رشوط  فيهم 

ويك�ن انعقاد املحكمة �شحيحا بح�ش�ر اأربعة منهم. وميثل االتهام من 

يختاره املجل�ض الذي وجه االتهام.

الق�شايا  من  ق�شية  نظر  اأثناء  املحاكم  اإحدى  راأت  اإذا   :193 مادة 

النزاع  اأطراف  اأحد  به  يتقدم  دفع  علي  بناء  اأو  نف�شها  تلقاء  من  �شواء 

وقدرت احلكمة جديته واأن الف�شل يف الدعوى يتوقف علي الف�شل يف 

د�شتورية قانون اأو مر�شوم له قوة القانون وجب عليها اأن توقف نظر 

الق�شية وحتيل االأمر اإيل املحكمة العليا الد�شتورية للف�شل فيه.
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الباب التا�ضع 

تنقيح الد�ضتور

مادة 194: لرئي�ض اجلمهورية ولكل من املجل�شني اقرتاح تنقيح هذا 

اأحكام  اإ�شافة  اأو  اأحكامه  من  اأكرث  اأو  اأو حذف حكم  بتعديل  الد�شتور 

جميعا  الأع�شائه   املطلقة  باالأغلبية  املجل�شني  من  كل  وي�شدر  اأخرى، 

يف  املناق�شة  ت�شح  وال  مو�شوعه.  وبتحديد  التنقيح  ب�رصورة  قرارا 

كل من املجل�شني اإال اإذا ح�رش ثلثا اأع�شائه وي�شرتط ل�شحة القرارات 

احلرية  مببادئ  اخلا�شة  واالأحكام  االأع�شاء.  ثلثي  باأغلبية  ت�شدر  اأن 

النيابي  اجلمهوري  احلكومة  وب�شكل  الد�شتور  يكفلها  التي  وامل�شاواة 

الربملاين ال يجوز اقرتاح تعديلها.

الباب العا�ضر

اأحكام عامة

مادة 195: االإ�شالم دين الدولة واللغة العربية لغتها الر�شمية.

مادة 196: مدينة القاهرة قاعدة اجلمهورية امل�رصية.

اأ�شبوع من  الر�شمية خالل  القانون يف اجلريدة  ين�رص  مادة 197: 

اأو  امليعاد  اإ�شداره. وينفذ بعد ن�رصه بثالثني يوما ويجوز مد هذا  يوم 

ق�رصه اأو اال�شتغناء عنه بن�ض �رصيح يف القانون.

تاريخ  من  يقع  ما  علي  اإال  القوانني  اأحكام  جترى  ال   :198 مادة 

يجوز يف غري  ذلك  قبله. ومع  فيما وقع  اأثر  عليها  نفاذها وال يرتتب 

اأغلبية  مبوافقة  ذلك  خالف  علي  القانون  يف  الن�ض  اجلنائية  املواد 

االأع�شاء الذين يتاألف منهم كل من املجل�شني.

تخل  ج�شيمة  ا�شطرابات  وقوع  اأو  احلرب  حالة  يف   :199 مادة 
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باالأمن اإخالال خطريا يجوز لرئي�ض اجلمهورية اأن يطلب من الربملان 

الربملان  كان  واإذا  احلال  ملواجهة  معينة  �شلطات  احلكومة يف  تفوي�ض 

يف غري اأدوار االنعقاد دعي لالجتماع فورا واإذا كان جمل�ض النواب 

احلريات  لكفالة  حتقيقا  جمتمعا  الربملان  ويظل  دعوته  وجبت  منحال 

العامة وللرقابة الربملانية الكاملة ما دام التفوي�ض قائما.

معينة  مبنطقة  حتدد  اأن  فيجوز  ال�رصورة  تقدرها  ال�شلطات  وهذه 

اأو ملواجهة حوادث معينة ويجب دائما توقيتها بزمن معني. وللحكومة 

عند االقت�شاء اأن تطلب كذلك التفوي�ض يف �شلطات جديدة. وللربملان 

اأو  للحكومة  منحها  التي  ال�شلطات  جميع  اإلغاء  وقت  اأي  يف  يقرر  اأن 

يقرها  التي  القوانني  تكون  االأحوال  منها. ويف جميع  احلد  اأو  بع�شها 

الربملان باأغلبية االأع�شاء الذي يتاألف منهم كل من املجل�شني. وال يجوز 

امل�شا�ض مببداأ حترمي القب�ض علي اأع�شاء الربملان بغري اإذن من املجل�ض 

املخت�ض. وتوؤلف هيئة برملانية علي الوجه الذي يبينه قانون التفوي�ض 

الربملاين متثل فيها اجلماعات ال�شيا�شية يف املجل�شني وت�شت�شريها ال�شلطة 

املفو�شة فيها وتودع احلكومة الربملان  ال�شلطات  التنفيذية يف ممار�شة 

ممار�شة  وتكون  �شدورها.  اإثر  التنظيمية  االأوامر  من  ت�شدره  ما 

من  االإعفاء  بحال  يجوز  وال  الق�شائية  للرقابة  خا�شعة  ال�شلطات  هذه 

امل�شئولية املرتبة عليها.

واللوائح  واالأوامر  واملرا�شيم  القوانني  قررته  ما  كل   :200 مادة 

االأعمال  قبل  من  اتخذ  اأو  ما�شن  وكل  االأحكام  من  والقرارات 

اأن  ب�رشط  نافذا  يبقي  املتبعة  واالأو�شاع  لالأ�ش�ل  طبقا  واالإجراءات 

يكفلها  التي  وامل�شاواة  والعدالة  احلرية  مبادئ  مع  متفقا  نفاذها  يكون 

حق  من  الت�رصيعية  لل�شلطة  مبا  اإخالل  بدون  ذلك  وكل  الد�شتور  هذا 

اإلغائها اأو تعديلها يف حدود �شلطتها علي اأال مي�س ذلك مببداأ عدم �رشيان 

القوانني علي املا�شي.
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مادة 201: تعترب اأحكام املادتني االأويل والثانية من قانون االإ�شالح 

الزراعي رقم »178« ل�شنة 1953 كاأن لها �شبغة د�شتورية.

مادة 202: جتري اأحكام هذا الد�شتور علي الدولة امل�رصية جميعا.

مادة 203: يعمل بهذا الد�شتور من تاريخ )……(.
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م�ضروع د�ضتور جمهورية برملانية م�ضرية*

مقدمة :

هذا امل�رشوع

ينطــ�ي هذا الن�ــس، على حماولــة لكتابة م�شــ�دة اأوىل مل�رشوع 

د�شت�ر جمه�ريــة برملانية م�رشية، ا�شتنــادا اإىل ن�س امل�رشوع الذي 

اأعدتــه جلنة اخلم�شني، وقدم اإىل جمل�س قيادة ث�رة 23 يوليو 1952، 

فلم ياأخذ به، وهــى م�شودة ت�شع يف اعتبارها معاجلة بع�ض االأو�شاع 

العامــة التي تغــريت منذ ذلك احلــني، وحتاول اال�شتفــادة من بع�ض 

ن�شو�ــض الد�شتــور القائم الذي �شــدر عــام 1971، ومن م�رصوع 

الد�شتــور، كانت قد اأعدته جلنة برئا�شة الدكتور حممد حلمي مراد، يف 

بداية الت�شعينيات.

اأعــد امل�رصوع االأ�شتــاذ �شالح عي�شى الكاتــب ال�شحفي املعــروف ورئي�ض حترير 
*

جريدة القاهرة وقد طرحت للمناق�شة يف ور�شة العمل.  
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وت�شمل التنقيحات التــي اأدخلت على مواد م�رصوع د�شتور 1954 

ما يلي:

اأول: حذف بع�ض الفقــرات اأو العبارات من مواد امل�رصوع كانت 

تتعلــق بحاالت كانت قائمة عند اإعــداده، ومن بينها ن�شو�ض ال جتعل 

حــق الن�شاء يف االنتخــاب والرت�شيح مطلقا )مــادة 5( وا�شتثناء اأع�شاء 

اأ�ــرصة حممد علي من حــق الرت�شيح ملن�شب رئي�ــض اجلمهورية )مادة 

90( ومــن تويل الوزارة )مادة 113( وتعيــني ممثلني للق�شاء العادي 

واالإداري وال�رصعــي يف ع�شويــة املحكمــة الد�شتوريــة العليــا )مادة 

187(، وت�شمني املادتني 1 و2 من قانون االإ�شالح الزراعي ال�شادر 

عام 1952 �شمن االأحكام العامة يف الد�شتور )مادة 201(.

ثانيا: اإ�شافــة كلمات وعبــارات لبع�ض املواد، نقــال عن د�شتور 

1971 اأو م�ــرصوع د�شتــور اللجنة التــي راأ�شها د. حلمــي مراد، اأو 

اقتبا�ض مواد من االثنني، اأو من القوانني القائمة من بينها الن�ض الوارد 

علــى حق امل�اطن يف االلتجاء اإىل قا�شيــه الطبيعي، وحظر الن�س يف 

القوانني على حت�شني اأي عمل اأو قرار اإداري من رقابة الق�شاء )مادة 

12(، والن�ــض على اأن احلرية ال�شخ�شيــة حق طبيعي، وهى م�شونة 

ال مت�ــض )مادة 15( والن�ض على معاملة من تقيد حريته معاملة اإن�شانية 

)مادة 21( ..... الخ.

ثالث���ا: اأ�شري ب�جه خا�س، اإىل اإ�شافات حر�شت على اأن تت�شمنها 

امل�شودة ملعاجلة االأو�شــاع ال�شيا�شية املتغرية، خالل االأعوام اخلم�شني 

املا�شية، وهى كالتايل:

1- الن�ــض يف املادة 26 مكرر على ا�شتقــالل االإذاعة والتلفزيون 

واملوؤ�ش�شات ال�شحفية اململوكــة للدولة عن ال�شلطة التنفيذية وعن جميع 

االأحزاب.

2 - الن�ض يف املــادة 30 اخلا�شة باالأحزاب ال�شيا�شية، على حظر 
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ت�شكيــل االأحزاب على اأ�ش�ض دينية اأو ق�ــرص ع�شويتها على اتباع دين 

معني اأو اإن�شاء جماعات ذات طابع ع�شكري.

3 - اإ�شافــة مــادة برقــم 178 مكــرر، تن�ض على اإن�شــاء املجل�ض 

الق�مي حلق�ق االإن�شان اإىل الباب ال�شاد�س من م�رشوع د�شت�ر 1954 

اخلا�ض بالهيئات واملجال�ض املعاونة.

ولي�شــت هذه بالطبــع كل التنقيحات التي ميكــن اإدخالها على م�اد 

م�رصوع د�شتــور 1954، ولكنها جمرد م�شــ�دة اأوىل تهدف اإىل فتح 

باب احلــوار، الذي ينبغي اأن ين�شغل به املعنيــون باالإ�شالح ال�شيا�شي 

والد�شتوري يف م�رص. 

�صالح عي�صى       
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الباب االأول

الدولة امل�ضرية ونظام احلكم فيها

مــادة1: ]جمهورية[ م�ــرص ]العربية[ دولة موحــدة ذات �شيادة، 

وهي حرة م�شتقلة، وحكومتها جمهورية نيابية برملانية.

الباب الثاين

احلقوق والواجبات العامة **

مــادة 2: اجلن�شيــة امل�رصيــة يحددها القانــون، وال يجــوز بحال 

اإ�شقاطهــا عن م�رصي. وكذلك ال يجــوز االإذن بتغيريها ممن اكت�شبها 

اإال يف حدود القانون.

مادة 3: امل�رصيون لدي القانون �شواء، وهم مت�شاوون يف احلقوق 

والواجبــات العامــة، ال متييز بينهم يف ذلك ب�شبــب االأ�شل اأو اللغة اأو 

الدين اأو العقيدة اأو االآراء ال�شيا�شية اأو االجتماعية.

مادة 4: تكفــل الدولة احلريــة والطماأنينة وتكافــوؤ الفر�ض جلميع 

املواطنني.

مادة 5: االنتخــاب حق للم�رصيني البالغني اإحــدى وع�رصين �شنة 

علي الوجه املبني بالقانون )..........()1(.

مادة 6: التجنيد واجب عام اإجباري ينظمه القانون.

النقــاط ال�اردة بني ق��شني هاللني هكــذا )...........( اإ�شارة اإىل كلمات اأو 
**

عبــارات اأو فقرات حذفناها من الن�ض االأ�شلي مل�ــرصوع د�شتور 1954. والكلمات 

وامل�شفوفة   ] والعبارات والفقرات املو�شوعة بني قو�شني طوليني هكذا ]  

بالبنــط االأ�ش�د، اإ�شارة اإىل كلمات اأو عبــارات اأو فقرات، نقرتح اإ�شافتها اإىل م�اد 

الد�شتور.
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مادة 7: اإبعــاد اأي م�رصي عن الديار امل�رصية اأو منعه من العودة 

اإليهــا حمظــور. وحمظور كذلــك منعه مــن مغادرتهــا اإال يف اأحوال 

ال�رصورة التي يبينها القانون.

مــادة 8: ال يجــوز اأن يلــزم م�ــرصي االإقامة يف مــكان معني اإال 

بحكــم من القا�شي. وكذلك ال يجــوز اأن  حتظر علي امل�رصي االإقامة 

يف مــكان معني اإال يف االأحوال التي حتددهــا قوانني ال�شحة وال�شالمة 

العامــة. ويف كل حــال ال يجــوز اأن يكون حظر االإقامــة، وحتديدها 

الأ�شباب �شيا�شية.

مــادة 9: ينظم القانــون و�شع االأجانب يف م�ــرص وفقا للمعاهدات 

والعرف الدويل.

مــادة 10: االأجانب املحرومون يف بالدهم من احلقوق واحلريات 

العامــة التــي يكفلها هــذا الد�شتور يتمتعــون بحق االلتجــاء اإيل الديار 

امل�رصية يف حدود القانون.

مــادة 11: حريــة االعتقــاد مطلقة، وحتمــي الدولة حريــة القيام 

ب�شعائر االأديان والعقائد طبقا للعادات املرعية يف الديار امل�رصية، علي 

اأال يخل ذلك بالنظام العام اأو ينايف االآداب.

القانــون،  يكفلــه  حــق  الق�شــاء  اإيل  االلتجــاء   :12 مــادة 

)............( و]للنا�س كافة.. ولكل م�اطن حق االلتجاء اإىل 

قا�شيــه الطبيعي. وتكفــل الدولة تقريب جهات الق�شــاء من املتقا�شني 

و�رصعة الف�شل يف الق�شايا[.

]ويحظر الن�ض يف القوانني على حت�شني اأي عمل اأو قرار اإداري 
من رقابة الق�شاء[.

مادة 13: الدفاع اأ�شالة اأو بالوكالة حق يكفله القانون يف جميع مراحل 

التحقيق والدعوى واأمام جميع املحاكم ويف املحاكمات التاأديبية واالإدارية.
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مــادة 14: ال يجوز مراقبة اأحد اأو تعقبه اإال باأمر م�شبب من ال�شلطة 

الق�شائية.

مــادة 15: ]احلرية ال�شخ�شية حق طبيعي وهى م�شونة ال مت�ض[)2( 

وال يجــوز القب�ض علي اأحد ]اأو تفتي�شــه[ اأو حب�شه يف غري حالة التلب�ض 

اإال باأمر من ال�شلطة الق�شائية.

ويجــوز ملاأمور ال�شبط الق�شائي حالة اال�شتعجال وال�رصورة التي 

يبينها القانون اأن يقب�ض علي من يتهم بارتكاب جناية اأو جنحة.

ويجــب يف جميع احلــاالت اإخطار املقبو�ــض عليه كتابــة باأ�شباب 

القب�ــض خالل اثنتي ع�ــرصة �شاعة واأن يقــدم اإيل القا�شي خالل اأربع 

وع�رصين �شاعة من وقت القب�ض عليه.

