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 ميالدي( 3102)مصر  يقانون اساس يل و بررسيتحل

 *3يزفرقند يفتاح يعل ،2الهدي اله علم سيدحجت ،1عباس كعبي
 

 عضو هيأت علمي مؤسسه آموزشي ـ پژوهشي امام خميني )ره(، قم، ايرانـ 1
 واحد علوم تحقيقات تهران، تهران، ايران اسالمي ـ دانشجوي دكتري حقوق عمومي دانشگاه آزاد2

 انشجوي كارشناسي ارشد حقوق عمومي دانشگاه تهران، تهران، ايرانـ د2
 

 6/8/1331پذيرش:   15/3/1331دريافت: 

 چكيده
ي مسلط بر نظام ها تحقق هر انقالب سياسي در دنياي معاصر به معناي عبور مردم از ارزش

الب انق. ي فردي و اجتماعي استها ي عمومي در عرصهها حاكم و تحقق مطالبات و خواسته
 گرايانه طاغوت مصر را سرنگون نمود و ژانويه مردم مصر با اهداف آزاديخواهانه و اسالم 22

. در مسير استقرار حكومتي بر پايه قسط و عدل الهي و مسلط نمودن ارزشهاي انساني پيشرفت
ي زالل ها رسيد قرار گرفتن انديشه مي ضروري به نظر ها آنچه براي ماندگار شدن اين خواسته

اندازي معاندان آزادي ملي در امان باشد  قالبي در ساختاري حقوقي و سياسي بود تا از دستان
تواند در  مي مهمترين سند حقوقي و سياسي كه. ي مصر جاودان باقي بماندها و براي همه نسل

ي اساسي باشد قانون اساسي است كه به وسيله نمايندگان مردم ها اين شاخصه ةبردارند
 2113قانون اساسي سال . رسد مي و مطابق با خواست عموم جامعه به تصويب يابد مي نگارش

. درصد آرا به تصويب رسيد 8/63 با كسب حدود پرسي همهدر  ها فراز و نشيب ةمصر با هم
ي حقوقي و سياسي مصر بعد از ها بررسي فرآيند تصويب قانون اساسي جديد مصر و ساختار

ي ها ت حقوقي مصر جديد و حدود تحقق خواستهتواند در فهم صحيح وضعي مي انقالب
 .مردمي بر اساس آن راهگشا باشد

 .وحدت اسالمي، ساختار حكومت، آزادي، شريعت، قانون اساسي ها: كليدواژه
 

                                                                                                                                                       
 E-mail: afattahi@mihanmail.ir نويسندة مسئول مقاله* 
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 مقدمه
م وعزم كمسلط بر نظام حا يها ارزشنشانگر عبور مردم از  ياسيتحقق هر انقالب س

و  313: 1383، يآقابخش). مطلوب است ياهداف وآرمانهاه دن بيرس يبرا آنهامصمم 
 يها ينافرمان، ها تظاهرات، ها ييماياز راهپ يا مجموعهه مصر در اثر يژانو 22انقالب ( 283
خواهانه ياهداف مقدس آزاد و با يد مردميشه 132ل با حدود حداق اعتراضات و و يمدن

 .ديرس يروزيانه به پيواسالمگرا
ر يمستبد نظ يها ومتكحاز  يمشقت ناش رنج و ها ساله بعد از تحمل كملت مصر 

مانند ) ين داخليننگ يقراردادهارش ياز پذ ير ناشيوتحمل تحق كمبار يومت حسنكح
 مانند معاهدات) يسازش خارج و( فرانسه انال سوئز و دخالت انگلستان وكمعاهدات حفر 

ت يعصب ت ويه حمك( ديويمپ دكو معاهده  ان جنگ شش روزهيل در پاييصلح با اسرا
 يها ثروت غارت و چپاول اموال و ها سالرا لگدمال نموده بود و مشاهده  آنها يعرب و ياسالم

 يبا به ثمر نشستن انقالب فرصت؛ خود يرامت انسانكر پا قرار گرفتن عزت ويو ز يمل
 يانسان ـ ياله يواال يها آرمانبه  يابيدست ينابه جا برا يها دخالتافتند تا آزادانه و بدون ي

آن در  ياثرگذار ييتواناو  خ وتمدن مصريتار يبه عرصه اجتماع آمده وعظمت و بزرگ
 (مقدمه قانون اساسي). جهان امروز را به منصه ظهور بگذارند

و  يحقوق يا شهياندست عزم راسخ ملت در تحقق اهداف انقالب در يبا يمان ين ميدر ا
 يراثيشده وبه عنوان م يست اندازگر شود تا مانع از هرگونه د ضمانت اجرا جلوه يدارا

 يشوركهر  ين راستا قانون اساسيدر هم. همه ملت مصر ماندگار بماند يگرانبها برا
تواند به  يممختلف  يها قهيسله با در نظر گرفتن كاست  ياز اصول و قواعد يا مجموعه
تب سلسله مرا، يومتكساختار ح، ياسيشامل تمام اصول س ين سند حقوقيتر يعالعنوان 

م بر روابط كاصول حا، اعمال آن بر عموم جامعه ةنحو گاه قدرت و حدود ويوجا
. باشد آنهااز  ياز تخط يناش يو ضمانت اجراها يفرماندهان و حقوق شهروند فرمانبران و

 (01: 1383، قاضي)
ن قانون يتدو ير در پيته خطكن نيمصر با در نظر گرفتن ا يملت و رهبران انقالب

ندگان خود در مجلس يد برآمدند و مردم با انتخاب نمايط مصر جديا شرامطابق ب ياساس
 يق برگزاريه در دوره انتقال قدرت از طرك ياراتيبرآن شدند تا اخت يان قانون اساسمؤسس

ده بود را در ياعطا گرد جمهور رئيسبه صورت موقت به  ينظام يانتخابات توسط شورا
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 .ندينما يريجلوگب شدن اهداف انقالواز منحرف د خود قرار دهن ير قانونيمس
رده بود جهت كماده مصوب  232را در  يسينو شيسسان پؤن منظور مجلس ميبه هم

در رابطه با  ييرنده نهايم گيابالغ نمود تا مردم تصم جمهور رئيسبه  يپرس همه يبرگزار
يس مذكور در نو پيش. شور خود باشندك ين سند حقوقيتر مهمرش يا عدم پذيرش يپذ
االجرا  آرا به تصويب مردم مصر رسيد و الزم 8/63 با كسب 2113دسامبر  12 پرسي مهه

 .گرديد
ومت مصر بعد از انقالب و كاز ح يلك ييتواند نما يممصر  يقانون اساس يبررس

ش بگذارد و يشهروندان را به نما يها يآزادو حدود  يف قدرت عموميحدود و وظا
مردم  يها آرمان يتواند پاسخگو يم يقانون اساسن يا ايه آكن مطلب باشد يروشنگر ا

جا دارد به سابقه  ير؟ قبل از پرداختن به موضوع قانون اساسيا خيمصر باشد  يانقالب
 .مييشور مصر اشاره نماك يومت و ساختار اداركنوع ح، ين اساسين قوانيتدو

 نگاهي به تاريخ قوانين اساسي در مصر ـ0
اردن و ، سودان، يبيل يشورهاكقا و در مجاورت يمصر در شمال آفر يعرب يجمهور

 يايترانه و دريمد يايه واصل درك ييايژه جغرافيعت ويل قرار دارد و به علت موقيياسرا
 انه شناختهيگذار در منطقه خاورمتأثير يشوركبه عنوان ؛ باشد مي انوس هنديسرخ به اق

گانگان يب يا اشغالگريقتدر و ام مكفراوان شاهد ح يها بيخ مصر بافراز و نشيتار. شود مي
 ين قانون اساسياول( 303ـ302: 1332، زواره يگل). بوده است يخيدر ادوار مختلف تار

 1360، 1328، 1326 يها به نگارش در آمد اما بعد از آن در سال 1323مصر در سال 
بر  يه مبتنك 1331 يقانون اساس. قرار گرفت ييو جز يلك يها يمورد بازنگر 1331و

؛ افته بودينگارش  1326الناصر در سال مصوب در دوران زعامت جمال عبد يون اساسقان
به  1381مه  22سر انجام در . نمود مي ت را حفظيمكحا يحزب كانه و تيساختار اقتدارگرا

مصر  يقانون اساس 1333ل در سال ييو معاهده صلح مصر و اسرا يمردم يعلت فشارها
جاد يمصر ا يومتكو ح ياسيدر ساختار س يريات چشمگرييقرار گرفت و تغ يمورد بازنگر

و فقه  يبه عنوان زبان رسم ين زبان عربييتع، (1)يس نظام چند حزبينمونه تاس يبرا نمود
با  يمل يتخصص يها مجلس شورا سيتاس، (2)يقانونگذار يبه عنوان مرجع اصل ياسالم

 يمردم يات به عنوان نهادهات مطبوعيو تثب (3)نهيابك و جمهور رئيسهدف ارائه مشورت به 
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 (062ـ023: 1382، يدمقداد ترابيترجمه س، سكرابرت ال مد) ستآنهااز جمله  (0)و مستقل
 محسوب يقانونگذار يمردم مصر و منبع اصل ين رسمين قانون اسالم ديبر اساس ا

 هكهرچند . باشد مي ان مردم مصرين اسالم در مين مبيژه ديگاه ويه نشانگر جاكگرديد  مي
ده ينگرد ينيش بين مخالف اسالم پيحراست از قوان يبرا يمرجع 1381 يدر قانون اساس

ال و كا رفته است از دو بعد قابل اشكن قانون به يه در اك يعت اسالميمفهوم شر. بود
در طول  يعت اسالميگوناگون از واژه شر يها بعد اول مفهوم و برداشت: است يبررس

والرها با كس ينظر يريدرگ. عت در اصل دوميشر يقيحق يخ و بعد دوم معنايتار
ه كر است كالزم به ذ. گردد مي ن عبارت برير و حدود و ثغور ايز به تفسيمسلمانان ن

: ك.ر). گذار نبودتأثيرن معضل يدر حل ا، زياز اصل دوم ن يف دادگاه قانون اساسيتعر
 (20شماره: ييترجمه حسن رضا، يلمبارد.ب.كالرك

ت از يحما مانند يعموم و يفرد يها يدآزا از حقوق واي  به مجموعهور كدر قانون مذ
از  يحق برخوردار، يمناصب دولت يحق تصد، زن و مرد يبرابر، خانواده مادران و

، يخاستگاه قوم، نژاد بر يمبتن يها ضيمنع تبع، اركحق ، حق آموزش، ياجتماع يها مهيب
ن ييو تع رأي حق، يقات علميتحق، مطبوعات، دهيعق، مذهب يآزاد، مذهب ومرام، زبان

