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 (یالدیم 3102)مصر  یاساسقانون  یبررسو  لیتحل

 

 *9یزفرقند یفتاح یعل ،2یالهد علم اله دحجتيس ،1یکعبعباس 
 

 رانيا)ره(، قم،  ینيخمامام  یپژوهشـ  یآموزشمؤسسه  یعلم أتيهعضو ـ 1
 رانياتهران، تهران،  قاتيتحقواحد علوم  یاسالم دانشگاه آزاد یعمومحقوق  یدکتر یدانشجوـ 2

 رانيادانشگاه تهران، تهران،  یعمومارشد حقوق  یکارشناس یدانشجوـ 9
 

 6/8/1331: رشیپذ  15/3/1331: افتیدر

 دهیچک
مسلط بر نظام  یها ارزشعبور مردم از  یمعنامعاصر به  یايدندر  یاسيستحقق هر انقالب 

قالب ان. است یاجتماعو  یفرد یها عرصهدر  یعموم یها خواستهو تحقق مطالبات و  حاکم
 طاغوت مصر را سرنگون نمود و انهيگرا اسالمو  خواهانهيآزادمردم مصر با اهداف  هيژانو 22

 یانسان یها ارزشو مسلط نمودن  یالهقسط و عدل  هيپابر  یحکومتاستقرار  ريمسدر 
قرار گرفتن  ديرس یم به نظر یضرور ها خواسته نياماندگار شدن  یبراآنچه . شرفتيپ

 یآزادمعاندان  یانداز دستبود تا از  یاسيسو  یحقوق یساختاردر  یانقالبزالل  یها شهياند
و  یحقوقسند  نيتر مهم. بماند یباقمصر جاودان  یها نسلهمه  یبرادر امان باشد و  یمل
 لهيوسبه  کهاست  یاساسباشد قانون  یاساس یها شاخصه نيا ةدر بردارند تواند یم که یاسيس

قانون . رسد یم بيتصوو مطابق با خواست عموم جامعه به  ابدي یم مردم نگارش ندگانينما
درصد آرا  8/79 حدود کسببا  یپرس همهدر  ها بينشفراز و  ةمصر با هم 2119سال  یاساس

و  یحقوق یساختارهامصر و  ديجد یاساسقانون  بيتصو نديفرآ یبررس. ديرس بيتصوبه 
و حدود  ديجدمصر  یحقوق تيعوض حيصحدر فهم  تواند یم مصر بعد از انقالب یاسيس

 .بر اساس آن راهگشا باشد یمردم یها خواستهتحقق 

 .یاسالموحدت ، حکومتساختار ، یآزاد، عتيشر، یاساسقانون  :ها دواژهیکل
 

                                                                                                                                                       
 E-mail: afattahi@mihanmail.ir نويسندة مسئول مقاله* 
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 مقدمه
وعزم  حاکممسلط بر نظام  یها ارزشنشانگر عبور مردم از  یاسيستحقق هر انقالب 

و  919: 1989، یآقابخش). مطلوب است ینهاوآرمااهداف ه ب دنيرس یبرا ها آنمصمم 
 یها ینافرمان، ها تظاهرات، ها يیمايراهپاز  یا مجموعهمصر در اثر  هيژانو 22انقالب ( 283
 خواهانهيآزاداهداف مقدس  و با یمردم ديشه 192ل با حدود حداق اعتراضات و و یمدن

 .ديرس یروزيپبه  انهيواسالمگرا
 رينظمستبد  یها حکومتاز  یناشمشقت  رنج و ها سالبعد از تحمل  کهملت مصر 

مانند ) یداخل نيننگ یقراردادها رشيپذاز  یناش ريتحقتحمل  و مبارک یحسن حکومت
مانند ) یخارجسازش  و( فرانسه سوئز و دخالت انگلستان و کانالمعاهدات حفر 

 و تيحم که( ديويد کمپو معاهده  جنگ شش روزه انيپادر  ليياسراصلح با  معاهدات
غارت و چپاول  ها سالرا لگدمال نموده بود و مشاهده  ها آن یعرب و یاسالم تيعصب