وينظــم القانون و�شائل تظلم املقبو�ض عليــه اأو املحبو�ض اأو غريها 

وي�شــع االإجــراءات الكفيلــة ب�رصعة الف�شــل ق�شائيا يف هــذا التظلم، 

وكذلك يبني احلد االأق�شى للحب�ض االحتياطي..

مادة 16: ال جرمية وال عق�بة اإال بناء علي قان�ن، وال عقاب علي 

االأفعال الالحقة ل�شدور القانون.

مادة 17: العقوبة �شخ�شية ال جتاوز �شخ�ض املعاقب وحقوقه.

مادة 18: يحــدد القانون احلاالت التي تقوم فيها الدولة بالتعوي�ض 

عــن تنفيذ عقوبة، بناء علي حكم جنائي نهائــي ثبت خطوؤه، كما يحدد 

�رشوط هذا التع�ي�س و�ش�ره.

مادة 19: ال يجوز تقرير �رصية التحقيق يف اجلنايات اإال علي �شبيل 

اال�شتثنــاء، وب�ــرشط اأال مت�ــس حق املتهــم اأو املدعي باحلــق املدين اأو 

املحامني عنهما يف ح�شور التحقيق.

مــادة 20: ال يحاكم اأحد اإال اأمام الق�شاء العادي. وحتظر املحاكمة 
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اأمام حماكم خا�شة اأو ا�شتثنائية وال يحاكم مدين اأمام املحاكم الع�شكرية.

مــادة 21: ]كل مواطن يقب�ض عليه اأو يحب�ــض اأو تقييد حريته باأي 

قيد يجــب معاملته مبا يحفظ عليه كرامة االإن�شان. وال يجوز حجزه اأو 

حب�شه يف غري االأماكن اخلا�شعة للقوانني ال�شادرة بتنظيم ال�شجون. و 

]اإيذاء املتهم ج�شمانيا اأو معنويا حمظور، ويعاقب امل�شئول وفقا للقانون 
]وكل قــول يثبت اأنه �شدر مــن مواطن حتت وطاأة االإيذاء اأو التهديد 
يهدر وال يعول عليه وال ت�شقط الدعوى اجلنائية وال املدنية النا�شئة عن 

ذلك بالتقادم وتكفل الدولة تعوي�شا ملن وقع عليه االإيذاء[)3( .

مادة 22: ال�شجن دار تاأديب واإ�شالح ويحظر فيه كل ما يتنافى مع 

االإن�شانيــة اأو يعر�ض ال�شحة للخطر. ]وينظــم القانون و�شائل الرقابة 

الق�شائية على معاملة كل من تقيد حريته[)4(

وتعنــي الدولــة مب�شتقبــل املحكــوم عليهم لتي�ــرص لهم �شبــل احلياة 

الكرمية.

مادة 23: للمنــازل حرمة. وال يجوز مراقبتها اأو دخولها للتفتي�ض 

اأو ال�شبــط اأو غريها اإال باأمر م�شبب مــن ال�شلطة الق�شائية يحدد مكان 

التفتي�ض ومو�شوعه، علي اأن يكون دخولها بعد ا�شتئذان من فيها، وال 

يجوز دخولها ليال اإال باإذن القا�شي.

وذلك كله يف غري اأحوال التلب�ض واال�شتغاثة.

مــادة 24: ]حليــاة املواطنــني اخلا�شة حرمــة يحميهــا القانون[)5( 

وحرية املرا�شــالت و�رصيتها مكفولة، �شواء كانت بالربيد اأو الربق اأو 

التليفون اأو بغريهــا. وال يجوز تقييدها اأو رقابتها اإال بقرار م�شبب من 

القا�شي وبال�شمانات التي يحددها القانون.

مادة 25: حرية الراأي والبحث العلمــي ]واالإبداع االأدبي والفني 

والثقايف[)6( مكفولة.
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ولكل اإن�شان حق التعبري عن راأيه ون�رصه بالقول والكتابة والت�شوير 

واالإذاعة وغريها.

وال يوؤاخــذ اأحــد علي اآرائــه اإال يف االأحــوال )ال�رصوريــة( التي 

يحددها القانون.

مادة 26: حريــة ال�شحافة والطباعة ]والن�رص وو�شائل االإعالم[)7( 

مكفولة.

]وحــق اإ�شــدار وملكيــة ال�شحف مكفــول لالأفــراد ولالأحزاب 
ال�شيا�شية وال�شخ�شيات االعتبارية العامة واخلا�شة[ )8(.

وال يجــوز تقييــد اإ�شــدار ال�شحــف واملطبوعــات برتخي�ض وال 

فر�ض رقابة عليها. واإنذار ال�شحف اأو وقفها اأو اإلغاوؤها اأو م�شادرتها 

بالطريق االإداري حمظور.

]مــادة 26 مكــرر: تكفــل الدولة ا�شتقــالل االإذاعــة والتلفزيون 
واملوؤ�ش�شات ال�شحفية اململوكة للدولة، عن ال�شلطة التنفيذية وعن جميع 

االأحزاب، باعتبارها منربًا للحوار الوطني بني كل االآراء واالجتاهات 

ال�شيا�شيــة، وينظــم القانون اإدارتها عرب جمال�ــض م�شتقلة متثل كل هذه 

التوجهات، وت�شمن تعادل حقوق كل  اجلماعات ال�شيا�شية يف خماطبة 

الراأي العام من خاللها«[)9(

مــادة 27: التعليم حــر يف حدود النظــام العــام واالآداب وينظمه 

القانون.

مــادة 28: التعليم حق للم�رصيني جميعًا تكفله الدولة، وهو اإلزامي 

يف املرحلة االبتدائية جماين يف مدار�شها العامة. ]وتعمل الدولة على مد 

االإلــزام اإىل مراحل اأخرى، وت�رشف على التعليم كله وتكفل ا�شتقالل 

اجلامعات ومراكز البحث العلمي[)10(

مــادة 29: للم�رصيــني حــق االجتمــاع يف هــدوء، غــري حاملني 
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�شالحا. ولي�ض لرجال ]ال�رصطة[)11( اأن يح�رصوا اجتماعهم وال يجوز 

اأن ي�شرتط االإخطار مقدما اإال بالن�شبة لالجتماعات العامة.

ويف جميع االأح�ال ي�شرتط اأن تك�ن اأغرا�س االجتماع وو�شائله 

�شلميــة وال تتنافى مع االآداب، واملواكب واملظاهرات مباحة يف حدود 

القانون.

مــادة30: للم�رصيني دون �شابــق اإخطار اأو ا�شتئــذان حق تاأليف 

اجلمعيات واالأحزاب ما دامت الغايات والو�شائل �شلمية.

وينظــم القانون قيام االأحزاب واجلماعــات ال�شيا�شية علي االأ�ش�ض 

الدميقراطيــة الد�شت�ريــة، وعلــي ال�ش�رى وحرية الــراأي يف حدود 

اأهداف وطنية بعيدة عن اأي نفوذ اأجنبي.

]ويحظــر ت�شكيل االأحزاب على اأ�ش�ــض دينية، اأو ق�رص ع�شويتها 
علــى اتباع ديــن معني. ويحظــر كذلك اإن�شــاء جماعــات ذات طابع 

ع�شكري[)12(

وتخت�ض املحكمة الد�شتورية بالف�شل يف الطعون اخلا�شة باالأحزاب 

واجلماعات ال�شيا�شية.

مــادة 31: للمواطنــني حــق خماطبــة ال�شلطــات العامــة كتابــة 

وبتوقيعهــم، وال تكون خماطبة ال�شلطــات با�شم اجلماعات اإال للهيئات 

النظامية واالأ�شخا�ض املعنوية.

مــادة 32: امللكية اخلا�شة م�شونة، ويرعــي القانون اأداء وظيفتها 

االجتماعية وال تنزع امللكية اإال للمنفعة العامة، ومقابل تعوي�ض عادل 

يدفع مقدما وفقا للقانون.

وال يجوز لغري امل�رصيني متلك االأرا�شي الزراعية يف م�رص اإال يف 

االأحوال التي يبينها القانون.
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مادة 33: املرياث حق يكفله القانون.

مادة 34: امل�شادرة العامة لالأموال حمظورة.. وال تكون عقوبة 

امل�شادرة اخلا�شة اإال بحكم ق�شائي.

مــادة 35: الن�شاط االقت�شادي الفــردي حر، علي اأال ي�رش مبنفعة 

اجتماعية، اأو يخل باأمن النا�ض اأو يعتدي علي حريتهم وكرامتهم.

مــادة 36: ينظــم اقت�شاد الدولــة وفقا خلطط مر�شومــة تقوم علي 

مبــادئ العدالة االجتماعية وتهــدف اإيل تنمية االإنتــاج ورفع م�شتوي 

املعي�شة.

مــادة 37: يكفل القانــ�ن الت�افق بــني الن�شاط االقت�شــادي العام 

والن�شاط احلر، حتقيقا لالأهداف االجتماعية ورخاء ال�شعب، كما يكفل 

للعاملني فيهما ن�شيبا يف ثمرات اإنتاجهم يتنا�شب والعمل الذي يوؤدونه.

مــادة 38: تي�رص الدولة للمواطنني جميعــا م�شتوي الئقا من املعي�شة 

اأ�شا�شــه تهيئة الغذاء وامل�شكن واخلدمات ال�شحية والثقافية واالجتماعية 

كما تي�رص ذلك يف حاالت البطالة واملر�ض والعجز وال�شيخوخة وتوؤمنه 

ل�شحايا احلرب والكوارث العامة ومن يعولون من اأ�رصهم.

مادة 39: للدولة اأن توؤمم بقانون مقابل تعوي�ض عادل اأي م�رصوع 

لــه طابع املرفق العام اأو االحتكار، متي كان يف تاأميمه حتقيق م�شلحة 

عليا للمجتمع.

مادة 40: العمل حق تعني الدولة بتوفريه جلميع املواطنني القادرين 

ويكفل القانون �رصوطه العادلة علي اأ�شا�ض تكافوؤ الفر�ض.

ولــكل فرد حريــة اختيار مهنته، وال يجــوز اأن ي�شار �شخ�ض يف 

عمله ب�شبب اأ�شله اأو راأيه اأو عقيدته.

مــادة 41: ينظم القانون العالقات بــني العمال واأ�شحاب االأعمال 
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علــي اأ�ش�ض اقت�شادية تتفق وقواعد العدالــة االجتماعية ويحدد �شاعات 

العمل وينظم تقدير االأجور العادلــة ويكفل �شحة العمال وتاأمينهم من 

االأخطــار وينظم حــق العامل يف الراحــة االأ�شبوعيــة ويف االأجازات 

ال�شنوية باأجر.

مادة 42: يبني القانون التعوي�ض املالئم عند ترك العامل اخلدمة اأو 

ف�شله وو�شائل حمايته من الف�شل غري القانوين.

مادة 43: ينظم القانون العمل للن�شاء واالأحداث.

وتعني الدولة باإن�شاء املنظمات التي تي�رص للمراأة التوفيق بني العمل 

وبــني واجباتهــا يف االأ�رصة، كما حتمــي الن�ضء مــن اال�شتغالل وتقيه 

االإهمال االأدبي واجل�شماين والروحي.

مــادة 44: ت�رصف علــي �شئون العمال جلان دائمــة قوامها العمال 

واأ�شحاب االأعمال ورجال االإدارة والق�شاء.

وتتــ�ىل هذه اللجــان بحث م�شاكل العمــال والت�فيــق بينهم وبني 

اأ�شحاب االأعمال. واالإ�رصاب جائز يف حدود القانون.

مــادة 45: اإن�شــاء النقابات حق مكفــول يف حدود اأهــداف وطنية 

بعيدة عــن اأي نفوذ اأجنبــي وللنقابات �شخ�شية معنويــة وفقا للقانون. 

]وهى ملزمة مب�شاءلة اأع�شائها عن �شلوكهم يف ممار�شة ن�شاطهم وفق 
مواثيق �رصف اأخالقية وبالدفاع عن احلقوق واحلريات املقررة قانونا 

الأع�شائها[)13(

مادة 46: العدالة االجتماعية اأ�شا�ض ال�رصائب وغريها من التكاليف 

املاليــة العامة. وتعفي الطبقات الفقرية مــن ال�رصائب اإيل احلد االأدنى 

ال�رصوري للمعي�شة وذلك علي الوجه املبني بالقانون.

مــادة 47: ت�شجــع الدولة االدخــار، وت�رصف علــي �شري عمليات 

االئتمــان وتي�رص ا�شتغالل االدخار ال�شعبي يف متلك امل�شكن اأو االأر�ض 
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اأو امل�شاهمة يف امل�رصوعات.

مــادة 48: االأ�ــرصة اأ�شا�ــض املجتمــع وقوامهــا الديــن واالأخالق 

والوطنية ويكفــل القانون تدعيــم االأ�رصة وحماية االأمومــة والطفولة 

وتوفري املن�شاآت الالزمة لذلك.

مادة 49: يف االأحــوال التي يجيز فيها هذا الد�شتور للم�رصع حتديد 

حق من احلقوق العامة الواردة يف هذا الباب اأو تنظيمه ال يرتتب علي 

هذه االإجازة امل�شا�ض باأ�شل ذلك احلق اأو تعطيل نفاذه. )14(

الباب الثالث

ال�ضلطات

مــادة 50: ال�شيادة لالأمــة، وهي م�شدر ال�شلطــات جميعا وتكون 

ممار�شتها علي الوجه املبني يف الد�شتور.

الف�صل الأول

الربملان

مادة 51: يتكون الربملان من جمل�ض النواب وجمل�ض ال�شيوخ.

جمل�س النواب

مــادة 52: يتاألف جمل�ض النواب من ]مــن عدد من االأع�شاء[)15(، 

ينتخبــون باالقــرتاع العام ال�ــرصي املبا�رص، ويحدد قانــون االنتخاب 

دوائرهم االنتخابية.

مــادة 53: يجب اأال تقل �شن النائب يــوم االنتخاب عن ثالثني �شنة 

ويعفى مــن هذا ال�رشط من اأم�شى ثالث �شنــ�ات يف ع�ش�ية الهيئات 

املحلية.
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مادة 54: مدة جمل�ض النواب اأربع �شنوات من تاريخ اأول اجتماع 

له. وجتــري االنتخابــات العامة لتجديــد املجل�ض خــالل ال�شتني يوما 

ال�شابقة النتهاء هذه املدة.

مــادة 55: اإذا حــل جمل�ض النــواب يف اأمر فال يجــوز حل املجل�ض 

اجلديد من اأجل ذلك االأمر.

مــادة 56: االأمر ال�شادر بحل جمل�ض النواب يجب اأن ي�شتمل على 

دعوة الناخبني الإجــراء انتخابات جديدة يف ميعــاد ال يتجاوز �شهرين 

وعلــى حتديد ميعاد الجتمــاع املجل�ض اجلديد يف االأيــام الع�رصة التالية 

لتمــام االنتخاب، فاإذا مل ي�شتمل االأمر علي ذلك كله، كان باطال وبقى 

جمل�ض النواب قائما..

واإذا انق�شي ذلك امليعــاد دون اإجراء انتخابات جديدة، اأ�شبح اأمر 

احلــل كاأن مل يكن وعاد الربملــان اإيل االجتماع من تلقاء نف�شه يف اليوم 

التايل النق�شاء امليعاد.

جمل�س ال�صيوخ

]مــادة 57: يتاألف جمل�ض ال�شيوخ من عدد مــن االأع�شاء ينتخب 
ثالثــة اأخما�شهــم باالقــرتاع العام ال�ــرصي املبا�ــرص. ويحــدد قانون 

االنتخــاب دوائرهــم االنتخابيــة وينتخــب خم�ض اأع�شــاء املجل�ض من 

بــني اأع�شاء النقابات املهنية والعماليــة والغرف واجلمعيات التي ت�شم 

امل�شتغلني بالزراعة وال�شناعة والتجارة والتعليم واملهن احلرة[ وغريها 

من االأعمــال التي تقوم عليها م�شالح البــالد االقت�شادية واالجتماعية 

والثقافيــة. ويعني قانون االنتخاب هذه الهيئات والعدد الذي يخ�ش�ض 

لكل منها واالإجراءات التي تتبع يف انتخاب هوؤالء االأع�شاء..