 .اشاره نموده است... و يسرنوشت اجتماع
ان يده و قدرت ميگرد كيكگر تفيديكگانه از  سه ين قانون قوايبر اساس ا

، قوه مقننه، دولت رئيسر به عنوان يوز نخست، شورك رئيسبه عنوان  جمهور رئيس
ارات گسترده يبا اخت جمهور رئيس. ودده بيم گرديتقس يژه قانون اساسيو دادگاه و ها دادگاه

 يو اعضا وزير نخستار دارد ويشور را در اختكزمام اداره  يالملل نيو ب يدر امور داخل
ان يه از مكبوده  (2)يمجلس يكقوه مقننه . ر هستندين مسياو در ا يياوران اجراينه يابك

گرديدند و  مي بمدت پنج سال انتخا يبرا جمهور رئيس يمردم وانتصاب يانتخاب ياعضا
 يو معاونان و وزير نخستاز  سؤالطرح ، ب بودجهيتصو، يگذارهمچون قانون ياراتياخت

 حفاظت از حقوق و يه در راستاييقوه قضا 1381 يبراساس قانون اساس. را برعهده داشتند
ز مستقل يقضات دستگاه قضا ن. باشد مي ريمستقل و تعرض ناپذ يو اجتماع يفرد يهايآزاد

 جمهور رئيساست يبه ر ييقضا يعال يند و شوراينما مي م صادركراساس قانون حبوده وب
 (1381، قانون اساسي مصر). دينما مي نظارت ييقضا يبر امور سازمانها
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 ين قانون اساسيروند تحوالت تدو ـ3
 ين روند رونديه اكنشانگر آن است  يب قانون اساسيبه تصو يند منتهيفرآ يبررس

 يريگ لكان شيدر جر. افته استيغلبه  يشه حقوقيبر اند ياسيالت ستحو نبوده و يحقوق
 يحسن يتاتوريكن شعار مردم اسقاط نظام ديتر مهممردم مصر  ياسالم و يانقالب مردم

ل كين هدف بدون تشيه تحقق اك (6)ومت او بودكو محو تمام نظامات وابسته به ح كمبار
 .ر نبوديانپذكام يمردم يها آرمانمطابق با  ين قانون اساسيجهت تدو يمجلس

(http://mideast.foreignpolicy.com) 
 كمبار يومت حسنكاز ح يه پسماندك ينظام يشورا، انقالب يروزيان پياما در جر

ن شورا يا. شد يت انقالبياداره وضع يومت را در دست گرفت و مدعكح، بود به نام ملت
ن نمود و يينظام را تع يحقوق يگير لكروند ش« يه قانون اساسيانيب»به نام  يا هيانيبدر 

ن اتفاق يجه اينت. خود قرار داد اركرا در دستور  كمبار يدوره حسن ياصالح قانون اساس
د اصالح يريالشعب »به مفهوم خود ساخته  «د اسقاط النظاميريالشعب » يل شعار مردميتبد

گر ين و دياخوان المسلم مبارز اسالم خواه از جمله يها گروه يبود و مردم به رهبر «النظام
به  يدرصد آراء خواستار اصالح قانون اساس 31با  يم در رفراندومكحا يركانات فيجر
 .دنديد گردين متن جديتدو يجا

 ينهادها يل و چارچوب بندكيتش يه قانون اساسيانيبعد از صدور ب ينظام يشورا
دگان و مجلس نيو مجلس نما ياست جمهورير يها انتخاباتومت از جمله كح ياساس

شور براساس خواست كمات ين تصميتر مهمرا بر عهده گرفت و  يان قانون اساسمؤسس
 (23: 1331، فتاحي). دياتخاذ گرد آنها

 :عبارت بود از يوخارج يطه داخليدر دو ح ينظام ين اهداف شورايتر مهم
 ل وييحفظ ارتباط با اسرا د ويويمپ دكژه يبه و يللالم بيناز معاهدات  يپاسدار ـ1

 ايكآمر
در  آنهاان و ذوب نمودن يت مردم از دست اسالم گرايخارج نمودن قدرت هدا ـ2
 والركس يها يژگيوبا  يدولت

 ينامزدهاان يبا اعمال نفوذ و حذف عناصر اسالم خواه از م آنها يطه داخليدر ح
 ت فعال ويجاد اقليا يجه انتخابات در راستايت نتيريو مد ياست جمهوريانتخابات ر

و ، به اهداف خود موفق بودند يابيروز در دستيحزب پ ةنندكش تيثركقدرتمند در برابر ا
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ت آن را اسالم يثركه اكمنتخب مردم  يان قانون اساسمؤسسن با انحالل مجلس يعالوه بر ا
بعد از انحالل . ر انحراف انقالب برداشتنديدر مس يمكدادند گام مح يمل كيخواهان تش
از  يندگان احزاب وتعداديل از نماكمتش يمجلس، ينظام يراور توسط شوكمجلس مذ

ه يتاً متن اصالحينهاه كدند يگرد يس قانون اساسينو پيشه يندگان مجلس مسئول تهينما
 (1331، كعبي). ديابالغ گرد جمهور رئيسبه  پرسي همه يبرگزار ين مجلس برايتوسط ا

 ديمصر جد يقانون اساس يمبان ـ2

ها و آرمانهاي يك ملت وقطب نمايي براي  اساسي بيانگر خواستهاز آنجا كه قوانيني 
مصر  2113قانون اساسي اي  باشد بررسي مباني و اصول پايه مي رسيدن به اين اهداف واال

 .در فهم صحيح و عميق موضوعات و مواد آن راهگشاست

 ي فردي و اجتماعيها تضمين حقوق و آزادي ـ3ـ1
جه قانون اساسي جديدي مصر نگاه ويژه به حقوق و و قابل تو يكي از نقاط بر جسته

ي ها به عبارت ديگر بر اصول پذيرفته شده در اعالميه. آزاديهاي فردي و اجتماعي است
ي در عرصه همه حقوق و گذارقانون. حقوق بشر به نحو افراطي تاكيد گرديده است

، وق فرديمانند حق) ونوين( فكر وجمعيت، مانند آزادي جان) ي كالسيكها آزادي
نشانگر اوج اعتقاد مجلس ( به بعد 363: 1388، عباسي)( اجتماعي و فرهنگي، اقتصادي

الزم به ذكر ( 31ـ81 مواد: قانون اساسي). ان قانون اساسي به اين موضوع استمؤسس
قابل توجهي از آن را مسلمانان  است در كشوري با ساختار ديني مانند مصر كه جمعيت

 بي قيد وشرط اصول حقوق بشر معاصر قابل توجيه به نظر پذيرش، دهند مي تشكيل
مطابق با مباني اسالم اصول فوق را محدود نمايد  فلذا افزودن قيدي كه. رسد نمي

 .رسد مي ضرورري به نظر

 نقش مردم در اداره كشور ـ3ـ2
 حق عموم جامعه. غير قابل انكار است ي مبتني بر دموكراسيها نقش مردم در تحقق نظام

. است تعيين سرنوشت سياسي خود يكي از اصول پذيرفته شده در انديشه سياسي معاصردر 
بر مبناي همين حق در مواد متعددي از قانون اساسي مصر به اصل تعيين حق سرنوشت 

اعمال آن از طريق قواي مقننه و مجريه اشاره  ةنحو و( 6ماده : قانون اساسي) سياسي
عالوه بر حق مردم در تعيين حاكميت . (133و128، 113 مواد: قانون اساسي) گرديده است
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و انتخاب حكمرانان سياسي به نقش مردم در اداره امور محلي نيز توجه گرديده و 
 .ي و اجرا در ابعاد محلي را برعهده دارندگير وظيفه تصميم، شوراهاي متنخب مردم

 عدالت اجتماعيـ 3ـ3
ي ها اعتصابات و نافرماني، ها در تظاهرات كه، يكي از مطالبات مردم مصر در مسير انقالب

، عداله اجتماعيه، حريه، عيش»شعار . گرديد عدالت اجتماعي بود مي مدني به وضوح مالحظه
گران قانون اساسي  تدوين. از اين واقعيت پرده برمي دارد( مقدمه قانون اساسي) «كرامه انسانيه

به مباحث عدالت اجتماعي در  مصر با توجه به اين خواسته عمومي در موارد متعددي
 (38، 36، 32، 11، 8 مواد: قانون اساسي). اند ي مختلف توجه نمودهها حوزه

 تفكيك قواـ 3ـ4
جامعه بدون تفكيك قوا را فاقد ؛ فرانسه 1383اعالميه حقوق بشر و شهروند  16ماده 

دكامگي در راستاي ضرورت اين امر و مقابله با استبداد و خو. داند مي قانون اساسي
قدرت حكومت را بر مبناي تفكيك قواي ؛ ان قانون اساسي مصر مؤسسحاكمان مجلس 

ي آينده به ها اند كه در بخش مقننه و قضاييه تقسيم نموده، معاصر ميان سه قوه مجريه
 .تفصيل به بررسي شكل ساختاري هر يك از قوا خواهيم پرداخت

 حاكميت اسالم ـ3ـ5
ي اميد در قلوب مردم مسلماني كه از قرون صدر ها هبارق، با تحقق انقالب مردمي

ور  شعله، اند ي فرهنگ وتمدن اسالمي داشتهگير ي فراواني برشكلتأثيرگذاراسالم همواره 
ان قانون اساسي به نقش اسالم در حاكميت مؤسسگرديد اما در صحنه عمل مجلس 

 .گيرد مي قرار مورد مطالعه سياسي نگاهي حداقلي داشته است كه در آينده مفصالً

 مصر يبررسي مفاد قانون اساس ـ4
كه در چند بخش  ي مختلفي تشكيل گرديدهها مصر از بخش 2113قانون اساسي سال 

 :پردازيم مي آن زير به بررسي

 يمقدمه قانون اساس ـ4ـ1
به  اما؛ الزم را ندارد يضمانت اجرا يحقوق ياز نظر علما يهرچند مقدمه قانون اساس

 يشور داراك يك يحقوقـ  ياسين سند سيتر يعالورود به  يبرا يا نهيزمش يعنوان پ
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 جاد تحول وانقالبياست و مجموعه اهداف ملت در ا يت فراوان وقابل توجهياهم
در  ها يخطمشن ييه در تعكد ينما يمان يرا ب يل دولت مردمكيآنان بعد از تش يها وخواسته