با به ثمر نشستن ؛ خود یانسان وکرامتپا قرار گرفتن عزت  ريزو  یمل یها ثروت اموال و
 یها آرمانبه  یابيدست یبرانابه جا  یها دخالتتا آزادانه و بدون  افتندي یفرصتانقالب 

و  وتمدن مصر خيتار یبزرگبه عرصه اجتماع آمده وعظمت و  ینسانا ـ یاله یواال
 (یاساسمقدمه قانون ). آن در جهان امروز را به منصه ظهور بگذارند یاثرگذار يیتوانا

 یحقوق یا شهياندعزم راسخ ملت در تحقق اهداف انقالب در  ستيبا یم انيم نيادر 
شده وبه عنوان  یاندازونه دست گر شود تا مانع از هرگ ضمانت اجرا جلوه یداراو 

هر  یاساسراستا قانون  نيهمدر . همه ملت مصر ماندگار بماند یبراگرانبها  یراثيم
مختلف  یها قهيسلبا در نظر گرفتن  کهاست  یقواعداز اصول و  یا مجموعه یکشور

، یحکومتساختار ، یاسيسشامل تمام اصول  یحقوقسند  نيتر یعالبه عنوان  تواند یم
 حاکماصول ، اعمال آن بر عموم جامعه ةنحو قدرت و حدود و گاهيجا وه مراتب سلسل

 یتخطاز  یناش یاجراهاو ضمانت  یشهروندفرماندهان و حقوق  بر روابط فرمانبران و
 (01: 1983، یقاض). باشد ها آناز 

قانون  نيتدو یپدر  ريخط نکته نيامصر با در نظر گرفتن  یانقالبملت و رهبران 
خود در مجلس  ندگانينمابرآمدند و مردم با انتخاب  ديجدمصر  طيشرامطابق با  یاساس

 یبرگزار قيطردر دوره انتقال قدرت از  که یاراتياختبرآن شدند تا  یاساسان قانون مؤسس
بود را در  دهيگرداعطا  جمهور سيرئبه صورت موقت به  ینظام یشوراانتخابات توسط 
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 .ندينما یريجلوگب ز منحرف شدن اهداف انقالا ود خود قرار دهن یقانون ريمس
بود جهت  کردهماده مصوب  292را در  یسينو شيپسسان ؤمنظور مجلس م نيهمبه 
در رابطه با  يینها رندهيگ ميتصمابالغ نمود تا مردم  جمهور سيرئبه  یپرس همه یبرگزار

در  کورمذ سينو شيپ. خود باشند کشور یحقوقسند  نيتر مهم رشيپذعدم  اي رشيپذ
االجرا  و الزم ديرسمردم مصر  بيتصوآرا به  8/79 کسببا  2119دسامبر  12 یپرس همه
 .ديگرد

مصر بعد از انقالب و  حکومتاز  یکل يینما تواند یممصر  یاساسقانون  یبررس
بگذارد و  شينماشهروندان را به  یها یآزادو حدود  یعمومقدرت  فيوظاحدود و 
مردم  یها آرمان یپاسخگو تواند یم یاساسقانون  نيا ايآ کهمطلب باشد  نياروشنگر 

جا دارد به سابقه  یاساس؟ قبل از پرداختن به موضوع قانون ريخ ايمصر باشد  یانقالب
 .ميينمامصر اشاره  کشور یادارو ساختار  حکومتنوع ، یاساس نيقوان نيتدو

 در مصر یاساس نیقوان خیتاربه  ینگاه ـ0
اردن و ، سودان، یبيل یکشورهاو در مجاورت  قايآفرمال مصر در ش یعرب یجمهور

 یايدرو  ترانهيمد یايدرواصل  که يیايجغراف ژهيو عتيموققرار دارد و به علت  ليياسرا
 شناخته انهيخاورمدر منطقه  رگذاريتأث یکشوربه عنوان ؛ باشد یم هند انوسياقسرخ به 

 گانگانيب یاشغالگر ايمقتدر و  حکامد فراوان شاه یها بينشمصر بافراز و  خيتار. شود یم
 یاساسقانون  نياول( 909ـ902: 1962، زواره یگل). بوده است یخيتاردر ادوار مختلف 