]ويعني رئي�ض اجلمهورية ]اخلم�ض االأخري[ من اأ�شحاب الكفاءات 
العلميــة والفنيــة ويختــارون من بني روؤ�شــاء الــوزارات والوزراء 
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احلاليــني وال�شابقني وروؤ�شاء جمال�ض النــواب ال�شابقني والنواب الذين 

ق�شــوا ف�شلني ت�رصيعيــني يف النيابة واأع�شاء جمل�ــض ال�شيوخ ال�شابقني 

وكبــار العلماء والروؤ�شاء الروحانيــني وامل�شت�شارين ومن يف درجتهم 

مــن رجال الق�شاء احلاليني منهم وال�شابقــني ]واحلا�شلني على جوائز 

الدولة يف االآداب والعل�م والفن�ن[ وال�شباط املتقاعدين من رتبة ل�اء 

فاأعلى واأع�شاء جمال�ض ]املحافظــات[ واملجال�ض ]املحلية[ الذين ق�شوا 

ثالث مدد يف جمال�شهم واملوظفني من درجة مدير عام فاأعلى واأ�شاتذة 

اجلامعات احلاليني منهم وال�شابقني.

ويكون روؤ�شاء اجلمهورية ال�شابقون اأع�شاء مدى احلياة)16(.

مادة 58: يجب اأال تقل �شن ع�شو ال�شيوخ يوم االنتخاب اأو التعيني 

عــن خم�س وثالثني �شنــة. ويبني القان�ن �ــرشوط الع�ش�ية االأخرى 

واأحكام االنتخاب.

مــادة 59: مدة الع�شوية يف جمل�ــض ال�شيوخ ثماين �شنوات ويتجدد 

ن�شف اأع�شاء كل فئة من فئات الثالث كل اأربع �شنوات.

ويف نهاية ال�شنوات االأربع من تاريخ انعقاد املجل�ض ت�شقط ع�شوية 

هذا الن�شف بطريق القرعة.

وجتوز اإعادة اختيار من انتهت مدته.

ويجب اإجــراء التجديد الن�شفي خالل ال�شتني يومــا ال�شابقة النتهاء 

املدة.

مادة 60: اإذا حل جمل�ض النواب توقفت جل�شات جمل�ض ال�شيوخ.
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اأحكام عامة للمجل�صني

مــادة 61: مقر الربملــان مبدينة القاهــرة ويجوز عنــد ال�رصورة 

انعقــاده يف جهــة اأخرى  بقانون كمــا يجوز يف الظــروف اال�شتثنائية 

دعوته لالنعقاد يف اأي مكان بناء على طلب رئي�ض اجلمهورية.

واجتماعــه يف غري املكان املعني له غري م�ــرصوع والقرارات التي 

ت�شدر فيه باطلة بحكم القانون.

مادة 62: الدور ال�شنوي العادي للربملان يكون )......( بدعوة 

مــن رئي�ض اجلمهورية قبــل اخلمي�ض ]الثاين[ من �شهــر ]نوفمرب[)17(. 

واإذا مل يــدع الربملان اإىل االجتماع قبل امليعاد املذك�ر اجتمع فيه بحكم 

القانون. ويدوم الدور �شبعــة �شهور على االأقل. وال يجوز ف�شه قبل 

الفراغ من تقرير امليزانية والت�شديق على احل�شاب اخلتامي.

مــادة 63: يجتمــع الربملان اجتماعا غري عــادي بدعوة من رئي�ض 

اجلمهورية. وذلك عند ال�ــرصورة اأو بناء على طلب موقع من اأغلبية 

اأع�شاء اأي املجل�شني.

مادة 64: اأدوار االنعقاد واحدة للمجل�شني، وال يجوز االجتماع يف 

غــري دور االنعقاد واإال كان االجتماع غــري �رصعي وكانت القرارات 

التي ت�شدر فيه باطلة بحكم القانون.

مــادة 65: قبل اأن يت�ىل ع�شــ� الربملان عمله يق�شم اأمام جمل�شه يف 

جل�شة علنيــة )...........( ]اليمني االآتية: »اأق�شم بالله العظيم اأن 

اأحافــظ خمل�شا على �شالمة الوطن والنظــام اجلمهوري، واأن اأرعى 

م�شالح ال�شعب، واأن اأحرتم الد�شتور والقانون«[)18(.

مادة 66: ينتخب جمل�ض النواب يف بداية كل ف�شل ت�رصيعي وجمل�ض 

ال�شيــوخ يف اأول اجتماع له وعنــد كل جتديد ن�شفي رئي�شا ووكيلني.. 

ويجب اأن يكــون الرئي�ض والوكيالن م�شتقلني فــاإن كان اأحدهم منتميا 
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حلزب تخلى عنه فور انتخابه.

ومــدة الريا�شة والوكالة هي مدة الف�شــل الت�رصيعي ملجل�ض النواب 

والتجديــد الن�شفــي ملجل�ض ال�شيــوخ، وال يجــوز اأن يلي اأحــد هوؤالء 

الــوزارة وال اأية وظيفة عامة اأخرى خالل هذه املدة، فاإن �شغر مكان 

اأيهم انتخب املجل�س من يحل حمله اإىل نهاية مدته.

ويجب قبــل اإجراء االنتخابات تكوين هيئــة متثل جماعات املجل�ض 

ال�شيا�شية بالت�شاوي لتقوم بالرت�شيح تي�شريا لالنتخاب.

مــادة 67: جل�شات املجل�شــني علنية على اأن كاًل منهمــا ينعقد بهيئة 

�رصيــة بناء على طلب احلكومة اأو ع�رصة مــن االأع�شاء ثم يقرر ما اإذا 

كانــت املناق�شة يف املو�شوع املطروح اأمامه جتــري يف جل�شة علنية اأو 

يف جل�شة �رصية.

مادة 68: ع�شو الربملان ينوب عن االأمة كلها.

مــادة 69: ال يجــوز اجلمع بني ع�شوية جمل�ــض النواب وع�شوية 

جمل�ض ال�شيوخ ويبني القانون اأحوال عدم اجلمع االأخرى.

مــادة 70: ال يجــوز اإبطال انتخاب اأو تعيني اأحــد اأع�شاء الربملان 

اأو اإ�شقــاط ع�ش�يته اإال بحكم مــن املحكمة العليــا الد�شت�رية.. وذلك 

على الوجه املبني يف القانون. ويخت�ض كل من جمل�شي الربملان بقبول 

ا�شتقالة اأع�شائه.

مــادة 71: اإذا خال حمل اأحد اأع�شاء الربملان قبل انتهاء مدته وجب 

انتخاب اأو تعيــني من يحل حمله يف مدى �شتني يوما من اإ�شعار املجل�ض 

احلك�مــة بخل� املحل. وال تدوم نيابة الع�شــ� اجلديد اإال اإىل نهاية مدة 

�شلفه.

مادة 72: ال يوؤاخذ اأع�شاء الربملان عما يبدون من االأفكار واالآراء 

يف اأداء اأعمالهم الربملانية يف املجل�شني وجلانهما.
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مــادة 73: ال يجــوز اأثنــاء دور االنعقــاد ويف غري حالــة التلب�ض 

باجلرمية اأن تتخذ نح� اأي ع�ش� من اأع�شاء الربملان اإجراءات التحقيق 

اأو التفتي�ــض اأو القب�ــض اأو احلب�ــض اأو اأيــة اإجراءات اأخــرى  اإال باإذن 

املجل�ــض التابع هو له، ويف حالة اتخاذ اأي من هذه االإجراءات يف غيبة 

املجل�ض يجب اإخطاره بها. وللمجل�ض اأن يقرر وقف هذه االإجراءات.

مادة 74: ال مينــح اأع�شاء الربملان اأثناء مدة ع�ش�يتهم اأو�شمة وال 

رتبا ع�شكريــة. وي�شتثني من ذلــك االأع�شاء الذيــن يتقلدون منا�شب 

عامة ال جتايف ع�شوية الربملان.

مادة 75: يتناول ع�شو الربملان مكافاأة وفقا للقانون.

مادة 76: ال يجوز الأي مــن املجل�شني اأن يتخذ قرارا اإال اإذا ح�رص 

اجلل�شة اأغلبيــة اأع�شائه. ويف غري االأح�ال امل�شرتط فيها اأغلبية خا�شة 

ت�شدر القــرارات باالأغلبية املطلقة للحا�رصيــن. وعند ت�شاوي االآراء 

يعترب االأمر الذي جرت املداولة يف �شاأنه مرفو�شا.

مــادة 77: الأع�شاء الربملان حق اقرتاح القوانني على اأنه ال يجوز 

الأع�شاء جمل�ض ال�شيوخ اقرتاح اإن�شاء ال�رصائب اأو زيادتها.

مادة 78: كل م�رشوع قان�ن يجب قبل مناق�شته اأن يحال اإىل اإحدى 

جلان املجل�ض لفح�شه وتقدمي تقرير عنه.

واإذا كان م�ــرصوع القانون مقرتحا من اأحد االأع�شاء ورف�شه اأحد 

املجل�شني فال يج�ز تقدميه ثانية يف دور االنعقاد ذاته.

مادة 79: ال يجوز الأي من املجل�شني تقرير م�رصوع قانون اإال بعد 

اأخــذ الراأي فيه مادة مادة وللمجل�شني حــق التعديل والتجزئة يف املواد 

وفيما يعر�ض من التعديالت.

مــادة 80: كل م�ــرشع قان�ن يقــرره اأحد املجل�شني يبعــث به اإىل 

املجل�ض االآخر. وال يكون قانونا اإال اإذا قرره املجل�شان.
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مادة 81: اإذا ا�شتحكــم اخلالف بني املجل�شني ب�شاأن م�رصوع قانون 

خا�ــض باإن�شــاء �رصيبــة اأو زيادتها اأو ب�شــاأن تقرير باب مــن اأبواب 

امليزانية ي�شدر من املجل�شني جمتمعني بهيئة موؤمتر.

مــادة 82: لكل ع�شــ� من اأع�شاء الربملــان اأن ي�جه اإىل ال�زراء 

اأ�شئلة اأو ا�شتجوابات وجتري املناق�شة يف اال�شتجواب بعد �شبعة اأيام على 

االأقل من ي�م تقدميه وذلك يف غري حالة اال�شتعجال وم�افقة ال�زير. 

]وال يجوز ف�ض دور االنعقاد قبل مناق�شة كل اال�شتجوابات املقدمة من 
النواب[)19(

ولع�رصة من اأع�شاء اأي مــن املجل�شني اأن يطلبوا عر�ض مو�شوع 

عام للمناق�شة وتبادل الراأي.

مــادة 83: لــكل من جمل�شي الربملــان اإجراء حتقيــق لال�شتنارة يف 

م�شائل معينة داخلة يف حدود اخت�شا�شه. ويف كل حالة ينتخب املجل�ض 

مــن بني اأع�شائــه باالقرتاع ال�رصي جلنة خا�شة متثــل فيها اجلماعات 

ال�شيا�شية متثيال ن�شبيا وال مينع من ذلك حتقيق ق�شائي اأو اإداري جرى 

اأو يجري يف هذه امل�شائل.

وينظم القانون ال�شلطات التي تخول لهذه اللجان.

مادة 84: لكل م�اطن حق التظلم اإىل الربملان كتابة ويحيل الربملان 

مــا يقدم اإليه من ال�شــكاوى اإىل ال�زراء املخت�شــني وعليهم اأن يقدم�ا 

االإي�شاحــات اخلا�شة بها كلها اإذا طلب املجل�ض ذلك ومن حق اأ�شحابها 

كذلــك وللم�اطنني اأن يحاط�ا بنتيجتها. كذلــك اأن يقدم�ا اإىل الربملان 

االقرتاحات والرغبات املت�شلة بامل�شائل العامة.

مــادة 85: ي�شــع كل جمل�ض باأغلبية اأع�شائه الئحتــه الداخلية مبينا 

فيها طريقة ال�شري يف تاأدية اأعماله.

مــادة 86: كل جمل�ــض لــه وحده املحافظــة على النظــام يف داخله 
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ويقــوم الرئي�ض بذلــك وال يجوز الأي قوة م�شلحــة الدخول يف املجل�ض 

وال اال�شتقرار على مقربة من اأبوابه اإال بطلب من رئي�شه.

مــادة 87: ال يجتمــع املجل�شان بهيئــة موؤمتــر اإال يف احلاالت التي 

ن�ض عليهــا الد�شتور، ويكــون االجتماع بناء على دعــوة من رئي�ض 

جمل�ض ال�شيــوخ وبرئا�شته. وال يحول اجتمــاع املجل�شني بهيئة موؤمتر 

خــالل اأدوار االنعقاد دون ا�شتمرار كل من املجل�شني يف تاأدية وظائفه 

الد�شتورية.

وال تعد قرارات املوؤمتر �شحيحة اإال اإذا ح�رصت اأغلبية اأع�شاء كل 

من املجل�شني ويتخذ املوؤمتر الالئحة الداخلية ملجل�ض ال�شيوخ الئحة له.

مادة 88: يف حالة ن�شوب حرب يف االأرا�شي امل�رصية، على وجه 

يتعــذر معه اإجــراء االنتخابات العامة متتد بقانون تقــره اأغلبية اأع�شاء 

كل من املجل�شني نيابة اأع�شــاء جمل�س الن�اب اإىل حني انتخاب املجل�س 

اجلديد ونيابة جميع االأع�شاء الذين انتهت مدتهم يف جمل�س ال�شي�خ اإىل 

حني انتخاب وتعيني االأع�شاء اجلدد.

الف�صل الثاين

رئي�س اجلمهورية

مادة 89: رئي�س اجلمه�رية ه� رئي�س الدولة ميار�س اخت�شا�شاته 

وفقا الأحكام الد�شتور.

مادة 90: ي�شرتط فيمن ينتخب رئي�شا للجمه�رية اأن يك�ن م�رشيا 

من اأب وجد م�رصيني متمتعــا بكامل حقوقه املدنية وال�شيا�شية واأال يقل 

�شنه يوم االنتخاب عن خم�ض واأربعني �شنة )......()20( .

مادة 91: رئي�ــض اجلمهورية تنتخبه باالقرتاع ال�رصي هيئة مكونة 

من اأع�شاء الربملان من�شما اإليهم )......()21( اأع�شاء الهيئات املحلية 
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العاملون يوم انتهاء مدة الرئي�ض ال�شابق.

وينظــم القانون اإجــراءات االنتخاب ومدته خم�ــض �شنوات. وال 

ينتخب اأحد للريا�شة اأكرث من مرتني.

مــادة 92: يوؤدي رئي�ض اجلمهورية اأمــام الربملان جمتمعا يف هيئة 

موؤمتر وقبل اأن يبا�رص �شلطاته الد�شتورية هذه اليمني: اأق�شم بالله العظيم 

اأن اأكــون اأمينا على النظام اجلمهــوري واأن اأحرتم الد�شتور وقوانني 

البالد واأن اأحافظ على ا�شتقالل الوطن و�شالمة اأرا�شيه.

مادة 93: يعــني القانون مرتبات رئي�ــض اجلمهورية وال يتقا�شى 

مرتبا اأو مكافاأة �شواها.

وال يجــوز اأن يلي وظيفة عامة اأخرى  وال اأن يزاول ولو بطريق 

غري مبا�رص مهنة حرة وال عمال جتاريا اأو �شناعيا اأو ماليا.

وكذلــك ال يجوز اأن ي�شرتي اأو ي�شتاأجر �شيئا من اأمالك الدولة ولو 

كان ذلــك باملــزاد العام وال اأن يوؤجــر اأو يبيع �شيئا مــن اأمالكه اأو اأن 

يقاي�ض عليه.

مــادة 94: رئي�ــض اجلمهورية م�شئول جنائيا عــن اخليانة العظمى 

وانتهاكه حرمة الد�شتور وا�شتغالل النفوذ وعن اجلرائم االأخرى التي 

يعاقب عليها القانون.

