ميدان مصر

1882
صدر دستور  1882بناءا على املطالبات الشعبية كما
سبق ومتت االشارة ،وبعد أن اقتصرت العهود السابقة
على اللوائح أو السيستنامة التى صدرت منذ عهد محمد
على لتنظيم شئون البالد العامة ،وهى وثائق لكنها ال
تعد مع ذلك دساتيرا باملعنى الفنى ،ألنها تقتصر على
أمور إدارية بحتة على األرجح.
وقد أوجد دستور  1882أول متثيل نيابى برملانى
مصرى ،بعد أن اقتصرت املجالس النيابية السابقة
بأنها مجالس شورى فقط ،وقد وكلت حكومة شريف
باشا بصياغة الدستور والذى لم يكتب له حضور
التصديق عليه ،نتيجة خالفات كثيرة ،وقدم محمود
سامى البارودى ،رئيس الوزراء الذى تلى شريف باشا،
الدستور اجلديد الذى وافق عليه مجلس النواب وصدق
عليه اخلديوى ،ومت إعالنه فى  8من فبراير .1882

متيز دستور  1882ب:
› أقر سلطتني فى الدولة ،التنفيذية والتشريعية.
› أوكل للبرملان مهمة مناقشة املوازنات العامة والتصديق
عليها كمشروعات قوانني.
› أقر بصالحيات السلطة التنفيذية ،ومسئولياتها أمام
مجلس النواب.
› نظم العالقة بني السلطتني ،وإن استثنوا اخلديوى متاما
من أى رقابة.

الدساتيراملصرية
1930

أصدر امللك فؤاد أمر ًا ملكي ًا بإبطال دستور  ،1923وإعالن
دستور  ،1930الذي أعدته حكومة إسماعيل صدقي باشا،
وذلك لتقوية سلطات امللك علي حساب سلطة البرملان ،التى
تزايدت بفعل سيطرة حزب الوفد واألحزاب السياسية على
مقاليد الدولة ،ولكن حتت الضغط الشعبي ،وما سمى
بانتفاضة القاهرة ،ألغي امللك دستور  ،1930وأعاد العمل
بدستور  ،1923وذلك في  12مارس .1935

› حني قام اجليش باحلركة االنقالبية فى  ،1952وقام
باإلعالن الدستورى األول الذى يقضى بوقف العمل
بدستور  1923وعزل امللك فاروق وتعيني ابنه أحمد
فؤاد ،مما أثر كثيرا فى نفوس املصريني الذين أيدوا هذه
احلركة وباركوها ،وقد وعد هذا اإلعالن األول بلجنة تضع
مشروع ًا لدستور جديد ولكنه كان دون توقيع أو تاريخ.
› أما اإلعالن الدستورى الثانى فقد حل جميع األحزاب
السياسية مع مصادرة جميع أموالها لصالح الشعب،
وقد صدر فى  16يناير 1953م وبدون توقيع.
› والثالث وضع مبادئ عامة تنحاز للدميوقراطية
والدستور ،وبتوقيع اللواء محمد جنيب لواء أركان حرب
القائد العام للجيش وقائد الثورة وبدون تاريخ.
› والرابع واألخير أعلن إلغاء النظام امللكي وإعالن
اجلمهورية وتولي الرئيس اللواء محمد جنيب رئاسة
اجلمهورية بتاريخ  18يونيو  1953م.

› نص على سيادة األمة على الدولة ،وليس أن األمة
ورثت للحاكم من آبائه.

1923

1956

ثم صدر الدستور املؤقت لعام  1954والذى رفضه مجلس
قيادة الثورة رغم وضعه من قبل خمسني سياسيا وقانونيا
واقتصاديا ميثلون التيارات السياسية واالقتصادية املختلفة.

› اعترف بالفصل بني السلطات الثالثة وهى السلطة
التنفيذية والقضائية والتشريعية ،فى حني أن سابقيه
كانوا يعتبرون القضاء جزءا من مهمة احلكومة.
› أنشأ مجلسني نيابني ،مجلس الشيوخ ،ذو وظيفة
استشارية ،ومجلس النواب ،ذو وظيفة تشريعية.
› وامتاز دستور  1923بنصه على العديد من احلقوق
واحلريات التى أغفلتها الدساتير التى سبقته ،مثل إعالء
مبدأ سيادة القانون ،وتنظيم حق اكتساب اجلنسية،
وحق اللجوء للقاضى وحقوق ممارسة العقيدة بحرية.
› كما عمل على تنظيم إصدار القوانني واملراقبة على
أعمال الوزراء بتفصيالت أكثر من سابقيه وبصورة
تشبه أكثر الدولة الفرنسية.
› ويتميز بتأكيده أنه نص على سيادة األمة املصرية
كسابقه.
› والسمات العامة فى مشروع الدستور  1879وهذين
الدستورين  1882و ،1923تنصب فى كونهما جميعا،
على الرغم من أن احلركة الوطنية هى التى طالبت
بها ،تصدر باعتبارها منحة من احلاكم وهو امللك أو
اخلديوى ،كما أنها جميعا لم تخضع رأس الدولة إلى
أى نوع من املراقبة أو املساءلة ،عالوة على اشتراك
امللك فى اصدار القوانني بوجوب التصديق عليها ،فان
لم يفعل لزم ملرور القانون أغلبية الثلثني.