 1370، 1328، 1327 یها سالبه نگارش در آمد اما بعد از آن در  1329مصر در سال 
بر  یمبتن که 1361 یاساسقانون . قرار گرفت يیجزو  یکل یها یبازنگرمورد  1361و

؛ بود افتهينگارش  1327الناصر در سال مصوب در دوران زعامت جمال عبد یاساسقانون 
به  1381مه  22سر انجام در . نمود یم را حفظ تيحاکم یحزب تکو  انهياقتدارگراساختار 

مصر  یاساسقانون  1363در سال  ليياسراو معاهده صلح مصر و  یمردم یفشارهاعلت 
 جاديامصر  یحکومتو  یاسيسدر ساختار  یريچشمگ راتييتغو  قرار گرفت یبازنگرمورد 
و فقه  یرسمبه عنوان زبان  یعربزبان  نييتع، (1)یحزبنظام چند  سيسأتنمونه  یبرا نمود
با  یمل یتخصص یشوراهامجلس  سيتاس، (2)یقانونگذار یاصلبه عنوان مرجع  یاسالم

 یمردم ینهادهامطبوعات به عنوان  تيتثبو  (9)نهيکاب و جمهور سيرئهدف ارائه مشورت به 
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 (072ـ023: 1982، مدکسال ) هاست آناز جمله  (0)و مستقل

 محسوب یقانونگذار یاصلمردم مصر و منبع  یرسم نيدقانون اسالم  نيابر اساس 

 کههرچند . باشد یم مردم مصر انيماسالم در  نيمب نيد ژهيو گاهيجانشانگر  که ديگرد یم

 دهينگرد ینيب شيپمخالف اسالم  نيقوانحراست از  یبرا یمرجع 1381 یاساسدر قانون 

و  اشکالرفته است از دو بعد قابل  رکاقانون به  نيادر  که یاسالم عتيشرمفهوم . بود

در طول  یاسالم عتيشرگوناگون از واژه  یها برداشتبعد اول مفهوم و : است یبررس

با  سکوالرها ینظر یريدرگ. در اصل دوم عتيشر یقيحق یمعناو بعد دوم  خيتار

 کهاست  ذکرالزم به . گردد یم عبارت بر نياو حدود و ثغور  ريتفسبه  زينمسلمانان 

 . نبود رگذاريتأثمعضل  نيادر حل ، زيناز اصل دوم  یاساسدادگاه قانون  فيتعر

 یاساسقانون  نیتدوروند تحوالت  ـ3
 یروندروند  نيا کهاست  نشانگر آن یاساسقانون  بيتصوبه  یمنته نديفرآ یبررس

 یريگ شکل انيجردر . است افتهيغلبه  یحقوق شهياندبر  یاسيستحوالت  نبوده و یحقوق
 یحسن یکتاتوريدشعار مردم اسقاط نظام  نيتر مهممردم مصر  یاسالم و یمردمانقالب 
 ليتشکهدف بدون  نياتحقق  که (7)او بود حکومتو محو تمام نظامات وابسته به  مبارک

 .نبود ريامکانپذ یمردم یها آرمانمطابق با  یاساسقانون  نيتدوجهت  یسمجل
(http://mideast.foreignpolicy.com) 

 مبارک یحسن حکومتاز  یپسماند که ینظام یشورا، انقالب یروزيپ انيجراما در 
شورا  نيا. شد یانقالب تيوضعاداره  یمدعرا در دست گرفت و  حکومت، بود به نام ملت

نمود و  نييتعنظام را  یحقوق یريگ شکلروند « یه قانون اساسيانيب»به نام  یا هيانيبدر 
اتفاق  نيا جهينت. خود قرار داد کاررا در دستور  مبارک یحسندوره  یاساساصالح قانون 

د اصالح يريالشعب »به مفهوم خود ساخته  «د اسقاط النظاميريالشعب » یمردمشعار  ليتبد
 گريدو  نيالمسلممبارز اسالم خواه از جمله اخوان  یها گروه یرهبر بود و مردم به «النظام

به  یاساسدرصد آراء خواستار اصالح قانون  61با  یرفراندومدر  حاکم یفکر اناتيجر
 .دنديگرد ديجدمتن  نيتدو یجا