ويكون اتهام رئي�ض اجلمهوريــة والتحقيق معه يف جميع االأحوال 

بقــرار من اأحــد جمل�شي الربملــان باأغلبية االأع�شاء الذيــن يتاألف منهم 

وتكــون حماكمته اأمام املحكمــة العليا الد�شتورية وذلــك وفقا لالأحكام 

واالإجراءات التي ين�ض عليها القانون.

واإذا حكم عليه يف جرمية اخليانة العظمى اأو انتهاك حرمة الد�شت�ر 

اأو ا�شتغــالل النفــ�ذ اأويف جرمية خملة بال�رشف اأعفــى من من�شبه مع 

عدم االإخالل بالعقوبات االأخرى.
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مــادة 95: تبداأ االإجراءات النتخــاب رئي�ض اجلمهورية قبل انتهاء 

مــدة �شلفه ب�شتني يوما على االأكرث ويجب اأن يتم انتخابه قبل انتهاء املدة 

بثالثة اأيام على االأقل.

واإذا انق�شت هــذه املدة ومل يتم انتخاب الرئي�س اجلديد ت�ىل رئي�س 

جمل�ض ال�شيوخ من�شب الريا�شة موؤقتا حتى يتم االنتخاب.

مــادة 96: اإذا قــام مانــع موؤقــت يحول بــني رئي�ــض اجلمهورية 

ومبا�رصة �شلطاته اأناب عنه رئي�ض جمل�ض ال�شيوخ.

ويف اأحــوال الوفــاة اأو اال�شتقالة اأو العجز الدائــم عن العمل يقرر 

الربملان باأغلبية االأع�شاء الذين يتاألف منهم كل من جمل�شيه خلو من�شب 

رئي�س اجلمه�رية ويت�ىل رئي�س جمل�س ال�شي�خ الريا�شة م�ؤقتا ويجب 

اأن يتــم انتخاب رئي�ــض اجلمهورية يف مدة اأق�شاهــا خم�شون يوما من 

تاريخ خلو املن�شب.

واإذا قــدم رئي�س اجلمه�رية ا�شتقالته من من�شبه وجه اال�شتقالة اإىل 

الربملان واإىل رئي�س جمل�س ال�زراء.

ويف جميــع االأح�ال التي يت�ىل فيها رئي�س جمل�س ال�شي�خ من�شب 

رئي�ض اجلمهورية اأو ينوب عنه يختار جمل�ض ال�شيوخ اأحد وكيليه للقيام 

موؤقتا باأعمال الريا�شة يف هذا املجل�ض.

مادة 97: لرئي�ض اجلمهورية حق اقرتاح القوانني. وتكون مناق�شة 

م�رصوعات القوانني اخلا�شة باإن�شاء ال�رصائب اأو زيادتها واملداولة فيها 

لدى جمل�ض النواب اأوال.

مادة 98: رئي�ض اجلمهورية ي�شدر القوانني يف مدى �شهر من يوم 

اإبالغهــا الوزارة اأو يف مدى الوقت الذي يحــدده هذا القانون يف حالة 

اال�شتعجال ومبوافقة اأغلبية االأع�شاء الذين يتكون  منهم كل جمل�ض.

ولرئي�ــس اجلمه�ريــة يف املــدة املحــددة لالإ�شــدار اأن يطلب اإىل 



120

الربملان بكتاب م�شبب اإعادة النظر يف القانون فاإذا اأقره باأغلبية اأع�شاء 

كل من املجل�شني وجب اإ�شداره.

مــادة 99: اإذا حدث فيما بني اأدوار االنعقاد اأو يف فرتة حل جمل�ض 

الن�اب ما ي�جــب االإ�رشاع اإىل اتخاذ تدابري ال حتتمل التاأخري فلرئي�س 

اجلمهوريــة اأن ي�شدر يف �شاأنها مرا�شيم تكون لها قوة القانون. ويجب 

عر�ــض هذه املرا�شيــم على الربملان يف اجتماع يعقــد يف مدة اأ�شبوعني 

مــن يوم �شدورهــا. واإذا كان جمل�ض النواب منحــال وجبت دعوته، 

فاإذا مل يدع الربملــان لالجتماع اأو دعى ومل تعر�ض عليه هذه املرا�شيم 

يف هــذه املدة اأو عر�شت ورف�شها اأحد املجل�شــني وانق�شى �شتون يوما 

دون اأن يقرهــا كل من املجل�شني، زال باأثر رجعي ما كان لها من قوة 

القانون.. اإال اإذا راأى الربملان قبل ذلك اعتماد بقائها يف الفرتة ال�شابقة 

مع ت�شوية كل ما ترتب على هذه املرا�شيم من االآثار بوجه اآخر. وعلى 

كل حــال ال يجوز اأن تت�شمن تعديل قانــون االنتخاب اأو اإن�شاء جرائم 

اأو عقوبة جديدة.

مــادة 100: لرئي�ــض اجلمهوريــة بنــاء على تفوي�ــض الربملان يف 

اأحوال ا�شتثنائية اأن ي�شــدر مرا�شيم لها قوة القانون. ويجب اأن يكون 

التفوي�ض ملدة حمدودة واأن يعني املو�شوعات واملبادئ التي تقوم عليها 

هذه املرا�شيم.

مادة 101: رئي�ض اجلمهورية ي�شع اللوائح الالزمة لتنفيذ القوانني 

مبا ال يت�شمن تعديال فيها اأو تعطيال لها اأو اإعفاء من تنفيذها. ويجوز اأن 

يعهد القان�ن اإىل غريه ب��شع هذه الل�ائح.

مادة 102: رئي�ض اجلمهورية ي�شع لوائح ال�شبط ويرتب امل�شالح 

العامة مبا ال يتعار�ض مع القوانني.

مادة 103: لرئي�ض اجلمهورية حق حل جمل�ض النواب.
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ويرتتب على االأمر ال�شادر بحل جمل�ض النواب ا�شتقالة الوزارة. 

ويدعو رئي�ض اجلمهورية رئي�ض جمل�ض ال�شيوخ لتاأليف وزارة حمايدة 

الإجراء االنتخابات.

وعقب اإعــالن نتيجة االنتخابات يع�د رئي�ــس جمل�س ال�شي�خ اإىل 

من�شبه لفرتة جديدة وتطرح الوزارة اجلديدة للثقة بها يف اأول اجتماع 

ملجل�ض النواب اجلديد.

مادة 104: رئي�ض اجلمهورية يويل رئي�ض جمل�ض الوزراء ويعفيه 

ويويل الوزراء ويعفيهم بناء على اقرتاح رئي�ض جمل�ض الوزراء.

مــادة 105: رئي�ض اجلمهورية يعني املوظفــني املدنيني الع�شكريني 

ويعزلهم على الوجه املبني يف القانون.

مــادة 106: رئي�ــض اجلمهوريــة يعتمــد ممثلــي الــدول االأجنبية 

ال�شيا�شيــني وهو الذي يعني املمثلــني ال�شيا�شيني لدى الــدول والهيئات 

االأجنبية ويعزلهم على الوجه املبني يف القانون.

مادة 107: رئي�ض اجلمهوريــة هو الرئي�ض االأعلى للقوات امل�شلحة 

وهو الذي يعلن احلرب وال يكون ذلك اإال مبوافقة الربملان.

مــادة 108: رئي�ض اجلمهورية يــربم املعاهــدات ويبلغها الربملان 

م�شفوعــة مبا ينا�شب مــن البيان وتكون لهــا قوة القانون بعــد اإبرامها 

ون�رصها وفقــا لالأو�شاع املقررة ]وال تكــون اتفاقيات حقوق االإن�شان 

التي اأقرتها االأمم املتحدة و�شدقت م�رص عليها قابلة للن�شخ اأو التعديل اأو 

التعطيل بقانون الحق[)22(.

علي اأن معاهدات ال�شلــح والتحالف واملعاهدات اخلا�شة باأرا�شي 

الدولــة اأو التــي تتعلق بحقــوق ال�شيــادة اأو بحقوق امل�رصيــني العامة 

واخلا�شــة واملعاهــدات املتعلقة بالتنظيــم الدويل ومعاهــدات التجارة 

واملالحة ومعاهــدات االإقامة واملعاهدات التي حتمل خزانة الدولة �شيئا 
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من النفقات واملعاهدات التي يكون فيها تعديل للقوانني امل�رصية الداخلية 

ال تكون نافذة اإال بعد الت�شديق واملوافقة عليها بقانون.

مــادة 109: رئي�ــس اجلمه�ريــة ين�شــئ ومينح الرتــب الع�شكرية 

واأو�شمة ال�رصف املدنية والع�شكريــة علي الوجه املبني يف القانون. اأما 

الرتب املدنية واألقاب ال�رصف فال يجوز اإن�شاوؤها.

مــادة 110: لرئي�ض اجلمهورية حق العفو عن العقوبة اأو تخفي�شها 

اأما العفو ال�شامل فال يكون اإال بقانون.

مــادة 111: يتــ�ىل رئي�ــس اجلمه�ريــة جميــع �شلطاتــه ب�ا�شطة 

الوزراء وتوقيعاته يف �شئون الدولة يجب لنفاذها اأن يوقع عليها رئي�ض 

جمل�ض الوزراء والوزراء املخت�شــون، بعد موافقة جمل�ض الوزراء، 

واأوامره �شفوية كانت اأو كتابية ال تعفي الوزراء من امل�شئولية بحال.

ومع ذلــك ي�شتقل رئي�ض اجلمهورية بعد ا�شت�شارة ممثلي اجلماعات 

ال�شيا�شيــة.. بتوليــة رئي�ض جمل�ض الوزراء اأو اإعفائــه وتعيني اأع�شاء 

جمل�ض ال�شيوخ الذين يكون اختيارهم عن طريق التعيني.

الف�صل الثالث

ال�وزارة

مادة 112: ]يت�ىل[ جمل�س ال�زراء ]ال�شلطة التنفيذية[ و هو املهيمن 

علي م�شالح الدولة ورئي�شه هو الذي يوجه ال�شيا�شة العامة للوزارة.

مادة 113: ال يلي الوزارة اإال م�رصي، )..........()23(.

مادة 114: قبل اأن يت�ىل رئي�س جمل�س ال�زراء وال�زراء اأعمالهم 

يــوؤدون اأمام رئي�ض اجلمهورية هذا اليمني: اأق�شم بالله العظيم اأن اأكون 

خمل�شا للوطن واأن اأحرتم الد�شتور وقوانني البالد واأن اأوؤدي اأعمايل 

باالأمانة وال�شدق”.
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مادة 115: للوزراء اأن يح�رصوا اأيًا من جمل�شي الربملان، ويجب 

اأن ي�شمعــوا كلما طلبوا الــكالم، ولهم اأن ي�شتعينوا مبن يرون من كبار 

املوظفــني اأو اأن ينيبونهــم عنهم. ولكل جمل�ــض اأن يحتم علي الوزراء 

ح�شــور جل�شاته، وال يكــون للوزير �شــوت اإال يف املجل�ض الذي هو 

ع�شو فيه.

مادة 116: رئي�ض جمل�ض الوزراء والوزراء م�شئولون مت�شامنون 

لدي جمل�ض النواب عن ال�شيا�شة العامة للوزارة وكل منهم م�شئول عن 

اأعمال وزارته. وال يطرح الثقة بالوزارة اإال رئي�شها.

وال يجــوز طرح عدم الثقة بالــوزارة اإال بناء علي طلب يوقع من 

ُع�ــرصرْ االأع�شاء الذين يتاألف منهــم جمل�ض النواب، وال جتري املناق�شة 

فيه اإال بعد اأ�شبوع من عر�شه.

ويف احلالتني يكون اإبــداء الراأي باالقرتاع العلنــي وباملناداة علي 

االأع�شاء باأ�شمائهم بعد ثالثة اأيام من انتهاء املناق�شة.

ولرئي�ض الوزارة مع ذلك اأن يطلب االقرتاع فورا.

مــادة 117: اإذا قرر جمل�ض النــواب عدم الثقة بالــوزارة باأغلبية 

االأع�شــاء الذين يتاألف منهم املجل�ض وجب علــي الوزارة اأن ت�شتقيل، 

واإذا كان القرار خا�شا باأحد الوزراء وجبت ا�شتقالته من الوزارة.

مادة 118: يت�ىل الــ�زراء يف وزاراتهم الت�جيه والرقابة وعلي 

وجه اخل�شو�ض ر�شم االجتاهات العامة.

وينظــم القانــون اخت�شا�شــات الوظائــف الرئي�شيــة وم�شئوليات 

املوظفني وال�شمانات التي ت�شون حقوقهم. وتكفل حريتهم يف العمل.

مادة 119: ال يحق للوزير اأثناء وال يته الوزارة اأن يلي اأية وظيفة 

اأخــري وال اأن يزاول ولــو بطريق غري مبا�رص مهنــة حرة وال عمال 

جتاريــا اأو �شناعيا اأو ماليا. ]وكذلك ال يجــوز اأن ي�شرتي اأو ي�شتاأجر 
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�شيئا من اأمالك الدولة ولو كان ذلك باملزاد العام، وال اأن يوؤجر اأو اأن 

يبيع �شيئا من اأمالكه اأو يقاي�ض عليه[)24(.

مــادة 120: لكل من جمل�شــي الربملان من تلقاء نف�شــه اأو بناء علي 

طلــب النائب العام حق اتهام الوزراء فيما يقع منهم من اجلرائم ب�شبب 

تاأدية وظائفهــم والوزير الذي يتهم يوقف عن العمل اإيل اأن يق�شي يف 

اأمره وال مينع ا�شتعفاوؤه من اإقامة الدع�ى عليه اأو اال�شتمرار فيها.

وتكــون حماكمة الــوزراء اأمــام املحكمــة العليــا الد�شتورية وفقا 

لالأو�شاع واالإجراءات التي ين�ض عليها القانون.

ويطبق يف �شاأنهم قانون العقوبات يف اجلرائم املن�شو�ض عليها فيه. 

وتبني يف قانون خا�ض اأحوال م�شئولية الوزراء التي مل يتناولها قانون 

العقوبات.

مــادة 121: ال يجوز العفو عن الوزير املحكــوم عليه من املحكمة 

العليا الد�شتورية اإال مبوافقة كل من جمل�شي الربملان.

الف�صل الرابع

ال�صلطة الق�صائية

مــادة 122: الق�شــاة م�شتقلــون ال �شلطان عليهــم يف ق�شائهم لغري 

القانون. وال يجوز الأية �شلطة التدخل يف الق�شايا اأو يف اإجراء العدالة.

مــادة 123: يرتــب القانــون جهات الق�شــاء ويحــدد اخت�شا�شها 

وتوحد جميع جهات الق�شاء علي الوجه الذي يقرره القانون.

مــادة 124: جل�شــات املحاكم علنيــة اإال اإذا قــررت املحكمة جعلها 

�رصية مراعاة للنظام العام اأو االآداب.

مادة 125: ت�شدر االأحكام با�شم االأمة.
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مادة 126: يكون للق�شاء جمل�ــض اأعلى ينظم القانون اخت�شا�شاته 

ويوؤلــف من رئي�ض حمكمة النق�ض رئي�شا ومــن اأقدم ثالثة من كل من 

م�شت�شــاري حمكمــة النق�ض وروؤ�شــاء حماكم اال�شتئنــاف ومن وكيل 

وزارة العــدل والنائــب العــام ومن رئي�ــض كل من حمكمــة القاهرة 

واالإ�شكندريــة االبتدائيتــني وي�شــم اإليــه اثنان من م�شت�شــاري جمل�ض 

الدولة يختارهما جمل�شه اخلا�ض من بني اأع�شائه)25(.

مادة 127: الق�شاة غري قابلني للعزل.

ويكــون تعيينهم وترقيتهم ونقلهم بناء علــي اقرتاح جمل�ض الق�شاء 

االأعلــى. ويخت�ض هذا املجل�ض بتاأديبهم وندبهم. وكل ذلك علي الوجه 

املبني يف القانون.