ونتيجة لقيام الوحدة بني مصر وسوريا والتى
رتبت وقف العمل بدستور  1956وإعالن دستور
 1958املؤقت والذى كان مختصرا جدا ويشتمل
على عدد من املبادئ واألحكام االنتقالية والتأكيد
على عروبة الدولة اجلديدة وتنظيم اجلنسية بها.

اإلعالنات الدستورية:

1954

ويتميز دستور  1923عن سابقه بأنه:

"دستور الوحدة" دستور مؤقت

وأبقي واضعو دستور  1930علي الكثير من مواد دستور
1923م وأضافوا العديد من املواد لزيادة صالحيات امللك
في مواجهة برملان كان يسيطر عليه حزب الوفد الليبرالي
والذي مثل حتدي ًا كبيرا لسلطة العرش .مثل قصر حق اقتراح
القوانني املالية على امللك وحده دون مجلسى الشيوخ والنواب.

› ويؤخذ عليه أنه صدر فى صورة منحة من اخلديوى
للشعب ،وأنه جتاهل السلطة القضائية واعتبر الهيئة
القضائية من هيئات السلطة التنفيذية.

› وقد مت وقف العمل بهذا الدستور بعد االحتالل
اإلجنليزى ملصر ومت اصدار لوائح .1883

1958

مت إصدار دستور  1956بعد عدة صراعات داخل قيادة
املجلس انتهت بخلع محمد جنيب من منصبه عام ،1954
وتنصيب جمال عبدالناصر خلفا له ،ومت تشكيل جلنة لوضعه
من مجلس قيادة الثورة ،ومت االستفتاء عليه فى  1956ليكون
أول دستور مصرى صادرا باالستفتاء ومبوافقة الشعب و من
أبرز ما جاء فيه كفالة الدولة للتعليم و العمل و نصت علي
حتديد القانون للملكية الزراعية  .لكن يجب أال ننسي أن الدولة
املصرية و النظام الناصري قد أحكم سيطرته علي احلكم و
علي وسائل اإلعالم و قام بحل األحزاب جميعا و حل جماعة
اإلخوان املسلمني و أصبح التنظيم السياسي القانوني الوحيد
في هذا الوقت هو اإلحتاد القومي و يكون هو املسئول بنص
الدستور عن ترشيح أعضاء مجلس األمة.
وهو عبارة عن دستور  1923ولكن مت محو صفة امللكية
وإضفاء صفة اجلمهورية بدال منها ،وبدا واضحا فى الديباجة
التأكيد التام على أن الدستور صادرا من الشعب املصرى
وليس منحة من أحد أو تكرما منه ،مع تعديالت طفيفة ،كالنص
على تسمية البرملان باسم مجلس األمة واستبدال لفظ امللك
برئيس اجلمهورية دون تغييرات جوهرية فى مضمون الدستور.
ويالحظ فى احلقبة الثورية هذه أن الدستور الوحيد الذى
مت االستفتاء عليه وحمل صفة املشروعية هو دستور 1956
ولم يطبق سوى لسنة و ثمانية أشهر فقط.

1964

صرح دستور  1964بالتوجه االشتراكى للدولة ،وهو
دستور مؤقت ،صدر للعمل به مؤقتا إلى حني إصدار
دستور دائم .وباستثناء دستور  1964تعتبر باقى
الدساتير نقال عن سابقيها دون جتديد يذكر فى
الفكر .ويعد هذا الدستور هو األكثر تعبيرا عن فكر
الدولة املصرية فى عهدها االشتراكى األبرز.

1971

بعد الهزمية العسكرية املصرية تأجل مشروع الدستور
الدائم ،ومت االعالن عن جتهيز مشروع دستور ليطرح
لالستفتاء بعد إزالة العدوان على الدولة املصرية ،وبعد
أن توفى جمال عبدالناصر فى  1970وتولى انور
السادات من بعده احلكم ،قرر السادات التعجيل
بإصدار الدستور وذلك نتيجة لثورة التصحيح التى
قام بها والتى أراد أن يضمن بها سيطرته على البالد
والقضاء على ما سمى الحقا مبراكز القوى ،وشكلت
جلنة تأسيسية مبوجب قرار جمهورى وقامت بوضع
دستور  1971ومت االستفتاء عليه ،وهو املسمى
بالدستور الدائم ،كسابقه دستور .1956