جهت  يراهبرد يمتن قانون اساسداشته و  يا عمدهنقش  ينگارش اصول قانون اساس
 يا مجموعه ن مهميز با در نظر گرفتن ايمصر ن يقانون اساس. ن اهداف استيبه ا يابيدست

ر يت در مسكه مورد توافق مردم بوده وادامه حركم بر انقالب مصر را كحا ياز اصول ومبان
. دارد دكيتا آنهاان داشته و بر تحقق يب، سازد يمرا هموار  يومت مردمكل حكيتش

 :ن اصول عبارتند ازياز ا يا مجموعه
 ومتكل حكيت شناختن حق مردم در تشيبه رسمـ 
 يمل يها يگير ميت مردم در تصمكن مشاريو تضم يكراتكل نظام دموكيتشـ 
 نيدر برابر قوان آنهاض يشهروندان ومساوات بدون تبع يآزادـ 

 ومت از قانون در همه اعمالكحان كارو جامعه  افرادت همه يلزوم تبع ت قانون ويمكحاـ 

 آنها يرامت انسانكتوجه به حفظ و احترام به حقوق افراد ـ 
توسعه همه جانبه و شرفت يبه پ يابيدر جهت دست يزيبرنامه رو  يحفظ وحدت ملـ 
 عادالنه يرديكبا رو

 يفه مليت به عنوان وظيدفاع از وطن وحفظ امنـ 
همه جهان و تالش  يالنه برات موثر ملت مصر درجهت تحقق صلح عادكحرـ 

 وحدت جهان عرب يرابسازنده 

 (7)ياسيس ياصول و مباد ـ4ـ2
ه يم وتجزيپارچه ومستقل و بدون هرگونه تقسيكت يمكحا يدارا« مصر يجمهور»
به مردم  يكراتكت در آن براساس اصول دمويمكه حق حاك( 1ماده، قانون اساسي) است

 يها هيپا يت حقوق شهرونديورعا شوراهاحقق ت، يت همگانكمشار. ده استيواگذار گرد
م شده يقوا تقس كيكقدرت و تف ةموازنت به صورت يمكو قدرت حا اند ومتكحل كيتش

 يو اجتماع ياسيوس يفرد يها يآزادو احترام به  ياحترام به حقوق بشر وشهروند. است
 (6ماده، قانون اساسي). ن قانون استيا ياز اصول اساس

 يگذارقانون يه به عنوان منبع اصلكن اسالم است يشور مصر دك م بركوحا ين رسميد
 (2ماده، قانون اساسي). رود يمبه شمار 
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 (8)يحقوق بشر وشهروند ـ4ـ3
و حقوق  مياحترام و حفظ حر يمردم ساالر امروز يها ومتكح يها يژگيواز 

اصول ن يشدن ا ييجهت اجرا يين ضمانت اجراهاييشهروندان در جامعه و تع يها يآزاد
ملت مصر ومجموعه  ينهضت انقالب يگير لكند شيبرآ( 233: 1383، قاضي). است
ومت گذشته و كنشانگر ظلم واستبداد ح آنها ياساس يها مطلوب وخواسته يها آرمان

 ياياح يو عزم راسخ برا آنها يوانسان يت اسالميثيدار شدن ح هكدر ل آنهاخاطرات تلخ 
 ها عهدنامهه در عموم ك ييها يآزاداز حقوق و  يا مجموعه. مشروع خود است يها يآزاد

حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته  يثاق جهانيو به طور خاص در م يللالم بين يها ثاقيم و
شهروندان  يها يآزادن حقوق و يتر مهم. ر شده استكمصر ذ ياست در قانون اساس

 ـ ياقتصاد و حقوق ياسيوحقوق س ين قانون در سه دسته حقوق فرديدر ا يمصر
 :عبارتند از ياجتماع

 يحقوق فردـ 4ـ3ـ1
 (31ماده، قانون اساسي) يعزت انسان رامت وكحفظ ـ 
 (32ماده، قانون اساسي) يهر مصر يت برايحق تابعـ 
 (01ماده، قانون اساسي) ت تجارت اعضايوممنوع ير انسانيكحرمت پـ 
 (33ماده، قانون اساسي) همه مردم در برابر قانون يبرابرـ 
ش يتفت، المات و ارتباطاتكم يبازرس، يم شخصيحر يبازرس، ت بازداشتيممنوعـ 

 (32ماده، قانون اساسي). وبه موجب قانون ييم دادگاه صالح قضاكد مگر به حيتبع، خانه

 ياسيحقوق سـ 4ـ3ـ2
 ( 22ماده ، قانون اساسي) ن سرنوشت مردم به دست خود آنهاييحق تعـ 

، قانون اساسي) ت از افرادياها درحمايكاحزاب وسند، ها انجمنس يتاس يآزادـ 
 (22و 21ماده

 يقدرت عموم يودستگاهها نيبه مسئول يونوشتار يگفتار يها هيتوصحق مردم در ـ 
 (20ماده، قانون اساسي)

چاپ و  يآزاد، مطبوعات، آزاد به اطالعات يدسترس، انيب، شهياند، دهيعق يآزادـ 
 (03و 08ماده ، قانون اساسي) زيمسالمت آمو  يتجمعات عموم يبرگزار يآزاد
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 ياجتماعـ  يحقوق اقتصادـ 4ـ3ـ3
 (23ماده، قانون اساسي) يقات علميتحق يآزادـ 
 (63ماده، قانون اساسي) اركط ين شرايفه دولت در تاميار و وظكحق  يآزادـ 
بودن  يدر همه مقاطع و الزام يات دولتمؤسسگان در همه ياز آموزش را يبهره مندـ 

ر يالزام در سا يها نهيزمجاد يفه دولت در ايهمه مردم و وظ يبرا ييآموزش دوره ابتدا
 (28ماده، قانون اساسي) مقاطع
 (63ماده، قانون اساسي) آميز ت شناختن حق اعتصاب مسالمتيبه رسمـ 
نات يتمر، غذا، آب، نكن مسيتام، ين اجتماعيفه دولت در تحقق حقوق تاميوظـ 
 (63و63، 62ماده، قانون اساسي) رجوان و نوجوان جامعهقش يازهايون يورزش
 (32ماده، قانون اساسي) ت از افراد معلول وعقب افتادهيحماـ 
در قانون  يو اجتماع يفرد يها يآزادر حقوق و كاز ذ يشتريت بياما آنچه از اهمـ 
 يونن موارد قانيدولت نسبت به ا ين ضمانت اجرايبرخوردار است مساله نحوه تام ياساس
ن اصول را يشدن ا ييالزم جهت اجرا يضمانت اجراها گذاره قانونك يدر صورت. است

 يباق يابد و در حد نوشتاري ينم ييت اجرايمد نظر قرار نداده باشد اصول مزبور قابل
. گردد يمنقش بر آب  يرامت انسانكبه عزت و يابيمردم در دست يماند وآرزوها يم

 يمصر به ضمانت اجراها يس قانون اساسينو پيشوم ن راستا فصل چهارم باب ديدرهم
 :ه عبارتند ازك. ن اصول اشاره دارديدر جهت تحقق ا يحقوق

 (30ماده، قانون اساسي) ت قانون در همه روابطيمكحاـ 
 (36ماده، قانون اساسي) ها مجازاتبودن  ياصل قانونـ 
 (32ماده، قانون اساسي) همه افراد يداد خواست برا يحق اعطاـ 
 (38ماده، قانون اساسي) يدادگستر يل در دعاوكيحق داشتن وـ 
 (36ماده، قانون اساسي) ها مجازاتبودن  ياصل شخصـ 
 (33ماده، قانون اساسي) يم مگر با اثبات قانونياصل برائت همه افراد از جراـ 
 (81ماده، قانون اساسي) يتجاوز به حقوق مقرر در قانون اساس يجرم انگارـ 

 (9)حكومتي قواي ـ4ـ4
در انقالب مصر و خاطرات تلخ دوران  يمردم يها خواستهو  فشارهابه علت وجود 

مصر به صراحت به موازنه در قدرت  يقانون اساس 6در ماده  كمبار يحسن يتاتوريكد
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ا فرد خاص يگروه  يكار يز قدرت در اختكاز تمر يريقوا جهت جلوگ كيكوتف يعموم
و به صورت مشروع به  آنهاق يبماند و از طر يمردم باق ارياشاره دارد تا قدرت در اخت

قوا طرح  كيكومت مصر براساس قاعده تفكن اساس ساختار حيبرهم. گران اعطا شوديد
از قوا موظفند تا  يكده و هر يم گرديت تقسيمكحا يان نهادهايشده و قدرت در م يزير

گر به صورت مستقل يدكين ارتباط سازنده با يرا در ع يف محوله در قانون اساسيوظا
 (182، 1331، قاضي). سازند يياجرا

ه و يمجر، شور به صورت مرسوم به سه قوه مقننهكمه در كحا ين متن قوايبراساس ا
وساختار اداره هر  يگير لكارات ونحوه شيواخت فيه حدود وظاكشوند  يمم يه تقسييقضا

 :گردد يم يبررس كيكدام به به تفك

 (10)قوه مقننهـ 4ـ4ـ1
. افته استيارات قوه مقننه اختصاص يف واختياب سوم در فصل اول به مجموعه وظاب

: ه عبارتند ازكرفته است يرا پذ يمصر نظام دو مجلس يقانون اساس، سينو پيشن يطبق ا
 (12)«مجلس شورا»و  (11)«ندگانيمجلس نما»

 ندگانيمجلس نماـ 4ـ4ـ1ـ1
ل كينده تشينما 321با حداقل  شورمصركدر  يگذاران قانونكاز ار يكيبه عنوان 

مردم  يم و مخفيمستق رأي ق انتخابات و باياعضا از طر( 113ماده، قانون اساسي). شود يم
ن يل اولكيخ تشياز تار يالديسال م 2مجلس  يندگيمدت دوره نما. گردند يمانتخاب 

 (110ماده، قانون اساسي). جلسه است

 (113دهما، قانون اساسي) :ط انتخاب شوندگانيشرا* 
 يت مصريتابع يداراـ 
 ياسيوس ياز حقوق مدن يبر خوردارـ 
 ييان دوره ابتدايپا كحداقل مدرـ 
 سال سن 22حداقل ـ 

 :ندگانيارات مجلس نماياخت ف ويوظا* 
 (116ماده، قانون اساسي) يگذارقانونـ 
 (116ماده، قانون اساسي) يعموم و يلك يها استيسب يتصوـ 
 ياجتماع و يوتوسعه اقتصاد رشد يها برنامهب يتصوـ 
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 (113ماده، قانون اساسي) ر وتحول در آنييتغ هرگونهنظارت بر  ب بودجه ويتصوـ 
 (120ماده، قانون اساسي) هيقوه مجر يها تيفعالنظارت بر ـ 
 و امور بودجه يادار يها دستگاهت يفعال يبررس يژه برايته ويمكن ييتعـ 