مــادة 128: ال يلي امل�شت�شــارون من رجال الق�شــاء الوزارة قبل 

م�شي عام من تركهم خدمة الق�شاء.

مــادة 129: يتــ�ىل النيابــة العم�ميــة نائــب عام ينــدب من بني 

امل�شت�شارين مبوافقة جمل�ض الق�شاء.

ويف مواد اجلنايات واجلرائــم ال�شيا�شية وجرائم الراأي وال�شحافة 

وغريها من اجلرائم التي يحددها القان�ن يت�ىل التحقيق ق�شاة.

مادة 130: ت�رصف ال�شلطــة الق�شائية علي رجال ال�شبط الق�شائي 

وفقا للقانون.

مــادة 131: يت�ىل وزير العدل تنظيــم اإدارة الق�شاء وي�شهر علي 

اإجناز اأعمالها.

جمل�س الدولة

مادة 132: جمل�ض الدولة هيئة م�شتقلة تلحق بريا�شة جمل�ض الوزراء 

وهي ا�شت�شارية وق�شائية اإدارية لكفالة العدالة يف االإدارة.
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مــادة 133: ملجل�ــض الدولــة والية الق�شــاء العامــة يف املنازعات 

االإداريــة وه� يق�شــي يف القرارات الباطلــة باالإلغاء ويتــ�ىل االإفتاء 

واإعــداد و�شياغــة م�رصوعــات القوانــني والقــرارات التنظيمية التي 

تقرتحها احلكومة اأو يحيلها اإليه اأحد جمل�شي الربملان.

مــادة 134: م�شت�شــارو جمل�ض الدولــة غري قابلــني للعزل ويعني 

القانون من يتمتعون بهذه ال�شمانة من موظفيه الفنيني.

ويكون تعيني اأع�شاء املجل�ض وموظفيه الفنيني وترقيتهم ونقلهم بناء 

علي اقرتاح جمل�ض خا�ض ينظم القانون تاأليفه من ت�شعة من م�شت�شاري 

املجل�ض بريا�شة رئي�شــه وي�شم اإليه اثنان من م�شت�شاري حمكمة النق�ض 

يختارهمــا جمل�ــض الق�شــاء االأعلى من بــني اأع�شائه ووكيــل وزارة 

العدل.

ويكــون اإحلــاق االأع�شــاء واملوظفــني الفنيــني باالأق�شــام وندبهم 

وتاأديبهم من اخت�شا�ض املجل�ض اخلا�ض 

وكل ذلك علي الوجه املبني يف القانون.

مادة 135: اأحكام الق�شاء االإداري ملزمة ويكفل القانون نفاذها.

الباب الرابع
هيئات احلكم املحلي)26(

مــادة 136: ت�شم الدولة هيئات حمليــة ذات �شخ�شية معنوية عامة 

هي ]املحافظات[ واملدن والقرى.

وكل جهة م�شكونة يجب اإحلاقها باإحدى هذه الهيئات.

ويجــوز اأن ت�شمل الهيئة الواحدة اأكرث من قرية اأو مدينة كما يجوز 

اأن تعترب هيئة حيا من مدينة
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وكل ذلك علي الوجه املبني يف القانون.

مــادة 137: ميثل الهيئــة املحلية جمل�س ينتخــب باالقرتاع ال�رشي 

املبا�ــرص ويختار املجل�ض رئي�شه من بــني االأع�شاء املنتخبني ويجوز مع 

ذلــك للمجل�ــض اأو احلكومة بن�ــض يف القانون �شم اأع�شــاء من الفنيني 

ذوي الكفايــة واخلربة يف ال�شئون املحلية بحيث ال يتجاوز عددهم ربع 

جمموع اأع�شاء املجل�ض. ويحدد القانــون مدة املجل�ض وعدد االأع�شاء 

وكافة اأحكام االنتخاب.

مادة 138: يكون حق االنتخاب املحلي ملن لهم حق انتخاب اأع�شاء 

جمل�س الن�اب وللناخب اأن ير�شح نف�شه لع�ش�ية هذه املجال�س بال�رشوط 

التي بينها القانون.

مــادة 139: يخت�ض الق�شــاء بالف�شل يف الطعــون االنتخابية ويف 

�شق�ط الع�ش�ية وذلك علي ال�جه املبني يف القان�ن.

مادة 140: تخت�ض املجال�ض املحلية بكل ما يهم الوحدات التي متثلها 

وتن�شــئ وتدير املرافق واالأعمــال االقت�شاديــة واالجتماعية والثقافية 

وال�شحية وت�شهر علي رعاية م�شالح اجلماعات واالأفراد.

وذلك كله علي الوجه املبني يف القانون.

مــادة 141: تعمــل الت�رصيعات علي ا�شتقالل هــذه الهيئات ب�شئون 

التعليم يف مراحله االأويل وكذلك التعليم الفني والطب العالجي و�شئون 

املوا�شــالت والطــرق املحلية واالأ�شــواق و�شتي املرافــق واخلدمات 

االجتماعية.

مادة 142: قرارات املجال�ض املحلية ال�شادرة يف حدود اخت�شا�شها 

نهائيــة وال يجوز تدخل ال�شلطــة التنفيذية اإال ملنع جتــاوز املجال�ض هذه 

احلدود اأو اإ�رصارها بامل�شلحة العامة اأو مب�شالح بع�شها بع�شا. وذلك 

علي الوجه املبني يف القانون.
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وعند اخلــالف علي االخت�شا�ض الد�شتوري للهيئات املحلية تف�شل 

فيه املحكمة العليا الد�شتورية.

مــادة 143: تدخل يف موارد الهيئات املحلية، ال�رصائب والر�شوم 

ذات الطابــع املحلي اأ�شلية كانــت اأو اإ�شافية وذلك كله يف احلدود التي 

يقررها القانون.

ويجب اأال تتنــاول هذه ال�رصائب والر�شوم انتقــال االأ�شخا�ض اأو 

مــرور االأموال بــني الوحدات االإداريــة واأال تقيد حــق املواطنني يف 

ممار�شة مهنهم واأعمالهم يف اأرا�شي الوطن.

وتدخل يف مــوارد املجل�ض البلدي ح�شيلة �رصيبــة االأمالك املبنية 

وتدخل يف موارد جمل�ض ]املحافظة[ ح�شيلة �رصيبة االأطيان مع جواز 

تخ�شي�ض قدر معني منها للمجال�ض البلدية وهذا كله طبقا للقانون.

مــادة 144: تتبــع يف جباية ال�رصائب والر�شــوم امل�شتحقة للهيئات 

املحلية القواعد واالإجراءات املتبعة يف جباية اأموال الدولة.

مادة 145: جل�شات املجال�ض املحلية علنية علي اأنه يجوز عقد اجلل�شة 

بهيئة �رصية يف احلدود التي يقررها القانون

مــادة 146: يخت�ــض كل جمل�ــض بو�شــع ميزانيــة �شنويــة �شاملة 

الإيراداتــه وم�رصوفاتــه ويبني القانــون القواعد التي تتبــع يف و�شع 

امليزانية كما يحدد املدة التي يجوز يف خاللها لل�شلطة التنفيذية االعرتا�ض 

علي امليزانية وكيفية الف�شل يف هذا االعرتا�ض.

ولل�شلطــة التنفيذيــة يف جميــع االأحــوال اأن تطلــب اإدراج املبالغ 

الالزمــة لتاأدية اخلدمــات العامة وااللتزامات التــي تفر�شها القوانني 

علــي املجال�ض. كمــا يخت�ض كل جمل�ض بو�شع احل�شــاب اخلتامي علي 

ال�شنة املالية وفقا للقانون.

وت�شهر ميزانيات املجال�ض وح�شاباتها اخلتامية وفقا للقانون.
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مــادة 147: تكمل الدولة ما حتتاجه الهيئات املحلية من معاونة فنية 

واإدارية ومالية وينظم القانون هذه املعاونة.

مادة 148: ينظم القانون تعــاون الهيئات املحلية يف االأعمال ذات 

النفع امل�شرتك وو�شائل التعاون بينها وبني م�شالح احلكومة يف االأقاليم.

مــادة 149: ال يجــوز حل جمال�ــض املديريات اأو املجال�ــض البلدية 

باإجراء اإداري �شامل.

وال يجــوز حــل اأي منهــا اإال يف حالة ال�ــرصورة مبر�شوم م�شبب 

ويجــب اأن يحدد املر�شوم تاريــخ انتخاب املجل�ــض اجلديد يف موعد ال 

يتجاوز �شهرين.

وينظــم القانون تاأليف هيئــة موؤقتة حتل حمــل املجل�ض خالل فرتة 

احلل لت�رصيف ال�شئون اجلارية واالأعمال التي ال حتتمل التاأخري.

مــادة 150: تعني فرتة انتقال ال تتجــاوز خم�ض �شنوات من تاريخ 

العمل بهذا الد�شتور يجوز يف خاللهــا اأن يحدد القانون للهيئات املحلية 

ن�شبة ما يدرج من مواردها املالية يف ميزانيات ال�شنوات االأربع االأويل 

علي اأن تدرج املوارد كاملة يف ميزانية ال�شنة اخلام�شة.

وكذلك يجوز يف تلك الفرتة لل�ــرصورة الق�شوى اأن تكون ريا�شة 

املجال�ض يف بع�ض القرى ال�شغرية بالتعيني.

الباب اخلام�س

ال�ضئون املالية

مــادة 151: اإن�شاء ال�رصائب العامة اأو تعديلهــا اأو اإلغائها ال يكون 

اإال بقانون وال يعفي اأحد من اأدائها غري يف االأحوال املبينة يف القانون. 

وال يجوز تكليــف اأحد باأداء غري ذلك من ال�رصائــب والر�شوم اإال يف 

حدود القانون.
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مادة 152: ينظم القانون القواعــد االأ�شا�شية جلباية االأموال العامة 

واإجراءات �رصفها.

مــادة 153: ال يج�ز للحك�مة عقد قر�ــس اأو االرتباط مب�رشوع 

يرتتب عليه اإنفاق مبالغ من اخلزانة يف �شنة اأو �شنوات مقبلة اإال بقانون.

مــادة 154: ت�شــرتط م�افقــة الربملان مقدمــا يف اإن�شــاء اأو اإبطال 

اخلط�ط احلديدية بالطرق العامة والــرتع وامل�شارف و�شائر اأعمال 

الري التي تهم اأكرث من مديرية.

وكذلــك ت�شرتط م�افقــة الربملان مقدمــا يف كل ت�رشف جماين يف 

العقــارات اململوكــة للدولة، وال يجــوز النزول عن �شئ مــن اأموال 

الدولة املنقولة اإال يف حدود القانون.

مادة 155: “ينظم يعفي القانون املرتبات واملعا�شات والتعوي�شات 

واالإعانــات واملكافــاآت التي تقــرر علي خزانة الدولــة وينظم حاالت 

اال�شتثناء وال يجوز تقرير ا�شتثناء اإال مبوافقة الربملان.

مــادة 156: الــرثوات الطبيعيــة �شــواء يف باطن االأر�ــض اأو يف 

امليــاه االإقليمية وجميــع م�شادرها وقواها ملك للدولــة وهي التي تكفل 

ا�شتغاللها مع تقدير مقت�شيات الدفاع الوطني واالقت�شاد القومي.

مادة 157: كل التزام با�شتغالل مورد من موارد الرثوة الطبيعية 

اأو مرفــق من املرافق العامة يجب اأن يكــون لزمن حمدد واأن جتري 

يف �شاأنه عالنية تامة يف االإجراءات التمهيدية” تي�شريا للمناف�شة وي�شدر 

مبوافقــة املجل�ض املخت�ض –مر�شوم مبنح االلتــزام اأو جتديده اأو اإلغائه 

ويبني فيــه ا�شتيفاء هذه االإجــراءات، وكل ذلك علــي الوجه املبني يف 

القانون.

مــادة 158: كل احتكار ذي �شبغة عامة ال مينــح اإال بقان�ن واإيل 

زمن حمدود.
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مادة 159: كل احتكار اأو التزام مبرفق حملي يتواله املجل�ض املحلي 

املخت�ــس وكذلك تت�ىل الهيئات املحلية �شئــ�ن املحاجر ومنح الرخ�س 

اخلا�شة بها وكل هذا علي الوجه املبني يف القانون.

مادة 160: امليزانية ال�شاملــة الإيرادات الدولة وم�رصوفاتها يجب 

تقدميهــا اإيل الربملان قبــل انتهاء ال�شنــة املالية بثالثة اأ�شهــر علي االأقل 

لفح�شها واعتمادها وال�شنة املالية يعينها القانون.

مــادة 161: تكون مناق�شــة امليزانية وتقريرها بابــا بابا يف جمل�ض 

النــواب اأوال. وال يقبــل اقرتاح يرمي اإيل زيــادة امل�رصوفات املقدرة 

اأو اإيل اإن�شــاء م�رصوفات جديدة اأثناء مناق�شــة امليزانية اأو االعتمادات 

االإ�شافية.

مــادة 162: اإذا مل ي�شــدر قانــون امليزانية اجلديدة قبــل بدء ال�شنة 

املالية عمل بامليزانية القدمية اإيل حني �شدوره. 

ومــع ذلــك يجوز العمــل موؤقتا مبا اأقــره املجل�شــان اأو املوؤمتر من 

اأبواب امليزانية.

مــادة 163: ال يجوز اأن يت�شمن قانون امليزانية اأي ن�ض من �شاأنه 

اإن�شــاء �رصيبة جديدة اأو زيادة يف �رصيبة موجودة اأو تعديل قانون من 

القوانني القائمة.

مــادة 164: يجب موافقة الربملان مقدمــا يف نقل اأي مبلغ من باب 

اإيل اآخر من اأبواب امليزانية وكذلك يف كل م�رصوف غري وارد بها اأو 

زائد علي تقديراتها.

مــادة 165: احل�شــاب اخلتامي لــالإدارة املالية عن العــام املنق�شي 

يجب اأن يعتمده الربملان.

مادة 166: امليزانيات امل�شتقلــة وامللحقة وح�شاباتها اخلتامية جتري 

عليها االأحكام املتقدمة اخلا�شة مبيزانية احلكومة وح�شابها اخلتامي.
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الباب ال�ضاد�س

الهيئات واملجال�س املعاونة

ديوان املحا�صبة

مادة 167: يراقب الربملان مبعونة ديوان املحا�شبة اإيرادات الدولة 

وم�رصوفاتهــا. ولكل مــن جمل�شي الربملــان واحلكومــة اأن يعهد اإيل 

الديوان باإجراء التحقيقات واإعداد البحوث املت�شلة بهذه الرقابة.

مــادة 168: يتــ�ىل ديــ�ان املحا�شبة الرقابــة علــي االإدارة املالية 

و�شئون اخلزانة ويراقب كذلك جبايــة االإيرادات واإنفاق امل�رصوفات 

وفقا مليزانية الدولة وامليزانيات امل�شتقلة وامللحقة.

مــادة 169: تقدم احلكومة احل�شابات اخلتامية اإيل الربملان وديوان 

املحا�شبــة يف مدي ثالثة اأ�شهــر من انتهاء ال�شنة املاليــة، وي�شع رئي�ض 

الديــوان تقارير عن احل�شابــات اخلتامية تقدم اإيل الربملــان وتبلغ اإيل 

وزير املالية وذلك يف مدي الثالثــة اأ�شهر التالية. وللحكومة يف خالل 

�شهــر اأن تقدم للربملان مالحظاتها علــي التقارير لتنظر معها. وتوؤلف 

جلنــة دائمة علي اأ�شا�ض التمثيل الن�شبــي للجماعات ال�شيا�شية يف كل من 

جمل�شــي ال�شيوخ والنواب لبحــث هذه التقارير لعر�شهــا علي املجل�ض 

يف مــدة ال جتاوز ثالثة اأ�شهر. ويجــب اأن يتم اعتماد الربملان احل�شاب 

اخلتامي قبل انتهاء ال�شنة املالية التالية.

مادة 170: يت�ىل دي�ان املحا�شبة كذلك، رقابة ميزانيات الهيئات املحلية 

وغريها من ميزانيات املوؤ�ش�شات العامة والهيئات التي يعينها القانون. 