 ینهادها یبندو چارچوب  ليتشک یاساسقانون  هيانيببعد از صدور  ینظام یشورا
و مجلس  ندگانينماو مجلس  یجمهور استير یها انتخاباته از جمل حکومت یاساس
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براساس خواست  کشور ماتيتصم نيتر مهمرا بر عهده گرفت و  یاساسان قانون مؤسس
 (26: 1931، یفتاح). ديگرداتخاذ  ها آن

 :عبارت بود از یوخارج یداخل طهيحدر دو  ینظام یشورااهداف  نيتر مهم
 و ليياسراحفظ ارتباط با  و ديويد کمپ ژهيوبه  یلالمل نيباز معاهدات  یپاسدار ـ1

 .کايآمر
در  ها آنو ذوب نمودن  انيگرامردم از دست اسالم  تيهداخارج نمودن قدرت  ـ2
 .سکوالر یها یژگيوبا  یدولت

 دیجدمصر  یاساسقانون  یمبان ـ2

 یراب يینماملت وقطب  کي یها آرمانها و  خواسته انگريب یاساس ینيقوان کهاز آنجا 
مصر  2119 یاساسقانون  یا هيپاو اصول  یمبان یبررس باشد یم اهداف واال نيابه  دنيرس

 .موضوعات و مواد آن راهگشاست قيعمو  حيصحدر فهم 

 یاجتماعو  یفرد یها یآزادحقوق و  نیتضم ـ3ـ1
به حقوق و  ژهيومصر نگاه  یديجد یاساسو قابل توجه قانون  از نقاط بر جسته یکي
 یها هياعالمشده در  رفتهيپذبر اصول  گريدبه عبارت . است یاجتماعو  یفرد یها یآزاد

در عرصه همه حقوق و  یقانونگذار. است دهيگرد ديتاک یافراطحقوق بشر به نحو 
، یفردمانند حقوق ) نيونو( تيوجمع فکر، جان یآزادمانند ) کيکالس یها یآزاد

نشانگر اوج اعتقاد مجلس ( به بعد 979: 1988، یعباس)( یفرهنگو  یاجتماع، یاقتصاد
 ( 91 ـ 81 مواد: یاساسقانون ). موضوع است نيابه  یاساسان قانون مؤسس

 کشورنقش مردم در اداره  ـ3ـ2
 حق عموم جامعه. است انکارقابل  ريغ یدموکراسبر  یمبتن یها نظامنقش مردم در تحقق 

. است معاصر یاسيس شهياندر شده د رفتهيپذاز اصول  یکيخود  یاسيسسرنوشت  نييتعدر 
حق سرنوشت  نييتعمصر به اصل  یاساساز قانون  یمتعددحق در مواد  نيهم یمبنابر 
اشاره  هيمجرمقننه و  یقوا قيطراعمال آن از  ةنحو و( 7ماده : یاساسقانون ) یاسيس

 تيحاکم نييتععالوه بر حق مردم در . (199و128، 119 مواد: یاساسقانون ) است دهيگرد
و  دهيگردتوجه  زين یمحلبه نقش مردم در اداره امور  یاسيس حکمرانانانتخاب  و

 .را برعهده دارند یمحلو اجرا در ابعاد  یريگ ميتصم فهيوظ، متنخب مردم یشوراها
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 یاجتماععدالت ـ 3ـ3
 یها ینافرماناعتصابات و ، ها در تظاهرات که، انقالب ريمساز مطالبات مردم مصر در  یکي
، عداله اجتماعيه، حريه، عيش»شعار . بود یاجتماععدالت  ديگرد یم وضوح مالحظهبه  یمدن

 یاساسقانون  گران نيتدو. داردیبرمپرده  تيواقع نيااز ( یاساسمقدمه قانون ) «کرامه انسانيه
در  یاجتماعبه مباحث عدالت  یمتعدددر موارد  یعمومخواسته  نيامصر با توجه به 

 (98، 97، 92، 11، 8 مواد: یاساسقانون ). اند مودهمختلف توجه ن یها حوزه

 قوا کیتفکـ 3ـ4
قوا را فاقد  کيتفکجامعه بدون  فرانسه؛ 1683حقوق بشر و شهروند  هياعالم 17ماده 