 (120ماده، قانون اساسي) و وزرا يمعاونان وو  وزير نخستاز  سؤالحق ـ 
 نهيابكران يوز و وزير نخستاعتماد به  رأي يگير حق باز پسـ 
 دولت يمال يها كمكافت يدر براستقراض و ينظارت استصوابـ 
ساله انتخاب  2 يندگيدوره نما يك يندگان برايمجلس نما رئيسنواب و  رئيسـ 

 (33ماده، قانون اساسي). گردند يم

 س شورامجلـ 4ـ4ـ1ـ2
 يانتصاب ـ يانتخاب يدر مصرساختار يگذارن قانونكن ريمجلس شورا به عنوان دوم

 جمهور رئيستوسط  آنهادهم  يكه كنفر است  121ن مجلس حداقليا يتعداد اعضا. دارد
م توسط مردم يمستقو محرمانه  يق انتخاباتيز از طرير اعضا نيگردند و سا يمانتخاب 
سال است  6مجلس شورا  يندگيدوره نما. (128ماده، سيقانون اسا) شوند يمانتخاب 

 رئيس. (131ماده، قانون اساسي) نندك يمر ييتغ( سال3) م دورهياز اعضا در هر ن يميون
دوباره  مجدداًاز اعضا  يمير نييشود و بعد از تغ يم انتخابم دوره يهر ن يمجلس شورا برا

 (33ماده، قانون اساسي) .گردد يممجلس انتخابات برگزار  رئيسانتخاب  يبرا
تنها و ن مجلس نشده يارات ايف واختيبه وظا يا اشاره يس قانون اساسينو پيشدر 

گر يل ديا به هر دليده يندگان منحل گرديه مجلس نماكاست  يا دورهمورد مصرح درباره 
به مجلس  يگذارار قانونين صورت اختيه در اكگردد  ينمل كين مجلس تشيجلسات ا

د ين دوره بايندگان مصوبات ايل مجدد مجلس نماكيشود هر چند بعد از تش يمشورا داده 
 ،ندگانين در صورت انحالل مجلس نمايعالوه بر ا. ب گرددين مجلس تصويدر ا
 (131ماده، قانون اساسي). ندك يماد يمجلس شورا سوگند  يتنها در برابر اعضا جمهور رئيس

 آن يگندينما م بر مجلس وكحا يلكاصول ـ 4ـ4ـ1ـ3
 يندگير نماياز هرگونه سوءاستفاده از سمت خط يريمصر جهت جلوگ يقانون اساس

جاد مانع در راه يو ا يسب منافع شخصك يبرا يا حربهبه  يندگيل قدرت نمايتبدو مجلس 

: را در نظر گرفته است يا ژهيوقواعد  يگذارار گرفتن نبض قانونيدر اخت يه برايقوه مجر

س ك چيه ا شورا را دارد ويندگان ياز مجالس نما يكيدر  يندگينماهر فرد تنها حق  اوالً
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، قانون اساسي)؛ شورا را داشته باشد ندگان ويت هر دو مجلس نمايتواند همزمان عضو ينم

 (83ماده

 يع ماليند تطمك يمد يرا تهد يندگيه مقام نماك يشگياز خطرات هم يكياً يثان

 يگذارر قانونيه است تا مسيقوه مجر صوصاًخقدرت وثروت  يها انونكندگان توسط ينما

معدود بر منافع  يا عدهخارج شده و نفع  ينفع عمومو  يمردم يها خواستهاز راه تحقق 

اول : دارد يمار مهم را مقرر كدو راه يل قانون اساسين دليبه هم. ح داده شوديترج يمل

از  يا نامهخود اقرار  يندگينما يست ابتدايبا يمشورا  ندگان وينده مجالس نمايه نماكآن

ن از انجام هرگونه معامله يندگان مجلسيه نماكنيگر ايدو خود ارائه دهد  يت ماليوضع

 (88ماده، قانون اساسي). اند شدهمنع  يندگيوانعقاد قرار داد با دولت در دوره نما

 خصوصاً يندگيف نمايجهت هموار نمودن انجام وظا يدات اساسياز تمه يكي؛ ثالثاً

ندگان است تا يبه نما يقانون يها تيمصون يبرخ يه اعطايطه نظارت بر قوه مجريدر ح

وم شدن كف حفظ گردد ودغدغه و ترس از محيانجام وظا و نظرهادر اظهار آنها يآزادگ

ن جهت در يبه هم. ن مهم نشوديمانع تحقق ا يف قانونيانجام وظا يم در راستايبه جرا

ندگان ين اساس نمايبرا. رفته شده استين پذيمجلسندگان يت نمايمصر مصون يقانون اساس

 يخود دارا ينظرهاو اظهار  يندگيف نمايانجام وظا ندگان و شورا دريمجالس نما

ت يگر مقرر در قانون با رعايم دياب جراكت هستند و در مقابل در صورت ارتيمصون

 (83ماده، قانون اساسي). ط مجازات خواهند شديشرا

برگزار گردد و نصاب الزم جهت  يست به صورت علنياب يمه جلسات كگر آنيد

مصوبه  يكشدن  يت اعضاست و جهت قانونيثركافتن جلسات حضور ايت يرسم

 (33و32ماده، قانون اساسي). موافق داده باشند رأي ت مطلق اعضا به آنيثركست ايبا يم

 يانون اساسق. شنهاد قانون استيار و پكرامون قوه مقننه حق ابتيگر مباحث مهم پياز د

به ، آن در ارتباط با اجرا يتخصص مسائلو  يدگيچيه با پيقوه مجر ييبه جهت آشنا

در مقابل هر . به مجلس را داده است يحه قانونيال يحق اعطا وزير نخستو  جمهور رئيس

به  يار قانونكز حق دارند طرح خود را در قالب ابتيندگان نيمجلس نما ياز اعضا يك

روزه  61 يح در مجلس فرصتيلوا و ها طرح يبررس يبرا يقانون اساس. شنهاد دهنديمجلس پ

 (111ماده، قانون اساسي). در نظر گرفته است
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 يقانون اساس، ندگان و شورايان مجالس نمايم يگير ميدر صورت اختالف در تصم
نموده  ييم نهايواتخاذ تصم يبررس مأموراز مجالس را  يكعضواز هر 21ل ازكمتش يتأيه

 (113ماده، قانون اساسي). است
در ارتباط با قوه مقننه بحث نحوه ابالغ قانون و  يگر از مباحث قانون اساسيد يكي

ب شده توسط يقانون تصو. ر مصوبه مجلس استييدر تغ جمهور رئيسارات يحدود اخت
 ين حق را برايا يگردد اما قانون اساس يمارسال  جمهور رئيسابالغ به  يمجلس برا

بر  يروز نظر خود را مبن 31قانون ظرف مدت  يشده تا ضمن بررس قائل يجمهور رئيس
 يگير ميتصم جمهور رئيسنظر  يمجلس ضمن بررس. رد مصوبه به مجلس اعالم دارد

 (110ماده، قانون اساسي). جراستاال الزمور كقانون مذ، د مصوبهييد و در صورت تاينما يم

 (13)هيقوه مجر ـ4ـ2
 ياستيمه ريه نيمجر يف قوايطر شور دكن يه ايقوه مجرمصر  يبراساس قانون اساس

ه در كهستند  ييها يژگيو يدارا ياستيمه ريه نيمجر يقوا. رديگ يمقرار  يمه پارلمانيا ني
 .شود يممشاهده  يت مصر به خوبيمكان حاكم قدرت در اريتقس ةنحو

ور شك رئيسبه عنوان  جمهور رئيسل از كو متش ينكشور دو ركن يه ايقوه مجر
م مردم و با يمستق رأي با جمهور رئيس. ران استيوز يشورا رئيسبه عنوان  وزير نخستو

به مجلس  جمهور رئيستوسط  وزير نخسته ك يگردد در حال يمارات گسترده انتخاب ياخت
تحت نظارت و ن باشد ياعمال خود در برابر مجلس يست پاسخگويبا يمشده و  يمعرف
 .ندگان مردم قرار داردينما

ه يافته مصر را شبي يگر هم تسريد يه به قواك جمهور رئيسارات فراوان يرچند اخته
عدم  رأي يگير ضاح ونظارت و باز پسينموده اما حق پارلمان در است ياستير يها نظام

ل نموده يتبد ياستيمه ريه نيه را به قوه مجريساختار قوه مجر، رانيوز يبه شورا اعتماد
 .(233: 1383، قاضي) است
ن يا ييشور مصر قوه اجراك يس قانون اساسينو پيشراساس فصل دوم از باب سوم ب

به عنوان  وزير نخستشور وك رئيسبه عنوان  جمهور رئيسل از كو متش ينكشور دو رك
 .ران استيوز يشورا رئيس

 (14)جمهور رئيس ـ4ـ2ـ1
 استقاللِ ه و حافظ منافع مردم ويقوه مجر رئيسشور و ك رئيسبه عنوان  جمهور رئيس
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ه از زمان اعالم ك يالديسال م 0مدت  يت مردم برايثركا يم ومخفيمستق رأي شور باك
از هرگونه سوء استفاده  يريجلوگ يو برا گردد انتخاب شده يمانتخابات آغاز  ةجينت

د يدوره قابل تمد يك ين منصب فقط برايخواسته عموم مردم ا از قدرت در برابر يشخص
 (133ماده، قانون اساسي). است

 (134ماده، قانون اساسي) :ياست جمهوريپست ر يط احراز تصديشرا* 
 .باشد يمصر ينيوالد يدارا ديبا مصر يورجمه رئيسـ 

 .برخوردار باشد ياسيوس يتمام حقوق مدن ازـ 
 .ر از مصر نباشنديغ يشوركچ يشناسنامه ه يدارا نشيخود و والدـ 
 .سال باشد 01حداقل سن او ـ 
 .ر از مصر نباشديغ يشوركعه همسرش تبـ 
د ييأمورد ت، ست قبل از شروع انتخاباتيبا يمننده در انتخابات كت كشر يداياندكـ 

 21ا ازحداقل يرد و يندگان قرار بگيندگان منتخب مجالس شورا ونماينفر از نما 21حداقل 
لف استان مخت 11ت در انتخابات هستند از حداقل كه مجاز به شرك يهزار شهروند مصر

قانون ). ديه اخذ نمايدييتأنفر نباشد  1111متر از كنندگان هر استان كه تعداد امضا ك
 (132ماده، اساسي