مــادة 171: رئي�ض ديــوان املحا�شبة يعينه رئي�ــض اجلمهورية بعد 

موافقــة الربملان. ويجــب اأن يكون م�شتقال عن االأحــزاب واأال يجمع 

بني وظيفته وبني ع�شوية الربملان. ويوؤدي قبل مبا�رصة اأعماله اليمني 

الد�شتورية اأمام جمل�ض النواب.



133

مــادة 172: رئي�ــض ديوان املحا�شبة م�شئول اأمــام الربملان وله اأن 

يقــدم اإليــه تقارير عن االقت�شاد واأن ي�شمــع يف اأي املجل�شني كلما طلب 

ذلــك، وال يجوز عزله اإال بقرار من اأحــد املجل�شني وباأغلبية االأع�شاء 

الذيــن يتاألف منهــم، ويحظر عليــه مزاولة االأعمــال املحظورة علي 

الــوزراء، وتتبــع يف اتهامــه وحماكمتــه االأحكام املقــرة يف الد�شتور 

ملحاكمة الوزراء.

مــادة 173: اإذا قام خــالف بني احلكومة وديــوان املحا�شبة حول 

اخت�شا�ــض الديوان جاز لكل منهما عر�ض هــذا اخلالف علي املحكمة 

العليا الد�شتورية.

املجل�س القت�صادي

مادة 174: ين�شاأ جمل�ض اقت�شادي يبني القانون نظامه واخت�شا�شاته 

ويت�ىل بحث م�رشوعات الق�انني وغريها من ال�شئ�ن االقت�شادية التي 

يحيلها اإليــه الربملان اأو احلكومة، وجتب ا�شت�شارتــه مقدما يف ا�شتثمار 

موارد الرثوة العامة ويف الربامج االقت�شادية القومية.

املجل�س الأعلى للعمل

مــادة 175: ين�شــاأ جمل�ــض اأعلــى للعمــل يبــني القانــون نظامــه 

واخت�شا�شاته ويت�ىل بحــث م�رشوعات الق�انني وغريها من ال�شئ�ن 

اخلا�شة بالعمل والعمال التي يحيلها اإليه الربملان اأو احلكومة.

جمال�س الرثوة الطبيعية واملرافق العامة 

مــادة 176: يكون للمناجم جمل�ض اأعلى يوؤلف من الوزير املخت�ض 

اأو مــن ينوب عنه رئي�شــا ومن ثمانية من اأع�شــاء الربملان ينتخب كل 

جمل�ض ن�شفهــم واثنان من م�شت�شاري جمل�ض الدولــة تنتخبهما جمعيته 

العمومية وع�شــو يختاره املجل�ض االقت�شــادي وع�شو يختاره جمل�ض 
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الدفاع الوطني ومن �شتة من كبار الفنيني واثنني من امل�شتغلني با�شتغالل 

املناجم واثنني من عمالها وهوؤالء تعينهم احلكومة.

ويكفل القانــون ا�شتقالل املجل�ض ويعني مدته ويبني نظامه وطريقة 

جتديده جزئيا.

مــادة 177: يخت�ض جمل�ض املناجم واملحاجر بدرا�شة �شئون املناجم 

وتي�شــري الك�شف والبحث عنها وو�شائــل ا�شتغاللها وو�شع املوا�شفات 

واملوازنة بني عرو�ض امليزانيات فيها واإقرار منح التزاماتها وجتديدها 

اأو اإلغائها.

مــادة 178: يوؤلــف جمل�ض للــرثوات الطبيعية االأخــري وجمل�ض 

للمرافــق العامــة ميثــل يف كل منهــا جمل�شــا الربملان وجمل�ــس الدولة 

واملجل�ض االقت�شادي وجمل�ض الدفاع الوطني وكبار الفنيني والعنا�رص 

املهنية وغريها علي الوجه املبني يف القانون. ويكفل القانون ا�شتقاللهما 

ويبني طريقة تاأليفهما ونظامهما واخت�شا�ض كل منهما.

املجل�س القومي حلقوق الإن�صان

]مــادة 178 )مكرر(: ين�شــاأ جمل�ض قومي حلقــوق االإن�شان يعني 
القانــ�ن نظامه واخت�شا�شــه ويت�ىل بحث م�رشوعــات ق�انني تطبق 

االإعالنــات والعهود واالتفاقيات الدولية اخلا�شة بحقوق االإن�شان التي 

توقــع عليها م�رص وغريها من م�رصوعــات القوانني ذات ال�شلة، وله 

اأن يتلقى ويحقق يف كل ال�شكاوى املتعلقة بامل�شا�ض بهذه احلقوق[
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الباب ال�ضابع

القوات امل�ضلحة

مادة 179: الدولة وحدها هي التي تن�شئ القوات امل�شلحة وال يجوز 

الأية هيئة اأو جماعة اإن�شاء ت�شكيالت ع�شكرية اأو �شبه ع�شكرية.

مــادة 180: تكفل الدولة تثقيــف املجندين وتعليمهــم احلرف التي 

تعينهــم علــي احلياة بعــد الت�رصيــح وتعوي�ــض امل�شابني ب�شبــب تاأدية 

واجباتهم الع�شكرية.

مــادة 181: ينظــم القانون التعبئــة العامة كما ينظــم و�شائل وقاية 

املدنيني.

مــادة 182: يبــني القانون الظــروف اال�شتثنائية التــي يجوز فيها 

لل�شلطات املدنية اال�شتعانة بالقوات امل�شلحة يف اأغرا�ض حمدودة.

مــادة 183: تكفل الدولــة تدريب ال�شباب تدريبــا ع�شكريا وتنظيم 

احلر�ض الوطني.

الع�شكريــة ويبــني  املحاكــم  قانــون خا�ــض  ينظــم  مــادة 184: 

اخت�شا�شاتها واالأحكام التــي تطبقها وال�رشوط ال�اجب ت�افرها فيمن 

يتولون ق�شاءهــا. وال يكون لهذه املجال�ــض اخت�شا�ض اإال يف اجلرائم 

الع�شكرية التي تقع من اأفراد القوات امل�شلحة.

مــادة 185: ين�شاأ جمل�س للدفاع ال�طني يتــ�ىل رئي�س اجلمه�رية 

ريا�شته ويبــني القانون نظامه واخت�شا�شــه. وي�شت�شار هذا املجل�ض يف 

اتخاذ التدابري الدفاعية ويف اإعالن احلرب وعقد ال�شلح.

مــادة 186: ينظــم القانــون هيئــات البولي�ــض ويبــني مــا لها من 

اخت�شا�شات.
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الباب الثامن

املحكمة العليا الد�ضتورية

مــادة 187: توؤلــف املحكمــة العليــا الد�شتوريــة من ت�شعــة ق�شاة 

يختارون من امل�شت�شارين ومن اأ�شاتذة القانون ورجال الفقه االإ�شالمي 

اجلامعيــني ومن املحامني لدى حمكمة النق�ــض املتخرجني منذ ع�رصين 

عاما، �شواء يف هوؤالء جميعا احلاليون منهم وال�شابقون. ويعني رئي�ض 

اجلمهوريــة ثالثة منهم، وثالثة ينتخبهم الربملان جمتمعا بهيئة موؤمتر، 

وثالثة ينتخبهم ]املجل�ض االأعلى للق�شاء[)27(.

وتنتخب املحكمة رئي�شا مــن بني اأع�شائها. ومدتها اثنتا ع�رصة �شنة 

وجتــدد جزئيا علــي الوجه املبــني يف القانون. ويكــون انعقاد املحكمة 

�شحيحا بح�شور �شبعة من اأع�شائها.

مــادة 188: ينظم القانون اإجراءات تعيــني ق�شاة املحكمة وطريقة 

ت�شكيل دوائرها واالأو�شاع التي يجب مراعاتها يف رفع املنازعات اإليها 

بوا�شطة ال�شلطــات واالأفراد والقواعد املنظمــة الأعمالها واالإجراءات 

التي تكفل ا�شتقاللها.

مادة 189: ال يجــوز اإحالة ق�شاة املحكمة اإيل املعا�ض اأو وقفهم من 

اأعمالهم اإال بقرار من املحكمة نف�شها ويكون ذلك اإما ب�شبب عجز مادي 

عن العمل اأو اإهمال خطري يف اأداء اأعمالهم.

مادة 190: ال يجوز اجلمع بني ع�شوية املحكمة وع�شوية الربملان. 

ويطبق علي ق�شاة املحكمة اأحوال عدم اجلمع املقررة بالن�شبة للوزراء.

مــادة 191: تخت�ض املحكمــة العليا الد�شتوريــة وحدها بالف�شل يف 

املنازعات اخلا�شة بد�شتورية القوانــني واملرا�شيم التي لها قوة القانون 

ويف املنازعات بني �شلطات الدولة املختلفة فيما يتعلق بتطبيق الد�شتور. 

ويف تف�شري الن�شو�ض الد�شتورية والت�رصيعية اخلا�شة باملحاكم وجمل�ض 
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الدولــة ويف اأحوال تنــازع االخت�شا�ض بني جهات الق�شــاء املختلفة؛ 

وذلك ف�شال عن االخت�شا�شات االأخرى املبينة يف هذا الد�شتور.

مــادة 192: ين�شــم اإيل هيئة املحكمــة عند النظر يف اتهــام رئي�ض 

اجلمهوريــة اأو اأحــد الوزراء اأو مــن يف حكمهم �شتة اأع�شــاء ينتخبهم 

الربملان جمتمعا يف هيئة موؤمتر يف بداية كل ف�شل ت�رصيعي ممن تتوافر 

فيهــم �ــرشوط الع�ش�ية ملجل�ــس ال�شي�خ مــن غري اأع�شــاء الربملان. 

ويك�ن انعقاد املحكمة �شحيحا بح�ش�ر اأربعة منهم. وميثل االتهام من 

يختاره املجل�ض الذي وجه االتهام.

مــادة 193: اإذا راأت اإحــدى املحاكم اأثناء نظــر ق�شية من الق�شايا 

�شــواء مــن تلقاء نف�شها اأو بنــاء علي دفع يتقدم به اأحــد اأطراف النزاع 

وقــدرت احلكمة جديته واأن الف�شل يف الدعوى يتوقف علي الف�شل يف 

د�شتوريــة قانون اأو مر�شوم له قوة القانون وجب عليها اأن توقف نظر 

الق�شيــة وحتيل االأمــر اإيل املحكمة العليا الد�شتوريــة للف�شل فيه. ]كما 

يكون لالأحزاب ال�شيا�شيــة والنقابات حق الطعن اأمامها بدعوى اأ�شلية 

يف د�شتوريــة القوانــني واالأعمال الربملانية ذات ال�شفــة النيابية وذلك 

على الوجه املبني يف القانون[)28(.

الباب التا�ضع

تنقيح الد�ضتور

مادة 194: لرئي�ض اجلمهورية ولكل من املجل�شني اقرتاح تنقيح هذا 

الد�شتــور بتعديل اأو حذف حكــم اأو اأكرث من اأحكامــه اأو اإ�شافة اأحكام 

اأخــرى، وي�شدر كل مــن املجل�شني باالأغلبية املطلقــة الأع�شائه  جميعا 

قــرارا ب�ــرصورة التنقيح وبتحديــد مو�شوعه. وال ت�شــح املناق�شة يف 

كل من املجل�شني اإال اإذا ح�ــرش ثلثا اأع�شائه وي�شرتط ل�شحة القرارات 

اأن ت�شــدر باأغلبية ثلثي االأع�شاء. واالأحــكام اخلا�شة مببادئ احلرية 
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وامل�شــاواة التــي يكفلها الد�شتــور وب�شكل احلكومة اجلمهــوري النيابي 

الربملاين ال يجوز اقرتاح تعديلها.

الباب العا�ضر

اأحكام عامة

مادة 195: االإ�شالم دين الدولة واللغة العربية لغتها الر�شمية.

مادة 196: مدينة القاهرة )عا�شمة جمهورية م�رص العربية( .

مــادة 197: ين�رص القانون يف اجلريــدة الر�شمية خالل اأ�شبوع من 

يوم اإ�شــداره. وينفذ بعد ن�رصه بثالثني يوما ويجــوز مد هذا امليعاد اأو 

ق�رصه اأو اال�شتغناء عنه بن�ض �رصيح يف القانون.

مــادة 198: ال جترى اأحــكام القوانني اإال علي ما يقــع من تاريخ 

نفاذهــا وال يرتتب عليها اأثــر فيما وقع قبله. ومــع ذلك يجوز يف غري 

املــواد اجلنائيــة الن�ض يف القانــون علي خــالف ذلك مبوافقــة اأغلبية 

االأع�شاء الذين يتاألف منهم كل من املجل�شني.

مــادة 199: يف حالة احلــرب اأو وقوع ا�شطرابــات ج�شيمة تخل 

باالأمــن اإخالال خطريا يجوز لرئي�ض اجلمهورية اأن يطلب من الربملان 

تفوي�ض احلكومــة يف �شلطات معينة ملواجهة احلــال واإذا كان الربملان 

يف غــري اأدوار االنعقاد دعى لالجتمــاع فورا واإذا كان جمل�ض النواب 

منحــال وجبــت دعوته ويظل الربملــان جمتمعا حتقيقــا لكفالة احلريات 

العامة وللرقابة الربملانية الكاملة ما دام التفوي�ض قائما.

وهذه ال�شلطــات تقدرها ال�رصورة فيجــوز اأن حتدد مبنطقة معينة 

اأو ملواجهة حوادث معينة ويجب دائما توقيتها بزمن معني. وللحكومة 

عند االقت�شــاء اأن تطلب كذلك التفوي�ض يف �شلطات جديدة. وللربملان 

اأن يقــرر يف اأي وقــت اإلغاء جميــع ال�شلطات التي منحهــا للحكومة اأو 
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بع�شهــا اأو احلد منهــا. ويف جميع االأحوال تكــون القوانني التي يقرها 

الربملان باأغلبية االأع�شاء الذي يتاألف منهم كل من املجل�شني. وال يجوز 

امل�شا�ــض مببداأ حترمي القب�ض علي اأع�شاء الربملان بغري اإذن من املجل�ض 

املخت�ــض. وتوؤلف هيئة برملانية علي الوجه الذي يبينه قانون التفوي�ض 

الربملــاين متثل فيها اجلماعات ال�شيا�شية يف املجل�شني وت�شت�شريها ال�شلطة 

التنفيذيــة يف ممار�شة ال�شلطات املفو�شــة فيها وتودع احلكومة الربملان 

ما ت�شــدره من االأوامــر التنظيمية اإثــر �شدورها. وتكــون ممار�شة 

هــذه ال�شلطات خا�شعــة للرقابة الق�شائية وال يجــوز بحال االإعفاء من 

امل�شئولية املرتبة عليها.

مادة 200: كل مــا قررته القوانني واملرا�شيــم واالأوامر واللوائح 

والقــرارات مــن االأحــكام وكل مــا �شــن اأو اتخــذ من قبــل االأعمال 

واالإجراءات طبقــا لالأ�ش�ل واالأو�شاع املتبعة يبقــي نافذا ب�رشط اأن 

يكــون نفاذها متفقــا مع مبادئ احلريــة والعدالة وامل�شــاواة التي يكفلها 

هــذا الد�شتور وكل ذلك بــدون اإخالل مبا لل�شلطــة الت�رصيعية من حق 

اإلغائها اأو تعديلها يف حدود �شلطتها علي اأال مي�س ذلك مببداأ عدم �رشيان 

القوانني علي املا�شي.

مادة 201: ).........()29(.

مادة 202: جتري اأحكام هذا الد�شتور علي الدولة امل�رصية جميعا.

.) مادة 203: يعمل بهذا الد�شتور من تاريخ ) 
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الهوام�س

)1(حذفنا عجز هذه املادة من م�رصوع د�شتور 1954. وكانت تن�ض على “ومتار�ض 

الن�شــاء هذا احلق وفقا لل�رشوط التي ي�شعها القان�ن، الأنه ي�حي بتقييد حق الن�شاء يف 

االنتخاب. ومل يرد يف د�شتور 1971 ن�ض على حتديد �شن االنتخاب. وحتديد ال�شن 

بـ 21 �شنة مطروح للمناق�شة.