 یخودکامگامر و مقابله با استبداد و  نياضرورت  یراستادر . داند یم یاساسقانون 
 یقوا کيتفک یمبنارا بر  حکومتقدرت  ؛مصر یاساسان قانون مؤسسمجلس  حاکمان
به  ندهيآ یها بخشدر  کهاند  نموده ميتقس هييقضامقننه و ، هيمجرسه قوه  انيممعاصر 

 .پرداخت ميخواهاز قوا  کيهر  یساختار شکل یبررسبه  ليتفص

 اسالم تیحاکم ـ3ـ5
از قرون صدر  که یمسلماندر قلوب مردم  ديام یها بارقه، یمردمبا تحقق انقالب 

ور  شعله، اند داشته یاسالمفرهنگ وتمدن  یريگ شکل بر یفراوان یرگذاريتأثالم همواره اس
 تيحاکمبه نقش اسالم در  یاساسان قانون مؤسساما در صحنه عمل مجلس  ديگرد

 .رديگ یم مورد مطالعه قرار مفصالً ندهيآدر  کهداشته است  یحداقل ینگاه یاسيس

 مصر یاساسمفاد قانون  یبررس ـ4
در چند بخش  که دهيگرد ليتشک یمختلف یها بخشمصر از  2119سال  یاساسون قان

 :ميپرداز یم آن یبررسبه  ريز

 (7)یاسیس یمباداصول و  ـ4ـ1
 هيوتجز ميتقسومستقل و بدون هرگونه  کپارچهي تيحاکم یدارا« مصر یجمهور»
به مردم  کيدموکراتدر آن براساس اصول  تيحاکمحق  که( 1ماده ، یاساسقانون ) است

 یها هيپا یشهروندحقوق  تيورعا شوراهاتحقق ، یهمگان مشارکت. است دهيگردواگذار 
شده  ميتقسقوا  کيتفکقدرت و  ةموازنبه صورت  تيحاکمو قدرت  اند حکومت ليتشک
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 یاجتماعو  یاسيوس یفرد یها یآزادو احترام به  یشهروند واحترام به حقوق بشر . است
 (7ماده ، یاساسقانون ). ن استقانو نيا یاساساز اصول 

 یاصلبه عنوان منبع  کهاسالم است  نيدمصر  کشوربر  حاکم و یرسم نيد
 (2ماده ، یاساسقانون ). رود یمبه شمار  یقانونگذار

 (8)یوشهروندحقوق بشر  ـ 4ـ2
و حقوق  ميحراحترام و حفظ  یامروزمردم ساالر  یها حکومت یها یژگيواز 

اصول  نياشدن  يیاجراجهت  يیاجراهاضمانت  نييتعجامعه و  شهروندان در یها یآزاد
مجموعه  ملت مصر و یانقالبنهضت  یريگ شکل نديبرآ( 299: 1989، یقاض). است
گذشته و  حکومتاستبداد  نشانگر ظلم و ها آن یاساس یها خواسته ومطلوب  یها آرمان

 یاياح یبراو عزم راسخ  اه آن یوانسان یاسالم تيثيحشدن  دار لکهدر  ها آنخاطرات تلخ 
 ها عهدنامهدر عموم  که يیها یآزاداز حقوق و  یا مجموعه. مشروع خود است یها یآزاد

حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته  یجهان ثاقيمو به طور خاص در  یالملل نيب یها ثاقيم و
شهروندان  یها یآزادحقوق و  نيتر مهم. شده است ذکرمصر  یاساساست در قانون 

 ـ یاقتصادو حقوق  یاسيسحقوق  و یفردقانون در سه دسته حقوق  نيادر  یرمص
 :از اند عبارت یاجتماع

 یفردحقوق ـ 4ـ2ـ1
 (91ماده، یاساسقانون ) یانسانعزت  و کرامتحفظ ـ 
 (92ماده، یاساسقانون ) یمصرهر  یبرا تيتابعحق ـ 
 (01دهما، یاساسقانون ) تجارت اعضا تيممنوع و یانسان کريپحرمت ـ 
 (99ماده، یاساسقانون ) همه مردم در برابر قانون یبرابرـ 
 شيتفت، و ارتباطات مکالمات یبازرس، یشخص ميحر یبازرس، بازداشت تيممنوعـ 