 :جمهور رئيسارات ياخت ف ويوظا* 
، قانون اساسي) اعتماد رأي افتيدر ياو به مجلس برا يمعرفو ر يوز انتخاب نخستـ 

 (133ماده
، اساسي قانون) آن يو نظارت بر اجرا نهيابكشور به همراه ك يعموم يها استيسوضع ـ 

 (101ماده
 (103ماده، قانون اساسي) نشست در امور مهم يدعوت از دولت جهت برگزارـ 
انه يسال يا دورهشور و حضور درنشست ك يعموم يها استيسه درباره يانيصدور بـ 
 (100ماده، قانون اساسي) نيمجلس

معاهدات پس از  يسئول امضامو  يدر روابط خارجر شوكننده مواضع ك اعالمـ 
 (102ماده، قانون اساسي) نيب مجلسيتصو

 (106ماده، قانون اساسي) مسلح يروهايل نك يفرماندهـ 
 (103ماده، قانون اساسي) ياسيندگان سيو نما يو نظام يارمندان مدنكنصب و عزل ـ 
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 (108ماده، قانون اساسي) اعالم حالت فوق العادهـ 
 (103ماده، قانون اساسي) نيات مجرمف مجازيتخفو صدور عفو ـ 
، قانون اساسي) دولت يل مهم و مربوط به منافع عالئدر مسا پرسي همهصدور فرمان ـ 

 (121ماده
قانون ) گريديكدر امور  آنهااز دخالت  يريجلوگو  گانه سه ين قواينظارت بر مرز بـ 
 (132ماده، اساسي

 يمعرف وزير نخستن ياد به دوماعتم رأي صدور فرمان انحالل مجلس بعد از عدمـ 

 (133ماده، قانون اساسي) شده

ز قرار يرا ن ييها تيمحدودشده  ركارات ذياخت ف وينار وظاك مصر در يقانون اساس

. دينما يريجلوگ يتاتوريكومت دكجاد حيز قدرت و اكان ازتمركاالم يحتا داده ت

 :ن موارد عبارتند ازياز ا يا مجموعه

ان كاست و ام يارات فراوان مالياخت يشور داراك رئيسبه عنوان  جمهور رئيس

ست يبا يمل ين دليبه هم. او فراهم است يبرا يسوءاستفاده از اموال ومنابع ثروت عموم

ندگان يخود را به مجلس نما يت ماليصورت وضع ياست جمهوريش از آغاز دوره ريپ

 (121ماده، قانون اساسي). دياعطا نما

در دوره خدمت خود  جمهور رئيس يت جمهوراسيت پست ريبه علت حساس

ومت كز قدرت حكبه تمريد تا از هرگونه شايرا احراز نما يگريد يتواند منصب حزب ينم

چ يتواند ه ينم جمهور رئيسن يعالوه بر ا. شود يريار حزب خاص جلوگيدر اخت يمردم

 (133ماده، قانون اساسي). ز دارا باشديرا ن يگريد ياسيمنصب س

سوم  يكات بنا به در خواست يا جنايم ياب جراكبه ارت جمهور رئيساتهام  يدر صورت

از  جمهور رئيس، ندگانيد آن توسط دو سوم نماييندگان و اثبات و تايمجلس نما ياز اعضا

 سيل از رئكمتش يا ژهيودر دادگاه  جمهور رئيسمه كمحا. گردد يمنار كسمت خود بر

س از يرئ دو و نظر ديتجد دادگاه ندگانينما نيتر يميقد و ياساس قانون يعال دادگاه

 (122ماده، قانون اساسي). رديپذ يمنظر صورت  ديتجد دادگاه يروسا نيتر يميقد

، ديجد جمهور رئيستا انتخاب و د ينما يم م مجلسيخود را تقد ياستعفا جمهور رئيس

 (123ماده، قانون اساسي). رديگ يمت او را بر عهده يمسئول وزير نخست
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 (15)رانيوز يشوراو  وزير نخستـ 4ـ2ـ2
شور كت يسال سن بوده و تابع 31حداقل  يه داراك يت مصريتابع ياز افراد دارا يكي

عنوان  اعتماد به رأي افتيدر يبرا جمهور رئيسنداشته باشد توسط  زيرا ن يگريد
 وزير نخستعدم اعتماد مجلس به  رأي درصورت. شود يم يبه مجلس معرف وزير نخست

ت مجلس يثركا يحزب دارا ياز اعضا يكيموظف است  جمهور رئيس، شده يمعرف
عدم اعتماد مجلس به  رأي د و در صورتينما يمعرف وزير نخستندگان را به عنوان ينما
 (133ماده، قانون اساسي). دينما يمندگان را صادر يم انحالل مجلس نماكح جمهور رئيساو 

 ن باشندياز مجلس يكيوانند همزمان عضو ت ينم رانيوز يشورا يو اعضا وزير نخست
 يوجود دارد برا يا ژهيوز مقررات ين آنها يدر مورد مسائل مال. (126ماده، قانون اساسي)

ت اشتغال به هر يا ممنوعيو عالوه بر حقوق مقرر  ييايافت حقوق ومزايت درينمونه ممنوع
تبادل  يا حتيو اجاره  ايد يت خريو ممنوع يو صنعت يا مالي يا اقدام تجاريشغل آزاد 

متعلق  آنهابه علت سمت  يافتيدر ياين تمام هدايعالوه بر ا. ياموال دولت ياالكاال به ك
 (128ماده، قانون اساسي). دولت است يبه خزانه عموم

 (159ماده، قانون اساسي) :رانيوز يشورا يارات تخصصيف واختيوظا* 
 بر اشراف و دولت يعموم يها تاسيس نييتع امر در يجمهور استير با تكمشار ـ1
 .آنها ياجرا

 و آنها انيم يهماهنگ و وابسته اتمؤسس وها  دستگاه و ها وزارتخانه رديكرو نييتع ـ2
 .موارد نيا يريگيپ

 .ها يگير ميتصم اي يقانون يها حهيال هيته ـ3
 .آن ياجرا حسن بر مراقبت و قانون اساس بر يادار يدستورها صدور ـ0
 دولت يعموم بودجه حهيال هيته ـ2
 .دولت يبرا يعموم ياجتماع و ياقتصاد توسعه طرح هيته ـ6
 ياساس قانون و نيقوان اساس بر آنها پرداخت و قرض افتيدر ـ3
 و شهروندان حقوق از تيحما و شورك تيامن از محافظت و نيقوان ياجرا يريگيپ ـ8
 .دولت منافع

 :دارد يمقانون مقرر ، نهيابك رانيو وز وزير نخستدر مورد اتهامات وارده به 
 يسو از شده امضا درخواست بر بنا ندگانينما مجلس و لك دادستان و ورجمه رئيس»
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 از دامك هر اي وزير نخست متوجه را ياتهام توانند يم خود ياعضا از سوم يك مك دست
 رد فهيوظ انجام خالل در هك باشد يجرائم از تواند يم اتهامات نيا، نندك دولت ياعضا
 دو موافقت با تنها اتهام قرار ها نهيزم نيا يتمام در. باشد آن علت به اي شانيها تيموقع
 يو متوجه اتهام هك يسك صورت نيا در و شود يم صادر ندگانينما مجلس ياعضا سوم
 در زين خدمت زمان انيپا، شود قضاوت موردش درا ت شود يم متوقف شيها تيفعال، شده

، قانون اساسي). «بود نخواهد روند نيا ادامه و يو هيعل دعوا هاقام از مانع مورد نيا
 (166ماده

نترل كو قانون  يالزم جهت اجرا يها ارات خود آيين نامهيطه اختيدر ح وزير نخست
م يش را تقديخو ياستعفا يو. (160ماده، قانون اساسي) دينما يمرا صادر  آنهاونظارت بر 

 (163ماده، قانون اساسي). ندك يم جمهور رئيس

 (16)هييقوه قضاـ 4ـ3
طه يه و ساختار و حييمصر به مساله قوه قضا يفصل سوم از باب سوم قانون اساس

ومت كتنها مرجع حل و فصل اختالفات در ح. پردازد يمارات آن يت و اختيمكحا
ن نهاد يست در ايبا يم يواجتماع يه است و تمام منازعات فردييمصر قوه قضا يجمهور

ن قانون يه اك ياز حقوق اساس يكيتر اشاره شد  شيپه كهمانطور . گردد ت مطرحيمكحا
 يرده حق اعطاكر كذ يو اجتماع يفرد يها يآزادحقوق و  يبه عنوان ضمانت اجرا

ف يلكفه و تين حق قانون وظيدادخواست توسط مردم به مرجع صالح است و در برابر ا
ه قرار ييدالنه را بر عهده قوه قضام بر اساس قانون عاكح يو اجرا رأي و صدور يدگيرس

 .داده است
از اصول  يكيه به عنوان يياستقالل قوه قضا. ر قواستيمستقل از سا يا قوهه ييقوه قضا

 يفرد يها يرش قرار گرفته است تا حقوق وآزاديتحقق عدالت در جامعه مورد پذ ياساس
ان كام نشود ومورد خدشه واقع  يومتكح ير قوايت سايمكمردم تحت حا يو اجتماع

 .(168ماده، قانون اساسي) سلب گردد ييو اجرا ينيان تقنكن حقوق از اريتجاوز به ا
وصدور  يدگيز در رسين يشخص قاض، ومتكدر ح ييعالوه بر استقالل نهاد قضا

د او را از تحقق عدالت و عمل ينبا يد روانيوتهد يچ عامل خارجيم مستقل بوده و هكح
 ييد مستدل و مستند بودن آراء قضايو ق يارد و تنها عامل قانونن و مقررات بازديبه قوان
ته مهم كسه ن يل قانون اساسين دليبه هم. دينما يمد يم مقكرا در صدور ح يه قاضكاست 
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 ر قابل عزل بودن او وثالثاًياً غيثان؛ ياستقالل قاض اوالً: شود يماد آور ين موضوع يرا در ا
 .(131ماده، قانون اساسي) گريديكا ف بيالكقضات در حقوق و ت يبرابر

ل ين خود تبديمقابله با مخالف يمستبد برا يها ومتكح يشگيهم يها حربهاز  يكي
ومت با اعمال كه حكاست  ير علنيم به جلسات غكقضاوت و صدور ح يجلسات علن

 يبرا. (028: 1383، هاشمي) دينما يمعرصه را بر مخالفان تنگ  يينفوذ در آراء قضا
دارد  يممقرر  يطه قضا قانون اساسيومت در حكاز آفت اعمال قدرت عناصر ح يريجلوگ