)2( العبارة امل�شافة من ن�ض املادة 41 من د�شتور 1971.

)3( العبارات امل�شافة من ن�ض املادة 42 من د�شتور 1971.

)4( العبارة امل�شافة هنا اقرتاح منا.

)5( اإ�شافة من املادة 45 من د�شتور 1971.

)6( اإ�شافة من املادة 49 من د�شتور 1971

)7( اإ�شافة من املادة 48 من د�شتور 1971

)8( اإ�شافة من م�رصوع د�شتور جلنة د. حلمي مراد 

)9( اإ�شافة مقرتحة، ت�شتنــد اإىل مادة بنف�س الرقم يف م�رشوع د�شت�ر 1954، وقبل 

اأن ترت�شخ ظاهرة اأجهزة االإعالم القومية.

)10( اإ�شافة من املادة 18 من د�شتور 1971.

)11( الكلمة يف االأ�شل هى “البولي�ض”.

)12( االإ�شافة اقرتاح منا، والن�ــض اخلا�ض باجلماعات ذات الطابع الع�شكري عن 

املادة 55 من د�شتور 1954.

)13( الفقرة امل�شافة عن املادة 56 من د�شتور 1971.

)14( يت�شمــن د�شتور 1971 يف االأبواب الثاين والثالــث والرابع املتعلقة باملقومات 

االأ�شا�شيــة للمجتمع واحلريات واحلقــوق العامة و�شيادة القانون عــدة مواد تت�شمن 

مبادئ مل ترد يف م�رصوع د�شتور 1971، نرى مناق�شة اإمكانية اإ�شافتها، وهى:

• للم�اطنــني حق الهجرة الدائمة اأو امل�ق�تــة اإىل اخلارج وينظم القان�ن هذا احلق 
واإجراءات و�رشوط الهجرة ومغادرة البالد )مادة 52(.

• �شيادة القانون اأ�شا�ض احلكم يف الدولة )مادة 64(.
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• تخ�شــع الدولة للقانون، وا�شتقــالل الق�شاء وح�شانته �شمانــان اأ�شا�شيان حلماية 
احلقوق واحلريات )مادة 65(.

• املتهــم برئ حتى تثبت اإدانته يف حماكمة قانونية تكفل له فيها �شمانات الدفاع عن 
نف�شه. وكل متهم يف جناية يجب اأن يكون له حمام يدافع عنه )مادة 67(.

• حق الدفاع اأ�شالة اأو بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغري القادرين ماليا و�شائل 
االلتجاء اإىل الق�شاء والدفاع عن حق�قهم )مادة 69(.

• ال تقام الدعوى اجلنائية اإال باأمر من جهة ق�شائية )مادة 70(.
)15( الن�ض االأ�شلي يف م�رصوع د�شتور 1954، ين�ض على تاأليف املجل�ض من 270 

ع�شــوا. وين�ض د�شتــور 1971 على اأال يقل عدد اأع�شاء جمل�ــض ال�شعب عن 350 

ع�شوا )مادة 87(.

)16( اأعيــدت �شياغة فقرات املادة. وكانت تن�شــب على ت�شكيل جمل�ض ال�شيوخ من 

ت�شعني ع�شوا، فاأحلنا حتديد العدد للقانون وحافظنا على التق�شيم الوارد باملادة، وهو 

يقــوم على انتخاب ثالثة اأخما�ض االأع�شاء باالقرتاع ال�رصي املبا�رص، وعلى انتخاب 

الثلث من بني اأع�شاء النقابات واالحتفاظ لرئي�ض اجلمهورية بحق تعيني الثلث.

)17( الن�ض الوارد يف امل�رصوع، هو �شهر يناير، ود اأخذنا بالن�ض الوارد يف د�شتور 

1971 )مادة 101(.

)18( مل يــرد ن�ــض الق�شــم باملادة، والن�ض الــذي اأ�شفناه ماأخوذ عــن املادة 90 من 

د�شتور 1971.

)19( اأ�شفنا هذه الفقرة، مل�اجهــة ظاهرة مناورة اإ�شقاط اال�شتج�ابات ب�شق�ط دور 

االنعقاد.

)20( حذفنــا عجز املــادة، وكان ي�شتثني اأع�شاء اأ�رصة حممــد علي من حق الرت�شيح 

ملن�شب رئي�ض اجلمهورية.

)21( حذفنا ن�ض كان يق�شي باأن ين�شم الأع�شاء الربملان مندوبون يبلغ عددهم ثالثة 

اأمثال االأع�شــاء املنتخبني يف املجل�شني يجري انتخابهم لهذا الغر�ض، وهو ن�ض كان 

جلنة اخلم�شني يف امل�شودة االأخرية مل�رصوع د�شتور 1954 قد ا�شتبدلته بالن�ض الوارد 

هنــا، وه� اأن ي�شاف اإىل اأع�شــاء املجل�شني، اأع�شاء الهيئــات املحلية العامل�ن ي�م 

انتهاء مدة الرئي�س ال�شابق. وه� ن�س يحتاج اإىل مناق�شة.

)22( اإ�شافة نقال عن املادة 56 من م�رصوع د�شتور جلنة د. حلمي مراد.

)23( حذفنــا عجز املادة، وكان ين�ض على ا�شتثنــاء اأع�شاء “اأ�رصة حممد علي” التي 

كانت حتكم م�رص قبل الثورة، من حق تويل الوزارة.
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)24( اإ�شافــة مقتب�شة من املادة 93 من نف�ض م�رصوع د�شتور 1954 التي حتظر على 

رئي�ض اجلمهورية املتاجرة من الدولة. ومن املنطقي اأن ينطبق ذلك على الوزراء.

)25( املــادة حتتاج اإىل تعديل ي�شع يف اعتبــاره تط�ر النظام الق�شائي عما كان عليه 

عام 1954.

)26( يالحــظ اأن املــواد اخلا�شة باحلكم املحلــي يف م�رصوع د�شتــور 1954، تاأخذ 

بفكــرة انتخــاب جمال�س حمليــة، يف املحافظــات واملــدن والقرى، تتــ�ىل بدورها 

انتخــاب املحافظني وروؤ�شاء املدن والقرى، فهو يقوم علــى انتخاب ال�شلطة التنفيذية 

يف االأقاليــم، علــى عك�ض الو�شــع الراهن، الــذي يجعل املحافظــني وروؤ�شاء املدن 

والقرى جزءا من ال�شلطة التنفيذية، يراأ�شون جمال�ض تنفيذية ت�شم روؤ�شاء امل�شالح يف 

املحافظــة. بينما يراقبهم املجل�ض ال�شعبي املحلي.. ونقرتح االأخذ بالن�شو�ض الواردة 

يف م�ــرصوع د�شتــور جلنة حلمي مــراد، وهى تطويــر للواقع الراهــن، يقوم على 

انتخاب املحافــظ من املواطنني، على اأن يراأ�ض جمل�شا تنفيذيا ي�شم روؤ�شاء االإدارات 

احلكوميــة املوجودة باملحافظة، على اأن تخت�ض املجال�ض ال�شعبية، بدور الرقابة على 

االإدارة وهذا هو ن�ض م�رصوع هذه املواد:

-   تق�شــم جمه�رية م�رش العربية اإىل اأقاليم ومدن وقرى، وميكن اأن ي�شتمل االإقليم 

علــى حمافظــة واحــدة اأو اأكرث من املحافظــات القائمة عنــد �شدور هــذا الد�شتور، 

وذلــك مبراعاة تكاملها االقت�شادي واجلغــرايف واالجتماعي. وتتمتع كل وحدة من 

هــذه الوحدات بال�شخ�شيــة االعتبارية، وبالالمركزيــة يف اإدارة �شئونها والنهو�ض 

مب�شتواها االقت�شادي واالجتماعي.

-    ت�شــكل باالأقاليم واملدن والقرى جمال�ــض �شعبية حملية ينتخب اأع�شاوؤها ملدة اأربع 

�شنوات ميالدية بطرق االنتخــاب الفردي املبا�رص ال�رصي العام من الناخبني املقيدين 

بجــداول االنتخــاب بال�حدة. وي�شــرتط يف الع�ش� اأن يك�ن بالغا مــن العمر خم�شا 

وع�رشيــن �شنة ميالدية على االأقل باالإ�شافة اإىل ما ي�شرتط يف اأع�شاء جمل�س ال�شعب 

من �رشوط اأخرى.

-    ويبــني القانــون طريقــة ت�شكيــل هــذه املجال�ــض ال�شعبيــة، وهيئاتهــا امل�شرتكة، 

واخت�شا�شاتهــا، ومواردها املالية، و�شمانات اأع�شائها، وعالقتها مبجل�شي ال�شعب 

وال�شورى واحلكومة، ودورها يف اإعداد وتنفيذ امل�رصوعات املحلية، واإحكام رقابتها 

على اأوجه الن�شاط االإداري داخل ال�حدة املحلية.

-    ينتخب املواطنون املقيدون بجداول الناخبني يف نطاق االإقليم حمافظا له باالقرتاع 

ال�ــرصي املبا�رصة، وتكــون مدته اأربع �شنوات ميالدية تبداأ مــن تاريخ مبا�رصة مهام 
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من�شبــه. وي�شرتط يف حمافظ االإقليم ما ي�شرتط من �رشوط الرت�شيح لع�ش�ية جمل�س 

ال�شــورى. ويجوز تر�شيحه ملدة تالية واحدة. ويكون املحافظ م�شئوال عن عمله اأمام 

كل مــن املجل�ض ال�شعبي املحلي لالإقليــم واملجل�ض االأعلى لــالإدارة املحلية على الوجه 

املبني يف القانون.

- ي�شكل بكل اإقليم جمل�ض تنفيــذي برئا�شة حمافظ االإقليم وع�شوية روؤ�شاء االإدارات 

احلكومية املوجودة به، ويبني القانون ت�شكيل املجل�ض، واخت�شا�شاته، ونظام عمله، 

وعالقاته باملجال�ض ال�شعبية املحلية يف نطاق االإقليم.

- ي�شــكل جمل�ض اأعلــى لالإدارة املحليــة برئا�شة رئي�ــض جمل�ض الــوزراء وع�شوية 

حمافظــي االأقاليــم للتن�شيق بني االأقاليــم يف ممار�شة ن�شاطها، وحتقيــق التعاون بني 

احلكومة والوحدات املحلية.

)27( كان الن�ــس يف االأ�شــل ي�شــري اإىل اأن هــ�ؤالء الثالثة ميثل�ن الق�شــاء العادي 

واالإداري وال�رصعي.

)28( اإ�شافة من املادة 126 من م�رصوع د�شتور جلنة د. حلمي مراد.

)29( حذفنــا ن�ــض املادة، وكانت تعتــرب اأحكام املادتني 1 و 2 مــن قانون االإ�شالح 

الزراعي ال�شادر عام 1952 ذات �شبغة د�شتورية.
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نحو د�ضتور م�ضري جديد

البيان اخلتامي لور�ضة العمل

• م�ضر فى حاجة اإىل حوار جمتمعي �ضامل من اأجل التو�ضل اإىل عقد 	

اجتماعي جديد

• اأقرب 	 نظاما  يكر�س  اإنه  برملانيا،  وال  رئا�ضيا  لي�س  احلايل  الد�ضتور 

للملكية اال�ضتبدادية

• وموؤ�ض�ضات 	 واملفكرين  والق�ضاة  والنقابات  االأحزاب  راأي  ا�ضتطالع 

حقوق  ملبادئ  ي�ضتند  جديد  د�ضتور  م�ضروع  حول  املدين  املجتمع 

االإن�ضان 

• برملانية 	 جمهورية  اإىل  م�ضر  حتويل  يتبنى  اجلديد  الد�ضتور 

دميقراطية مع ا�ضتقالل كامل لل�ضلطة الق�ضائية ونظام حكم حملي 

ال مركزي
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 ،1954 د�شتور  م�رصوع  على  قرن  ن�شف  مرور  ذكرى  يف 

القاهرة  مركز  عقد  جديد”،  م�رصي  د�شتور  “نحو  عنوان  وحتت 

-23 من  الفرتة  يف  بالقاهرة  عمل  ور�شة  االإن�شان  حقوق  لدرا�شات 

االإن�شان،  حلقوق  الدولية  الفيدرالية  مع  بالتن�شيق   2005 مايو   25

املفو�شية  من  وبدعم  االإن�شان،  حلقوق  االأورومتو�شطية  وال�شبكة 

من  نخبة  مب�شاركة  الدولية،  للتنمية  ال�شويدية  والوكالة  االأوروبية 

االإن�شان،  حقوق  عن  ومدافعني  وق�شاة  الد�شتوري  القانون  خرباء 

حق�قي�ن  خرباء  ال�ر�شة  يف  �شارك  كما  و�شيا�شيني،  واأكادمييني 

والعراق  وفل�شطني  وال�ش�دان  واملغرب  �ش�ريا  من  واأكادميي�ن 

وتون�ض. ا�شتهدفت الور�شة فتح حوار حول الق�شايا االأ�شا�شية يف عملية 

التحول  مرتكزات  اأهم  من  واحدة  ت�شكل  التي  الد�شتوري  االإ�شالح 

نح� الدميقراطية يف م�رش، وغريها من الدول العربية، ومتثل نقطة 

االأمر  وهو  ال�شامل،  ال�شيا�شي  لالإ�شالح  م�رصوع  اأي  يف  االنطالق 

الفعاليات  املقدمة من  اجلادة  االإ�شالح  مبادرات  ت�شمنته معظم  الذي 

م�رصوع  جدوى  الور�شة  اختربت  كما  املختلفة.  واملدنية  ال�شيا�شية 

د�شتور 54 كنقطة انطالق نحو د�شتور م�رصي جديد.

اأجمعت مداوالت الور�شة على اأن الد�شتور احلايل �شار عائقا اأمام 

ال�شيا�شي واالقت�شادي واالجتماعي  للتطور  ال�شعب امل�رصي  تطلعات 

والثقايف والروحي، واأنه رغم تبني الد�شتور احلايل لنمط م�شوه من 

تكري�ض  يف  �شاهم  االأمر  واقع  يف  اأنه  اإال  الرئا�شية،  اجلمهورية  نظام 

مهمات  اأن  املداوالت  واأكدت  اال�شتبدادية.  للملكية  اأقرب  هو  نظام 

و�شع د�شتور جديد هى عملية ا�شرتاتيجية بعيدة املدى تتطلب التو�شل 

وا�شع  بح�ار  اإال  يتما  لن  جمتمعي،  وت�افق  جديد  اجتماعي  عقد  اإىل 

الأي  اإق�شاء  دون  املتباينة  ال�شيا�شية  وامل�شارب  التيارات  بني  ومعمق 

طرف منها، والكفاح من اأجل تغيري عالقات القوى ال�شائدة، التي ال 

ت�شمح يف واقع االأمر باأكرث من تعديالت جزئية م�شوهة على منط ما 
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جرى للتعديل االأخري للمادة 76 من الد�شتور احلايل.

الربملانية  اجلمه�رية  خيار  تف�شيل  اإىل  ال�ر�شة  مداوالت  اجتهت 

قطيعة  اإحداث  اإىل  للحاجة  ونظرا  واقعية.  االأكرث  االختيار  باعتباره 

قوية مع التقاليد اال�شتبدادية للنظام الرئا�شي يف م�رص، وحتويل النظام 

ال�شيا�شي امل�رصي من نظام يحتكر فيه رئي�ض الدولة معظم �شالحيات 

ق�ية،  ت�رشيعية  �شلطة  على  يرتكز  برملاين  نظام  اإىل  احلكم  و�شلطات 

و�شلطة تنفيذية م�شئولة اأمام نواب وممثلي ال�شعب وق�شاء م�شتقل، كما 

اأن النظام الربملاين يوفر �شمان لن�شوج وتنمية نظام الدولة وتعزيز 

خا�ض  منرب  اإن�شاء  امل�شاركني  بع�ض  اقرتح  وقد  احلزبية.  التعددية 

االقرتاح  اإىل  وان�شم  برملانية،  جمه�رية  اإىل  م�رش  لتح�يل  للدع�ة 

عدد كبري من امل�شاركني.