 (92ماده، یاساسقانون ). به موجب قانون و يیقضادادگاه صالح  حکممگر به  ديتبع، خانه

 یاسیسحقوق ـ 4ـ2ـ2
 ( 22ماده ، یاساسقانون ) ها آنست خود سرنوشت مردم به د نييتعحق ـ 

، یاساسقانون ) از افراد تيحما در کاهايوسنداحزاب ، ها انجمن سيتاس یآزادـ 
 (22و 21ماده
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قدرت  یدستگاهها و نيمسئولبه  ینوشتار و یگفتار یها هيتوصحق مردم در ـ 
 (20ماده، یاساسقانون ) یعموم

چاپ و  یآزاد، مطبوعات، د به اطالعاتآزا یدسترس، انيب، شهياند، دهيعق یآزادـ 
 (03و 08ماده ، یاساسقانون ) زيآمو مسالمت  یعمومتجمعات  یبرگزار یآزاد

 یاجتماعـ  یاقتصادحقوق ـ 4ـ2ـ3
 (23ماده، یاساسقانون ) یعلم قاتيتحق یآزادـ 
 (79ماده، یاساسقانون ) کار طيشرا نيتامدولت در  فهيوظو  کارحق  یآزادـ 
بودن  یالزامدر همه مقاطع و  یدولتات مؤسسدر همه  گانيرااز آموزش  یمندبهره ـ 

 ريساالزام در  یها نهيزم جاديادولت در  فهيوظهمه مردم و  یبرا يیابتداآموزش دوره 
 (28ماده، یاساسقانون ) مقاطع
 (79ماده، یاساسقانون ) زيآم مسالمتشناختن حق اعتصاب  تيرسمبه ـ 
 ناتيتمر، غذا، آب، مسکن نيتام، یاجتماع نيتاموق دولت در تحقق حق فهيوظـ 
 (73 و 76، 72ماده، یاساسقانون ) قشرجوان و نوجوان جامعه یازهاين و یورزش
 (62ماده، یاساسقانون ) عقب افتاده از افراد معلول و تيحماـ 
در قانون  یاجتماعو  یفرد یها یآزادحقوق و  ذکراز  یشتريب تياهماما آنچه از ـ 
 یقانونموارد  نيادولت نسبت به  یاجراضمانت  نيتامبرخوردار است مساله نحوه  یاساس
اصول را  نياشدن  يیاجراالزم جهت  یاجراهاضمانت  گذارقانون که یصورتدر . است

 یباق ینوشتارو در حد  ابدي ینم يیاجرا تيقابلمد نظر قرار نداده باشد اصول مزبور 
 . گردد یمنقش بر آب  یانسان وکرامتبه عزت  یابيدستمردم در  یآرزوها و ماند یم

 (9)یحکومت یقوا ـ4ـ3
در انقالب مصر و خاطرات تلخ دوران  یمردم یها خواستهو  فشارهابه علت وجود 

مصر به صراحت به موازنه در قدرت  یاساسقانون  7در ماده  مبارک یحسن یکتاتوريد
فرد خاص  ايگروه  کي اريتاخقدرت در  تمرکزاز  یريجلوگقوا جهت  کيتفک و یعموم

و به صورت مشروع به  ها آن قيطربماند و از  یباقمردم  ارياختاشاره دارد تا قدرت در 
قوا طرح  کيتفکمصر براساس قاعده  حکومتاساس ساختار  نيبرهم. اعطا شود گرانيد
تا  اند موظفاز قوا  کيو هر  دهيگرد ميتقس تيحاکم ینهادها انيمشده و قدرت در  یزير

به صورت مستقل  گريکديارتباط سازنده با  نيعرا در  یاساسمحوله در قانون  فيوظا
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 (182 :1931، یقاض). سازند يیاجرا
و  هيمجر، به صورت مرسوم به سه قوه مقننه کشوردر  حاکمه یقوامتن  نيابراساس 

ر ساختار اداره ه و یريگ شکلونحوه  اراتيواخت فيوظاحدود  که شوند یم ميتقس هييقضا
 :گردد یم یبررس کيتفکبه به  کدام