 ييم قضاكگردد تا عالوه بر ح يمبرگزار  يبه صورت علن ها دادگاهه همه جلسات ك
 باشند ها قدرتعدالت ومانع اعمال نفوذ  يز شاهد اجراين يار عمومكمستدل و مستند اف

 .(131ماده، قانون اساسي)
 :ه عبارتند ازكرا در نظر گرفته  يالتكيه تشييهت تحقق اهداف قوه قضاج يقانون اساس

 (17)يدادگاه قانون اساس ـ4ـ3ـ1
 يا نامهپردازند نحوه نظارت دستور  يمبه آن  ين اساسيه همه قوانك ين اصوليتر مهماز 

باشد تا  يممجلس  ير با قانون اساسيدر برابر مصوبات مغا يو حفاظت از قانون اساس
حفاظت از . ف اصول در امان باشدير وتحرييجامعه از تغ ياسيوس ين سند حقوقيتر يعال
ن يدر قوان ياز عناصر اصل يان قواعد حقوقيت سلسله مراتب ميو رعا ين اساسيقوان

جاد يبا ا ين اساسين علت قوانيبه هم. باشد مي گوناگون يشورهاكنوشته در  ياساس
 يحفاظت از عال ين مجالس با قانون اساسيوانق يسنجش مطابقت سازگار يبرااي  سامانه

در . (118ـ113: 1388، عباسي) دينما مي نيجامعه را تضم ياسيوس ين سند حقوقيتر
 يمستقل و دور از نظارت قوا يبه عنوان مرجع مصر ين راستا دادگاه قانون اساسيهم
ن مرجع يا. را برعهده دارد ين مصوب مجلس با قانون اساسيمطابقت قوان يگر بررسيد

ن مرجع يا ياعضا. باشد يم يدر حفظ و حراست از قانون اساس يومتكن نهاد حيتر يعال
، قانون اساسي) شوند يممنصوب  جمهور رئيسم كه با حكنفر هستند  11رتبه  يعال

ست و تنها حق يم نكن و مقررات حاين دادگاه بر تمام قوانيا يدگيهرچند رس. (136ماده
 يقانون اساس ياجرا يه در راستاك ينيقوان يوبرخ ها انتخاباتن مربوط به يقوان يبررس

الزم . (133ماده، قانون اساسي) شود را دارد يمب يتوسط مجالس تصو( يكن ارگانيقوان)
مصر در  يدادگاه قانون اساس يبر قانون اساس ينظارت ينهادها ير است در تقسم بندكبه ذ

 (21و 21: 1388، قاضي) .رود مي به شمار ييقضا ينظارت يزمره نهادها
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 (18)يدادستان ـ4ـ3ـ2
 و يق و بررسيت تحقيمسئول يير از دستگاه قضايناپذ ييبه عنوان جزء جدا يدادستان

ه بنا كل است كدادستان  ياست دادستانير. را برعهده دارد ييردن اتهامات قضاكمطرح 

دادستان . ددگر يمانتخاب  ييقضا يعال يشورا يان اعضايواز م جمهور رئيس مكبه ح

ه كا مشاوران عام دادستان باشد يناف و يدادگاه است رئيسمعاونان  اي رؤساست از يبا يم

در صورت . ار داشته باشديت را در اختين مسئوليتوان ا يمدوره  يكفقط و سال  0 يبرا

، قانون اساسي). رديپذ يمان يز پايت او نيمسئول ين دوره دادستانيبازنشسته شدن ب

 (131ـ133ماده

 (19)يدولت يشورا ـ4ـ3ـ3
و منازعات  يفصل منازعات ادارو و تنها مرجع حل  ييمستقل قضا يبه عنوان دادگاه

 يها تياكشو  ها دادخواست ين دادگاه بررسيفه ايوظ. ديآ يمام به حساب كاح يياجرا

ش يموارد پ رامونيو اظهار نظر پ يگير ميتصم. ارمندان استك يمربوط به تخلفات انظباط

گر يطرف آن دولت قرار دارد از د يكه ك ييقراردادها يبررس ن ويشده در قوان ينيب

 ين را از طرف نهاد دولتيقوانو س مقررات ينو پيشن يعالوه بر ا. ن دادگاه استيف ايوظا

 (130ماده، قانون اساسي). ندك يم يبررس؛ ن شورا ارجاع داده استيه به اك

 (20)دولت يينهاد قضا ـ4ـ3ـ4
 ينترل فنكو است  يدولت در اموراختالف ةندينما ييمستقل قضا يوان نهادبه عن

حل و فصل و ه قراردادها يته. ن نهاد استيا بر عهده يادار يها دستگاهدر  يادارات حقوق

 ياعضا. ن مجموعه استيف ايگر وظايطرف آن قرار دارد از د يكه دولت ك يمنازعات

 امند بهرهه ييارمندان قوه قضاكف يحقوق و وظاها و  تيمصونهمان ز دولت ا يينهاد قضا

 (133ماده، قانون اساسي). هستند

 (21)يادار يدادستان ـ4ـ3ـ5
ها در  تياكش يريگيو پ يق در تخلفات ماليفه تحقيوظ ييبه عنوان نهاد مستقل قضا

رد در ارائه خدمات كعمل يوتاهكدر برخورد با  يم قانونيو اتخاذ تصم يدولت يها دادگاه

 (181ماده، قانون اساسي). دارد را بر عهده يمعمو
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 (22)يدادگاه نظام ـ4ـ3ـ6
مسلح  يروهايم متعلق به نيبه جرا يدگيه رسكمستقل است  ينهاد ينظام يينهاد قضا

ا ي ينظام ينهادهاه در داخل ك يميافراد و افسران آن را بر عهده دارد و تمام جرا
ان ير نظاميغ. ن نهاد استيا يها تيصالحدهد در حوزه  يممسلح رخ  يروهايسات نيتأس

مسلح  يروهايبه ن يبيآس آنهاه جرم كشوند  يممه كمه محاكن محيدر ا يتنها در صورت
 (138ماده، قانون اساسي). رده باشدكوارد 

 (23)يارشناسان حقوقكو ال كاز و يقانون اساس ـ4ـ3ـ7
ت يان همان مصونارشناسك يرده و براكاد ي ييان تحقق عدالت قضاكبه عنوان ار

 (182و181ماده، قانون اساسي). قضات را در نظر گرفته است يايمزاو وحقوق 

 (24)يو ادار ينظام محل ـ4ـ4
ن يگردد و ا يمم يتقس يمختلف محل يدولت به واحدها؛ مصر يبراساس قانون اساس

ه كرد يگ يمصورت  يا گونهبه  يبند مين تقسيبرخوردارند و ا يت حقوقياز شخص واحدها
حتاج ين اساس مايبر ا. نديبه نحو احسن ارائه نما يبتوانند خدمات محل يادار يواحدها

مختلف  يمحل يها بخشان يانات و منابع مكع عادالنه اميبه صورت توز يو مال يادار، يفن
 (180ماده، قانون اساسي). شود يم يسازمانده

ن يدر ا. شوند يمداره ا يمحل يا خودگردانيز كبه صورت عدم تمر يمحل ينهادهااما 
اعطا  «شوراها»به نام  يمحل يبه نهاد مردم يا ژهيوارات ياخت يق قانون اساسيستم از طريس
 ييله عوامل اجرايدر محل را داشته باشند و به وس يادار يگير ميار تصميگردد تا اخت يم

 يم اعضام مرديمستق رأي با يهر واحد محل ين مبنا برايبر هم. نندكرا اجرا  آنهاخود 
 21د حداقل يبا يمحل يشوراهانامزد حضور در . شوند يمسال انتخاب  0شورا به مدت 

 (188ماده، قانون اساسي). ساله باشد
ت يز در شورا عضويه نياز طرف قوه مجر يندگانيمنتخب نما ينار اعضاكهر چند در 
شوراها  يصلفه ايوظ. خواهد بود رأي بدون حقو ناظر  صورتت آنها به يدارند اما عضو
 .در محدوده شوراست يبهداشتو  ياجتماع ياقتصاد يها تيو فعال ياداره امور محل

ه در حوزه ك يماتيتصم را نداشته و يمحل يمات شورايدولت حق دخالت در تصم
عالوه بر . (131ماده، قانون اساسي) جراستاال الزمو  ييشود نها يمت شورا اتخاذ يصالح

ت جامع در يريجاد مديتواند به بهانه ا ينمد و رورا را نداه حق انحالل شيآن قوه مجر
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 .(132ماده، قانون اساسي) ديجاد شوراها صرف نظر نمايشور از اك
نحوه انتخاب  مات شورا در محدوده محل ويتصمو اقتدارات  يمورد نحوه اجرا در

 .حول نموده استم ين موارد را به قانون عادين اييتع يقانون اساس يران محليمدو  استانداران

 (25)كميسيون ملي انتخابات ـ4ـ5
و  يپارلمان، ياست جمهورير يها انتخابات و پرسي همه يتنها نهاد مسئول در اجرا

ان يف مربوط به انتخابات از ابتدا تا پايوظا يانتخابات است و تمام يون مليسيمك يمحل
ن ضوابط ييتع، هيانتخاب يها حوزهمات يارائه تقس، دهندگان يأه ريانيه بياعم از ته ارك

قانون ). ون استيسيمكن يج بر عهده اياعالم نتاو  يغاتيتبل يها نهيهزو  يگذار هيسرما
 (218ماده، اساسي

ه به صورت كعضو  11ل از كمتش ييشورا: انتخابات عبارتند از يون مليسيمك ياعضا
 و دولت يشورا، ردنظيتجد يها دادگاه و فرجام دادگاه يروسا ندگانيان نماياز م يمساو

شوند و  يم ساله انتخاب 6دوره  يك يبرا يادار يدادستان و دولت ييقضا يها دستگاه
ر ييبار تغيكاز اعضا هر سه سال  يمين. است ين عضو دادگاه فرجاميتر يميقدآن  رئيس

متخصصان امور و ارشناسان كف خود با يوظا يتوانند در اجرا يمنند و اعضا ك يم
 يف محوله از ضمانت اجراهايوظا يون در اجرايسيمكن يا. ندينما مشورت يانتخابات

ه ييسال قوه قضا 11به مدت  يشدن قانون اساس ييخ اجرايبرخوردار است و از تار يافك
 (213ماده، قانون اساسي). وشمارش آرا نظارت خواهد داشت يگير رأي بر

در رابطه با روند  انتخابات يون مليسيمكواعتراضات از  اتياكبه ش يدگيمسئول رس
است ودر  يادار يدادگاه عال ياست جمهوريرو پارلمان  يها انتخابات پرسي همه