ومما يتميز به هذا الدستور:
› أنه أكد اشتراكية الدولة.
› كما أكد على عروبة وإسالم الدولة كمعظم
الدساتير السابقة.
› وأعلى هذا الدستور من السلطة القضائية ،وأسس
احملكمة الدستورية العليا ليصبح للقضاء ألول مرة
القدرة على رقابة القوانني بصورة فعالة ،وبعد أن
كان الطعن بعدم دستورية القانون خاضعا حملكمة
النقض والتى لم تكن متلك ال اخلبرة وال الوقت
الكافى للقيام بدور الرقابة على دستورية القوانني.
› كما أكد على ثنائية السلطة التنفيذية ،واملكونة من
رئيس الدولة ومجلس الوزراء.
› وقد نص على صالحيات مجلس الشعب ،وهى
التسمية األخيرة بعد مسمى البرملان ومجلس األمة.
› كما نص على األخذ باالستفتاء واالنتخاب كوسيلتني
الختيار أعضاء مجلس الشعب ورئيس اجلمهورية.
› كما نص على أربع سلطات بالدولة ،هم السلطة
التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة التشريعية
كسابقيه وأزاد عليهم سلطة الصحافة فى أن لها
احلق فى نشر التحقيقات الصحفية ولها احلرية
فى ذلك ،ونص على صالحيات كل سلطة وأسلوب
تسييرها.
› يبقى رئيس اجلمهورية بال مسئولية أمام مجلس
الشعب ،وهو رئيس للسلطتني التنفيذية والقضائية،
والقائد األعلى للقوات املسلحة.

1980
وقد تعرض دستور  1971إلى ثالث تعديالت،
كان التعديل األول فى عام  1980وقد شمل
هذا التعديل تعديلني ،األول خاص باملدد
الرئاسية فى املادة  77جلعلها مفتوحة،
باستبدال "ملدة أخرى" باملادة إلى "ملدد
أخرى" ،والثانى بالتأكيد على علو مصدر
الشريعة اإلسالمية على املصادر األخرى
للتشريع بإضافة "ال" التعريفية لنص املادة
لتصبح بدال من "الشريعة االسالمية مصدر
رئيسى للتشريع" تصبح "الشريعة االسالمية
املصدر الرئيسى للتشريع" ،وعلى الرغم من
أن مجال تطبيق الشريعة االسالمية فى مصر
قاصرا فقط على األحوال الشخصية.

2005

مت به تعديل أسلوب اختيار رئيس اجلمهورية،
باملادة  76من الدستور ،والتى كانت تنص
على االستفتاء الختيار الرئيس ،لتنص على
االنتخاب للرئيس عن طريق االقتراع السرى
العام املباشر،وقد أثار هذا التعديل أكبر
جدل سياسى ألنها أول حالة لتعديل الدستور
منذ عام  ،1980وألن املادة اجلديدة جاءت
بشكل عجيب حيث تكتب هذه املادة فى قرابة
الصفحتان فى الدستور ولتصبح أطول مادة فى
الدستور ،كما أنها تضمنت إجراءات وشروط
الترشيح مبا يخالف طبيعة الدستور األصلية،
ومبا ساهم فى تقليل فرص االحزاب والتيارات
السياسية األخرى من املشاركة فى هذه العملية
نظرا لضعف متثيلهم فى مجلس الشعب ،وهم
يحتاجوا إلى أن يكون لهم متثيل فى املجلس
بنسبة  %5على األقل.

2007

شملت هذه التعديالت  35مادة فى الدستور،
مما يعد كتغيير جذرى للدستور ،وقد دارت
أغلب التعديالت حول تغيير التوجه االقتصادى
للدولة من االشتراكية إلى االقتصاد احلر،
وإعالء مبادئ املواطنة  ،كما كان هناك طلبا
إلضافة مادة جديدة للدستور إلرساء قانونا
منفصال لإلرهاب ،عالوة على تعديالت خاصة
باملواد املتعلقة بنائب الرئيس وسلطاته،
وتخويل رئيس الوزراء ذات السلطات.

مارس

2011

› عقب تنحى الرئيس املخلوع مبارك فى 11
فبراير  2011تولى املجلس األعلى للقوات
املسلحة وهو أعلى سلطة عسكرية إدارة
شؤون الدولة املصرية وأعلن بعدها بيومني
فى  13فبراير  2011إعالنا دستوريا
يقضى بتجميد العمل بدستور 1971
ووضع بنودا عامة للدولة ،وفى  19مارس
 2011جرى استفتاء على تعديل سبع
مواد من دستور  1971وإلغاء املادة رقم
 179واخلاصة بقانون اإلرهاب وإضافة
فقرتني إلى املادة .189
› إال أنه فى  29من مارس  2011أصدر
املجلس العسكرى إعالنا دستوريا مكونا
من  64مادة غير متقيدا بنتيجة االستفتاء
اخلاصة بتعديل الدستور القدمي.
› من املواد اخلالفية املادتني  28و املادة
 60اخلاصة بتشكيل اجلمعية التأسيسية
التي تنص علي اجتماع مجلسي الشعب
والشوري إلنتخاب أعضاء اللجنة التأسيسة.
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