اإطار  والدولة يف  الدين  بني  العالقة  اإ�شكالية  اإىل  ال�ر�شة  تطرقت 

عملية االإ�شالح الد�شتوري، وقد �شهدت تباينا يف االآراء فهناك اجتاه 

م�شدر  ال�رصيعة  واأن  الدولة  دين  االإ�شالم  اأن  على  الن�ض  باأن  يرى 

جتاه  الد�شتور  به  يت�شم  اأن  املفرت�ض  من  الذي  احلياد  يهدد  الت�رصيع 

طوائف املجتمع، وينتق�ض من املواطنة ومبداأ امل�شاواة بني املواطنني. 

ومع ذلك يتفق البع�ض من داخل هذا االجتاه على اأن تغيري املادة الثانية 

اخلا�شة بالن�ض على ال�رصيعة االإ�شالمية امل�شدر الرئي�شي للت�رصيع يف 

نظرا  واملتو�شط،  القريب  املدى  يبدو غري حمتمل يف  احلايل  الد�شتور 

االإخ�ان  وجماعة  الر�شمية،  الدينية  امل�ؤ�ش�شة  من  الداخلية  لل�شغ�ط 

بع�ض  حتم�ض  وعدم  الوطني،  احلزب  يف  بارزة  وكتلة  امل�شلمني، 

بتغيريها  املطالبني  دائرة  يح�رص  مما  املادة،  لتغيري  املعار�شة  اأحزاب 

اأما  واالأقباط.  االإن�شان  حق�ق  ومنظمات  والليرباليني  الي�شاريني  يف 

واأن  الدولة،  دين  االإ�شالم  اأن  على  الن�ض  اأن  فريى  الثاين  االجتاه 

جمتمع  تاأ�شي�ض  مع  يتعار�ض  ال  الت�رصيع  م�شدر  االإ�شالمية  ال�رصيعة 

راأي  وهناك  االأفراد.  وحق�ق  حريات  مع  ي�شطدم  دميقراطي،وال 
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ين�ض  اأن  اقرتاح  ال�شابقني،  االجتاهني  بني  التوفيق  حاول  ثالث 

اأن االإ�شالم دين غالبية امل�رصيني، مع احرتام امل�رصع  الد�شتور على 

حلقوق الفئات الدينية االأخرى، يف ممار�شة �شعائرهم الدينية، والتمتع 

بثقافاتهم اخلا�شة، وعدم التمييز �شدهم.

اأن يت�شمن اأي اإ�شالح د�شتوري  اقرتح ق�شم كبري من امل�شاركني 

عملية توحيد الق�شاء بحيث يخ�شع ملحكمة عليا واحدة تخت�ض بالرقابة 

املحاكم  تطبيق  و�شالمة  �شحة  ومراقبة  القوانني،  د�شتورية  على 

للقانون، يف النزاعات املدنية واجلنائية واالإدارية، و�شائر املنازعات 

االأخرى مبا يف ذلك الف�شل يف الطعون االنتخابية. 

مزايا د�ضتور 54:

على  عاما   51 مرور  مع  الور�شة  تواكبت  اأخرى  ناحية  من 

م�رصوع د�شتور 1954، والذي �شاغه نخبة من الفقهاء الد�شتوريني 

وال�شيا�شيني، بناء على طلب جمل�ض قيادة الثورة حينذاك، ولكنه مل ير 

اأن م�رصوع د�شتور 1954  النور منذ ذلك الوقت. اعتربت الور�شة 

ميكن اأن ميثل نقطة انطالق الأي عملية اإ�شالح د�شت�ري �شامل  فه� 

ينطوي على روؤية متكاملة �شاغها ممثلون للتيارات الفكرية وال�شيا�شية 

الرئي�شية، التي ال تزال فاعلة حتى اليوم. ويت�شمن احلّد االأدنى لروؤية 

�شاملة لق�شية االإ�شالح ميكن اأن حت�شد من ح�لها جبهة من االإ�شالحيني 

اجلزئية  الد�شتورية  االإ�شالحات  على  الرتكيز  عن  بعيدا  امل�رصيني، 

معظم  يعالج  امل�رصوع  اأن  القائم.كما  الد�شتور  ترقيع  ت�شتهدف  التي 

العيوب والثغرات التي جاءت بها الد�شاتري التي حّلت حمله، واآخرها 

اإيل الت�شوهات الد�شتورية الراهنة، خا�شة ما  الد�شتور القائم، واأدت 

ال�شلطات  حتديدا  اأكرث  وب�شورة  ال�شلطات،  بني  بالعالقة  منها  يت�شل 

الكا�شحة لل�شلطة التنفيذية التي اأدت اإىل هيمنتها على الدولة واملجتمع. 
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االأ�شا�شية  واحلريات  احلقوق  ي�شمن   54 د�شتور  اأن  عن  ف�شال 

اأو  اإهدارها،  دون  يحول  احلماية،  من  ب�شياج  ويحيطها  للم�رصيني، 

التحايل للع�شف بها. واأنه يت�شم بدرجة عالية، من دقة ال�شياغة، على 

نحو يكفل اإنفاذ ن�شو�شه، وي�شد الباب اأمام اأية حماولة لتف�شريها علي 

ع الد�شتوري. غري ما ق�شد اإليه امل�رصِّ

يف هذا االإطار طرحت للنقا�ض م�شودة الد�شتور التي اأعدها االأ�شتاذ 

�شالح عي�شى امل�ؤرخ واملفكر ال�شيا�شي املعروف باال�شتناد اإىل م�رشوع 

اإىل  ودع�ا  امل�شارك�ن/امل�شاركات،  بها  رحب  وقد   ،1954 د�شتور 

ال�شيا�شية  اجلماعات  خمتلف  راأي  ا�شتطالع  بعملية  البدء  �رصورة 

واملدنية، والنقابات املهنية، يف م�شودة الوثيقة الد�شتورية امل�شتوحاة من 

م�رصوع د�شتور 1954.  وميكن حتديد اأهم املالمح االأ�شا�شية للم�ش�دة 

املقرتحة يف التايل:

1- جمهورية برملانية / دميقراطية

الدولة،ال  فرئي�ض  الربملانية،  اجلمهورية  نظام  امل�رصوع  اعتمد   

يجمع بني رئا�شته للدولة وبني رئا�شته لل�شلطة التنفيذية، فهو ي�شود وال 

بوا�شطة  �شلطاته  اجلمهورية  »يتويل رئي�ض  اأن  ن�ض علي  كما  يحكم، 

الربملان  فاإن  ال�شلطات،  كل  م�شدر  هو  ال�شعب،  والأن  الوزراء. 

-وهو يتكون من جمل�شني؛ واحد للنواب واآخر لل�شيوخ وينتخب انتخابا 

حرا مبا�رصا- يبا�رص ال�شلطة الت�رصيعية، فال ي�شدر قانون اإال اإذا اأقره، 

كما يبا�رص الوظيفة املالية، فيناق�ض امليزانية واحل�شاب اخلتامي، ويبا�رص 

الوظيفة ال�شيا�شية والرقابية.

وتنتقل ال�شلطة التنفيذية الفعلية مبقت�شى امل�رشوع املقرتح اإىل جمل�س 

الوزراء، الذي ينبثق عن هذا الربملان، ويكون م�شئوال اأمامه، بحيث 

ال يبا�رص مهامه اإال اإذا ح�شل علي ثقة جمل�ض النواب اأوال، وال يوا�شل 

القيام بهذه املهام اإذا افتقد هذه الثقة.
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2- ا�ضتقالل ال�ضلطة الق�ضائية

بتعيني  االأعلى  الق�شاء  جمل�ض  يخت�ض  اأن  علي  امل�رصوع  حر�ض 

الق�شاة وترقيتهم ونقلهم وندبهم وتاأديبهم، وحر�ض علي اأن يح�شن 

يتعلق  وفيما  التنفيذية.  لل�شلطة  تدخل  اأي  من  العام  النائب  من�شب 

بالف�شل  العليا، فهي تخت�ض وحدها  الد�شتورية  املحكمة  باخت�شا�شات 

قوة  لها  التي  واملرا�شيم  القوانني  بد�شتورية  اخلا�شة  املنازعات  يف 

القانون، ويف املنازعات بني �شلطات الدولة املختلفة فيما يتعلق بتطبيق 

اخلا�شة  والت�رصيعية  الد�شتور  الن�شو�ض  تف�شري  ويف  الد�شتورية، 

باملحاكم وجمل�ض الدولة، ويف اأحوال تنازع االخت�شا�ض بني جهات 

االخت�شا�ض املختلفة. كما اأنه اأجاز لل�شلطات ولالأفراد رفع املنازعات 

ثالثة  كذلك،  الد�شت�رية  املحكمة  �شلطات  اإىل  اأ�شاف  كما  اإليها. 

ال�شلطات،  بني  العالقة  ب�شبط  يتعلق  فيما  االأهمية  بالغة  اخت�شا�شات 

اجلمه�رية  رئي�س  حماكمة  بها  اأناط  اإذ  عليها،  الق�شائية  وبالرقابة 

باالأحزاب  اخلا�شة  الطعون  يف  والف�شل  الوزراء،  وحماكمة 

عن  خروجها  حول  خالف  ن�شوء  حالة  يف  ال�شيا�شية،  واجلماعات 

بالف�شل  لتاأ�شي�شها، واخت�شا�شها وحدها  التي حددتها  العامة  ال�رشوط 

بذلك  ليح�ل  الع�ش�ية عنهم،  اإ�شقاط  الربملان ويف  يف �شحة ع�ش�ية 

الع�ش�ية عن  اأغلبيتها الإ�شقاط  ا�شتغالل  الربملانية، وبني  االأغلبية  بني 

النواب املعار�شني. 

3- احلقوق واحلريات العامة

وال�شيا�شية  املدنية  احلقوق  بني  بالتكامل  الد�شتور  م�رصوع  متيز 

واحلقوق االقت�شادية واالجتماعية والثقافية. فقد اأكد على �شمان مبداأ 

امل�شاواة بني امل�رصيني يف احلقوق والواجبات العامة، وحظر التمييز 

بينهم ب�شبب االأ�شل اأو اللغة اأو الدين اأو العقيدة اأو ب�شبب االآراء ال�شيا�شية 
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اأو االجتماعية«. واحلق يف اجلن�شية وحظر اإ�شقاطها عن اأي م�رصي 

ال�شخ�شي، وتاأكيد حرمة  التنقل، احلق يف احلرية واالأمان  احلق يف 

احلياة اخلا�شة، وحرية االعتقاد، واحلق يف االنتخاب، وحق تكوين 

املحاكمة  يف  الفرد  وحق  العادلة  املحاكمة  �شمانات  توفري  اجلمعيات، 

الع�شكرية،  اأمام املحاكم  اأمام قا�شيه الطبيعي وحظر حماكمة املدنيني 

عن  امل�شئول  معاقبة  وعلي  معنويا،  اأو  ج�شمانيا  املتهم  اإيذاء  وحظر 

ذلك،وح�شن معاملة ال�شجناء، وحظر تعر�شهم ملا يتنافى مع االإن�شانية 

الراأي والبحث  اأو يعر�ض �شحتهم للخطر. كما كفل امل�رصوع حرية 

العلمي  احلق يف التعبري بالقول والكتابة والت�شوير واالإذاعة، و حرية 

ال�شحف واملطبوعات، وعلي عدم جواز فر�ض  واإ�شدار  الطباعة، 

ال�شحفية  واملوؤ�ش�شات  والتلفزيون  االإذاعة  وا�شتقالل  عليها،  الرقابة 

واأكد  االأحزاب،  جميع  وعن  التنفيذية  ال�شلطة  عن  للدولة،  اململوكة 

املواكب  يف  واال�شرتاك  ال�شلمي،  االجتماع  يف  احلق   على  امل�رصوع 

العامة واملظاهرات”، ون�ض على اأن »للم�رصيني دون �شابق اإخطار 

الغايات  مادامت  واالأحزاب،  اجلمعيات  تاأليف  حق  ا�شتئذان  اأو 

والو�شائل �شلمية”.

 وقد اأقر امل�رصوع املزيد من ال�شمانات الد�شتورية حلماية احلقوق 

واحلريات العامة بال�شكل الذي ي�شونها من جتاوزات ال�شلطة التنفيذية 

عند ت�رصيع و�شن قوانني لتنظيم احلقوق اأو يف حاالت تعديل الد�شتور 

كما اأكد “ علي اأنه يف االأحوال التي يجيز فيها الد�شتور للم�رّصع حتديد 

االإجازة  هذه  علي  يرتتب  ال  فيه،  الواردة  العامة  احلقوق  من  حق 

امل�شا�ض باأ�شل ذلك احلق”. كما ن�ض علي اأن “االأحكام اخلا�شة مببادئ 

اجلمهوري  احلكومة  وب�شكل  الد�شتور  يكفلها  التي  وامل�شاواة  احلرية 

النيابي الربملاين، ال يجوز اقرتاح تعديلها”. 

وقيد امل�رصوع اإعالن حاالت الطوارئ. كما اأن للربملان اأن يقرر 

اأو  بع�شها  اأو  للحكومة  التي منحها  ال�شلطات  اإلغاء جميع  اأي وقت  يف 
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احلد منها. واأن تكون ممار�شة هذه ال�شلطات خا�شعة للرقابة الق�شائية 

وال يجوز بحال االإعفاء من امل�شئولية املرتبة عليها.

على �شعيد احلقوق االقت�شادية واالجتماعية فقد اأوجب امل�رصوع 

واأن  املواطنني،  جلميع  الفر�ض  وتكافوؤ  احلرية  تكفل  اأن  الدولة  علي 

تي�رص للمواطنني م�شتوي الئقا من املعي�شة اأ�شا�شه تهيئة الغذاء وامل�شكن 

واخلدمات ال�شحية والثقافية واالجتماعية. وقرر امل�رصوع  اأن العمل 

القانون  ويكفل  القادرين،  املواطنني  بتوفريه جلميع  الدولة  تعني  حق 

ن�ض  الذي  الوقت  ويف  الفر�ض.  تكافوؤ  اأ�شا�ض  علي  العادلة  �رصوطه 

الن�شاط  ي�رش  »باأال  يحتفظ  اأنه  اإال  اخلا�شة  امللكية  على  امل�رشوع  فيه 

يعتدي  اأو  النا�ض  باأمن  يخل  اأو  اجتماعية،  مبنفعة  احلر  االقت�شادي 

اأداء وظيفتها  القانون  يراعي  اأن  كرامتهم«. وعلي  اأو  علي حرمتهم 

عن  االإ�رصاب  يف  واحلق  النقابات  اإن�شاء  حق  يكفل  كما  االجتماعية. 

العمل.  

4- نظام دميقراطي للحكم املحلي

الالمركزية،  على  القائم  املحلي  احلكم  نظام  امل�رصوع  اعتمد 

انتخاب  بفكرة  فاأخذ  املحلية،  االأجهزة  و�شالحيات  �شلطات  وتو�شيع 

جمال�س حملية، يف املحافظات واملدن والقرى، تت�ىل بدورها انتخاب 

الذي  الراهن،  للو�شع  خالفا  والقرى،  املدن  وروؤ�شاء  املحافظني 

التنفيذية.  ال�شلطة  من  والقرى جزءا  املدن  املحافظني وروؤ�شاء  يجعل 

االقت�شادية  واالأعمال  املرافق  باإدارة  املنتخبة  املحلية  املجال�ض  تقوم 

واالجتماعية والثقافية وال�شحية بدائرتها، وت�شهر علي رعاية م�شالح 

اجلماعات واالأفراد وكفالة احلقوق واحلريات العامة، كما تعاون يف 

ال�شئون االنتخابية و�شئون االأمن املحلي.