ج يو اعتراض به نتا. خواهد بود يدگيمسول رس يادار ييدادگاه قضا يمحل يها انتخابات
 .شود يمرفته يآن پذ يتنها بعد از اعالم رسم

براساس نظام  يمحل يشوراها وشورا ، ندگانينما ر است انتخابات مجلسكالزم به ذ
ها  يرسكنسبت  يهرچند قانون اساس. شود يمبرگزار  آنهان يا جمع بيو  يا فهرستيو  يفرد

 از پس يقانونگذار انتخابات: ن نمودهييرا به اين شكل تع يدر نظام انتخابات قانونگذار
 سوم يك و يفهرست نظام به مربوط يها يرسك سوم دو نسبت با ياساس قانون بيتصو
. دارند را آنها از يك هر در ينامزد حق مستقل افراد و احزاب و باشد يم يفرد نظام

 (211ماده، قانون اساسي)
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در  يو نامزد ياسيت سياز انجام فعال ه رهبران احزاب منحلهكقابل توجه است 
 در هك هستند يسانك همه رهبران نيا از منظور. سال محرومند 11به مدت  ها انتخابات

 از هكنيا اي و بوده عضو ياسيس دفتر اي و ها استيس تهيمك اي حزب نيا يعموم انهرخيدب
قانون ). هستند هيژانو 22 انقالب از شيپ سابق يشورا مجلس اي و الشعب مجلس ياعضا

 (232ماده، اساسي

 مصر يقانون اساس يل وبررسيتحل ـ5
باشد  يمردم يها نآرماز نشانگر يش از هر چيست پيبا يممصر  يجمهور يقانون اساس

. بود دهين ملت مسلمان متبلور گرديات اينظر آرا و ار وكدر اف ياسالم يداريان بيه در جرك
 :ش استير قابل نمايدر سه عنصر ز مطالباتن يمجموعه ا

 يت اسالميهوـ 

 يوحدت اسالمـ 

 يزيبار ستكه استيروحـ 

از  يل جامعيتواند تحل يم يها در قانون اساس نهيزمن يدر ا ينحوه قانونگذار يبررس
 .ديمصر ارائه نما يقانون اساس يمحتو

 يت اسالميهو ـ5ـ1
رفت و مردم همواره در طول يصورت پذ يق اسالميعم يها شهيانقالب مردم مصر بار

اسالم خواهانه حفظ نمودند ودر  يها زهيخود را با اسالم وانگ يوند ناگسستنين دوران پيا
با  يان قانون اساسمؤسسوانتخابات مجلس  جمهور ئيسرمات مهم خود مثل انتخاب يتصم

همواره با الگو قراردادن  آنها. بودند ياسالم يومتكان خواهان تحقق حيگرا اعتماد به اسالم
 ين عليافركجعل اهلل لليو لن »ه يمستقل بودند و آ ياجتماع يم به دنبال زندگيركقرآن 
 يزيه چكمسلمانان . ر مبارزات قرار داندرا چراغ راه خود د( 101، نسا) «الين سبيالمؤمن

 ةبه فرمود يسأدهند با ت مي لكيمصر را تش يون نفريليم 81ت يدرصد جمع 31ش از يب
: 1332، 2جلد، صدوق) «هيعل يعليعلو والياالسالم »دارند  مي نيه بكاسالم  يرسول گرام

ن يدر برابر ا. ندن اسالمين مبيت مستقل بر اساس اصول ديبه دنبال زنده نمودن هو( 330
مصر تنها در چند مورد آن هم به صورت  يس قانون اساسينو پيشان اسالم خواهانه يجر

. اشاره نموده است يت اسالميبه هو يحقوق يمحدود و فاقد ضمانت اجرا امالًك
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ن يدانسته شده و د يواسالم ير امت عربيناپذ ميمصر به عنوان جزء تقس يعرب يجمهور
، ن اشاره مختصريدر مقابل ا. شده يشور مصر معرفكم بركحا ين رسمياسالم به عنوان د

ان ياد، ن اسالمين مبينار دكده و در ير گردكار پررنگ ذيبس يعرب يستيوناليت ناسيهو
. اند شده يشناخته و معرف يدر قانون اساس ينيد يها تيت به عنوان اقليحيهود و مسي

 يله قانون اساسيه به وسيژه احوال شخصيبه ومختلف  يها نهيزمان مزبور در ياد يها يآزاد
ان مردم گردد را يه باعث تفرقه مكل هرگونه حزب كيتش يقانون اساس. ن شده استيتضم

 .ديآ يماسالم خواهان به شمار  يبرا يجد يتين خود محدوديممنوع اعالم نموده وا
 يمعرف يونگذارفراوان اسالم را به عنوان منبع قان يها جنجالس هرچند با ينو پيشمتن 

تطابق  يبرا يتيمكحا ين نهادييوعدم تع يشه حقوقير به اندكن تفيل اينموده اما عدم تبد
و بدون  يشعاراي  ن اصل را به صورت مادهيا يعت اسالميمصوبات مجالس با شر

عت يمخالف با شر يگذاشته است و در صورت وضع قانون يباق يحقوق يضمانت اجرا
فصل جداگانه از قانون  يكه كست ين درحاليا. باشد يمجرا اال الزمقانون مصوب  ياسالم
س قانون ينو پيشن شده در ييتع يفرد يها يحقوق بشر و آزاد يبه ضمانت اجراها ياساس
 .ت فوق باشديواقع يايتواند گو مي ن دويسه ايه مقاكافته است ياختصاص  ياساس

 يف به عنوان مرجعياالزهر شر به ينه اشاره قانون اساسين زمير در اكات قابل ذكاز ن
 يه را داشته وبه عنوان نهاديشرع مسائله حق اظهار نظر در كاست  يواجتماع يعلم

در  ينيه دمؤسسهرچند اشاره به االزهر به عنوان . است يدولت يا بودجه يمستقل دارا
ن مجموعه در ينظرات ا يات برجسته است اما براكاز ن يت اسالميج هويترو يراستا
ح يس تصرينو پيش( 0) تنها در ماده. وجود ندارد ييز ضمانت اجراين ينيد مسائل ياراست

 اخذ يعت اسالميبزرگ االزهر در امور مرتبط با شر يات علمايه نظر هكشده است 
نمودن اسالم خواهان اضافه شده  يراض يز تنها براين ماده نيه اكرسد  مي به نظر. گردد مي

گذار در نظام تأثيرمشخص و  يگاه قانونيفاقد جا ينون اساسس قاينو پيشو االزهر مطابق 
 .مصر خواهد بود يحقوق

 يها ارزش يس بر مبناينو پيشن شده در ييتع يواجتماع يفرد يها يآزادحقوق و 
 يانسان يها يآزادمطلق برگرفته از حقوق غرب بر  يده وآزاديم نگرديتنظ ياسالم يواال

د به يس مقينو پيشور در كمذ يها يحقوق و آزاداز  يكچ يه. مرجح شده است ياسالم
 .اند دهينگرد يو اسالم يضوابط شرع



 
 
 

 ميالدي( 2113تحليل و بررسي قانون اساسي مصر )
 

 

 

31 

ومت كه مردم مصر با اهداف اسالم خواهانه وارد عرصه مقابله با حكجه آن طور يدر نت
 يان اصلكاز ار يكيبه عنوان  يت اسالميبه هو يقانون اساس، طاغوت زمان خود شدند

ن يوالر تدوكس يگرا يمل يا عدهشتر مطابق خواسته يب رده است وكتحقق انقالب توجه ن
 .د استيدر حال تهد يبه صورت جد يدر قانون اساس يت اسالميده است و هويگرد

 يوحدت اسالم ـ5ـ2
ان يجاد وحدت ميتحقق اعتصام به حبل اهلل و ا يهمواره در راستا ملت و نخبگان مصر

، مطهري) خ محمد عبدهيمانند ش ييآشنا ياه خ مصر ناميدر تار. اند مسلمانان گام برداشته
، شاهد بيدار) د قطبيو جناب س( 33: 1383، احمدي) خ محمود شلتوتيش (،36: 1331
آنان آفت بزرگ جوامع . نه دارنديرا برس يب مذاهب اسالميمدال تقر( 131ـ106: 1380
ن يجامعه مسلمحلقه مفقوده وحدت به  يمعتقدند تا هنگام دانند و مي ييگرا يرا مل ياسالم

 چنگ يمتعلق به جوامع اسالم يست غرب با حربه تفرقه بر منابع مالياليبازنگردد امپر
 را در هم ياو مرز جوامع اسالم. دارند مي نگاه يباق يزنند و آنان را در فقر و گرسنگ مي
فصلنامه ). است يهست آن جا قلمرو جامعه اسالم يند و معتقد است هرجا مسلمانكش مي

له يبه وس يب مذاهب اسالميافتتاح جماعت تقر( 238: 6شماره فرهنگ معاصر و خيارت
د قطب يو س يو يها يو نامه نگار( 2: 1381، يرازيآزار ش يب) خ شلتوتيمانند ش يافراد

به دور از  يت واحد اسالميمكبه تحقق حا آنهاعه نشانگر عمق اعتقاد يش يبا علما
مصر بدون  يقانون اساس يق وحدت اسالمتحق ياما در راستا. است يتعصبات مذهب

ان فرق يساختن وحدت م يشور در عملكن يومت و مردم اكتوجه به نقش عمده ح
گذشته  يها سالب مذاهب در يتقر يو نقش االزهر در پرچمدار يمختلف امت اسالم

عت را يشر يو مباد ياسالم يمذاهب رسم، يان مصريعين اشاره به حقوق شيتر مكبدون 
از  يكيع به عنوان يبه مذهب تش و. رده استكخالصه « ب اهل سنت وجماعتمذاه»در 

ت و يحيان مسياد يه آزادكست ين در حاليا. ننموده استاي  چ اشارهيه يمذاهب اسالم
ار پر يبس يعرب ييگرا تيقوم زينه نين زميح مورد توجه واقع شده و در ايت به تصريهودي

رسد مجلس  مي به نظر. د توجه قرار گرفته استمور ياز تحقق امت واحده اسالم تر رنگ
 يبه وحدت اسالم يابيدست يتوجه به خواسته ملت مصر در راستا يان به جامؤسس

 .ح داده استيرا ترج يافراط يسلف يا عدهخواسته 
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 يزيبار ستكه استيروح ـ5ـ3
 يها مانيپم اشغالگر قدس و لغو تمام يرژو ا يكباالخص آمر ين جهانيبركمقابله با مست

ت از ينار حماكدر ( ديويمپ دكمان يژه پيبه و) شورهاكن يو ار ن دولت مصيماب يف

مردم مسلمان مصر  يها خواستهن يتر ياساسان مظلوم از ينيژه فلسطين جهان به ويمستضعف

ارات يم قدرت واختيه نحوه تقسك يدر حال. شور بودكن يان تحقق انقالب در ايدر جر

را  ين هدف اساسيا كومت مباركبازمانده از ح يه عنوان نهادهاان و قضات بيفراوان نظام

 .د قرار داده استيمورد تهد

به عهده  يده و اداره امور نظاميهمچنان استقالل ارتش حفظ گرد يدر امور نظام

 :ل استيبه نحو ذ ينظام يروهايم قدرت در نينحوه تقس. ان قرار داده شده استينظام

 يدفاع مل يعال يمتعلق به عموم مردم مصر است و شوراملت  كارتش به عنوان مل( 1

ار ياخت يدارا يز به عنوان مقام رسمير دفاع نيوز. گردد يمل كيتش ين عاديبراساس قوان

 .شود يممسلح انتخاب  يروهايرتبه ن يان افسران عاليدر ارتش از م

و  يركلشن يمسئولاز  يوتعداد جمهور رئيساست يه به رك يت مليامن يعال يشورا( 2

 ينظام يها استيسو صلح و جنگ  ةنيزمدر  يا عمدهارات يشود اخت يمل كيتش يشورك

 .ستين يپوش ان در آن قابل چشمينظام تأثيردارد و

در صورت انتخاب  يحت كومت مباركمانده از ح يان باقيب نظامين ترتيبه ا

ن به حساب يبركدر مبارزه با مست يا عمدهز سد يبار ستكگرا و است اسالم جمهور رئيس

است ودر  يفاتيتشر ياريل قوا اختكاست يدر ر جمهور رئيسار يه اختكچرا ؛ نديآ يم

 يگر در امور نظاميبه عبارت د. دارد رأي يكز تنها ين يت مليامن يعال يشورا

 و ارتش قرار داده شده است و يت مليامن يعال يارات به عهده شورايو اخت يگير ميتصم

 .ندارد يگير ميار تصمياخت يين امور به تنهاير اور دجمه رئيسعمالً 

ور بسته جمه رئيسدست عمالً  زين يللالم بينو  يو معاهدات خارج ياست خارجيدر س

ن اساس يبر ا. اعتبار دانسته شده است يب هر دو مجلس داراين امور تنها با تصويشده و ا

د يمعاهدات جد يو امضا ير معاهدات قبلييار تغين اختيب مجلسيور بدون تصوجمه رئيس

 يز داراين ياست خارجيور در حوزه سجمه رئيسه كتوان ادعا نمود  مي لذا. را ندارد

 .نخواهد بود ياديارات زياخت
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طه يومت در حكبه عنوان دو حوزه مهم ح ياست خارجيو س ين اساس امور نظاميا بر
ده و لذا ملت مصر ور منتخب مردم قرار داده شجمه رئيسر از يگر غيد يت نهادهايصالح
ن يافتند و ايدست ن يق فراوانيانقالب خود به توف ينمودن اهداف اصل ير قانونيدر مس

 (1331، كعبي). قرار دارد يجد يديتهداهداف در معرض 

 يگير جهينت
 يمردم يها يريو درگ يخيتار يفراز و فرودها ةهم مصر با 2113 يقانون اساس

توجه گسترده به . ديب رسيت مردم به تصويثركافق امو ءو با آرا پرسي همهسرانجام در 
از  آنها يمشخص برا ين ضمانت اجراهاييو تع يو اجتماع يفرد يها يحقوق و آزاد

از  يبردار شتر گرتهيفوق ب يها ين قانون است هرچند اطالق آزاديات برجسته اكن
ز يشده ن يراحط يومتكساختار ح. سازد مي حقوق بشر را به ذهن متبادر يغرب يها نمونه

مه يو ن ياستيمه رين يها ميو مانند مدل رژ ييوكيستمون يقوا كيكر تفكمطابق با تف
، غمامي) مان گرددكو استبداد حا يمانع از هواپرست يتواند تا حد مي باشدو مي يپارلمان
 2113 يمصر بر اساس قانون اساس يومتكر است ساختار حكالزم به ذ. (381و366: 1383

تواند مانع  نمي يندارد و صرف ساختار ساز 1381 يبا مدل قانون اساس يتفاوت چندان
در مسائل  جمهور رئيسارات يهرچند اخت. ام باشدكح ياز خودسر يريجلوگ يبرا يموفق
توسط مجلس به نحو گسترده محدود شده و  ياست خارجيان و در سيتوسط نظام ينظام

ن قوه همچنان يباشد اما ا نمي ات فراوانيارياخت يه دارايور در قوه قضائجمه رئيسن يهمچن
در  يت اسالميمكرامون نقش حاياما پ. در دست قضات وابسته به دولت سابق مصر است

شده  يمعرف يقانونگذار ياسالم به عنوان منبع اصل، ياگرچه در قانون اساس ياسيعرصه س
ن ينظر ا يالمه در مسائل اسكح شده يآمده و تصر يف در قانون اساسيو نام االزهر شر

ن يه اكدهد  مي نشان يقانون اساس يها ر بخشيبه سا ين نگاهيكل، شود مي نهاد گرفته
به عبارت . باشند نمي چگونه ضمانت اجرايه يداشته و دارا يشيو نما يموارد حالت شعار

مدل . ده استيومت نگردكنه وارد در ساختار حياسالم به صورت نهادعمالً  گريد
متمم قانون  2و اصل (26)رانيا ياسالم يجمهور يم قانون اساساصل چهار يساختار

صاحب نظر در برابر  يفقها يرا برا ينظارت استصواب يه نوعك (23)مشروطه ياساس
له يقابل استفاده به وس يعمل يالگو؛ نموده است يطراح يمصوبات مجالس قانونگذار
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همچنين از آن جا . اشدب مي عتيحفاظت از اصول شر يدر راستا ياسالم يشورهاكتمام 
اند جا  ش قدم بودهيپ يب مذاهب اسالمير تقريهمواره در مس ه ملت و نخبگان مصرك

 .شناخت مي تيرا به رسم يان مصريعيمصر حقوق ش يه قانون اساسكداشت 
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 ها يادداشت
شود كه  نظام سياسي جمهوري عربي مصر بر پايه سيستم چند حزبي اداره مي: پنجماصل ـ 1

چوب اصول و مباني بنيادين جامعه مصري بوده و در قانون اساسي به آن تصريح شده در چار
 .است
، گذاري زبان رسمي آن عربي و منبع اصلي قانون، دين رسمي كشور اسالم: دوماصل ـ 2

 .شريعت اسالم است
شوند تا  شوراهاي تخصصي ملي در سطح ملي تشكيل مي: يكصد و شصت و چهارم اصلـ 3

اين . هاي فعاليتهاي ملي مساعدت نمايند طراحي سياست عمومي كشور در تمامي زمينهبتوانند به 
 .ور باشندجمه رئيسشوراها بايستي تحت نظارت 

هاي گروهي بايستي تضمين  نشريات و رسانه، چاپ، آزادي مطبوعات: چهل و هشتماصل ـ 4
عطيل آنها بايستي براساس تعليق و يا ت، ها ممنوع است و اخطار به آنها سانسور روزنامه. شود

، ها سانسور محدود روزنامه، در حالت اضطراري يا در زمان جنگ. هاي اداري باشد روشها و رويه

تواند  هاي گروهي در مورد موضوعات امنيت ملي و يا براي اهداف امنيت ملي مي نشريات و رسانه
 .براساس قانون اعمال گردد

 .مجلس الشعبـ 5
 .النظامالشعب يريد اسقاط ـ 6
 .المجتمع و  مقوماتـ 7
 .والحريات الحقوقـ 8
 . السلطاتـ 9
 . ـ 10
 .مجلس النوابـ 11

 .مجلس الشوريـ 12
 . ـ 13
 . ـ 14
 .ـ 15
 . ـ 16
 .  ـ 17
 . ـ 18
 .مجلس الدولهـ 19



 

 
 1331پاييز  - 1/ سال اول، شماره  فصلناهم ربرسي اهي حقوق عمومي  

 

 

 

37 

 .  ـ 20
 . ـ 21
 .العسكري القضاءـ 22
 .ـ 23
 .  ـ 24
 .  ـ 25
،  ، فرهنگي ، اداري ، اقتصادي ، مالي ، جزائي كليه قوانين و مقررات مدني :اصل چهارمـ 26
اسالمي باشد. اين اصل بر اطالق يا عموم همه  ، سياسي و غير اينها بايد براساس موازين نظامي

فقهاي  عهده و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر اصول قانون اساسي
 . شوراي نگهبان است

 اهلل فرجه مجلس مقدس شوراي ملي كه بتوجه و تأييد حضرت امام عصر عجل: اصل دومـ 27
اهلل امثالهم  اعليحضرت شاهنشاه اسالم خلد اهلل سلطانه و مراقبت حجج اسالميه كثر و بذل مرحمت

با  عامه ملت ايران تأسيس شده است بايد در هيچ عصري از اعصار مواد قانونيه آن مخالفتي و
باشد و نداشته  اهلل عليه و آله و سلم قواعد مقدسة اسالم و قوانين موضوعه حضرت خيراالنام صلي

اهلل  علماي اعالم ادام معين است كه تشخيص مخالفت قوانين موضوعه با قواعد اسالميه بر عهدة
تر از پنج  اعصار هيئتي كه كم بركات وجودهم بوده و هست لهذا رسماً مقرر است در هر عصري از

ق كه علماي نفر نباشد از مجتهدين و فقهاي متدينين كه مطلع ازمقتضيات زمان هم باشند باين طري
اسالم بيست نفر از علماء كه داراي صفات مذكوره باشند  اعالم و حجج اسالم مرجع تقليد شيعه

تر بمقتضاي عصر اعضاي مجلس  را يا بيش آنهابنمايند پنج نفر از  معرفي بمجلس شوراي ملي
جلسين يا بحكم قرعه تعيين نموده بسمت عضويت بشناسند تا مواديكه در م شوراي ملي باالتفاق

بدقت مذاكره و غور رسي نموده هريك از آن مواد معنونه كه مخالفت با قواعد  عنوان ميشود
اسالم داشته باشد طرح ورد نمايند كه عنوان قانونيت پيدا نكند و رأي اين هيأت علماءدر  مقدسه

 فرجه اهلل عصر عجل اين باب مطاع و متبع خواهد بود و اين ماده با زمان ظهور حضرت حجت
 تغيير پذير نخواهد بود.
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