 (10)قوه مقننهـ 4ـ3ـ1
. است افتهيقوه مقننه اختصاص  اراتياخت و فيوظاباب سوم در فصل اول به مجموعه 

: از اند عبارت کهاست  رفتهيپذرا  یمجلسمصر نظام دو  یاساسقانون ، سينو شيپ نياطبق 
 (12)«مجلس شورا»و  (11)«ندگانيمجلس نما»

 ندگانینمامجلس  ـ4ـ3ـ1ـ1
 ليتشک ندهينما 921با حداقل  مصر کشوردر  یقانونگذار ارکاناز  یکيبه عنوان 

مردم  یمخفو  ميمستق یرأ انتخابات و با قيطراعضا از ( 119ماده، یاساسقانون ). شود یم
 نياول ليتشک خيتاراز  یالديمسال  2مجلس  یندگينمامدت دوره . گردند یمانتخاب 

 (110ماده، یاساسنون قا). جلسه است

 مجلس شوراـ 4ـ3ـ1ـ2
 یانتصاب ـ یانتخاب یساختار مصردر  یقانونگذار رکن نيدوممجلس شورا به عنوان 

 جمهور سيرئتوسط  ها آندهم  کي کهنفر است  121مجلس حداقل نيا یاعضاتعداد . دارد
وسط مردم انتخاب ت ميمستقو محرمانه  یانتخابات قيطراز  زيناعضا  ريساو  گردند یمانتخاب 

از  یمين وسال است  7مجلس شورا  یندگينمادوره . (128ماده ، یاساسقانون ) شوند یم
مجلس شورا  سيرئ. (191ماده، یاساسقانون ) کنند یم رييتغ( سال 9) دوره ميناعضا در هر 

اب انتخ یبرادوباره  مجدداًاز اعضا  یمين رييتغو بعد از  شود یم انتخابدوره  مينهر  یبرا
 (36ماده، یاساسقانون ). گردد یممجلس انتخابات برگزار  سيرئ

تنها و مجلس نشده  نيا اراتيواخت فيوظابه  یا اشاره یاساسقانون  سينو شيپدر 
 گريد ليدلبه هر  اي دهيگردمنحل  ندگانينمامجلس  کهاست  یا دورهمورد مصرح درباره 

به مجلس  یقانونگذار ارياختصورت  نيادر  که گردد ینم ليتشکمجلس  نياجلسات 
 ديبادوره  نيامصوبات  ندگانينمامجدد مجلس  ليتشکهر چند بعد از  شود یمشورا داده 

 ،ندگانينمادر صورت انحالل مجلس  نياعالوه بر . گردد بيتصومجلس  نيادر 
 (191ماده، یاساسقانون ). کند یم اديمجلس شورا سوگند  یاعضاتنها در برابر  جمهور سيرئ
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 آن یندگینما بر مجلس و حاکم یکلاصول ـ 4ـ3ـ1ـ3
 یندگينما ريخطاز هرگونه سوءاستفاده از سمت  یريجلوگمصر جهت  یاساسقانون 

مانع در راه  جادياو  یشخصمنافع  کسب یبرا یا حربهبه  یندگينماقدرت  ليتبدو مجلس 

: نظر گرفته است را در یا ژهيوقواعد  یقانونگذارگرفتن نبض  ارياختدر  یبرا هيمجرقوه 

 کس چيه شورا را دارد و اي ندگانينمااز مجالس  یکيدر  یندگينماهر فرد تنها حق  اوالً

، یاساسقانون )؛ شورا را داشته باشد و ندگانينماهر دو مجلس  تيعضوهمزمان  تواند ینم

 (89ماده

 یمال عيتطم کند یم ديتهدرا  یندگينمامقام  که یشگيهماز خطرات  یکي اًيثان

 یقانونگذار ريمساست تا  هيمجرقوه  خصوصاًقدرت وثروت  یها کانونتوسط  ندگانينما

معدود بر منافع  یا عدهخارج شده و نفع  یعمومنفع و  یمردم یها خواستهاز راه تحقق 

اول : دارد یممهم را مقرر  راهکاردو  یاساسقانون  ليدل نيهمبه . داده شود حيترج یمل

از  یا نامهخود اقرار  یندگينما یابتدا ستيبا یمشورا  و ندگانينمامجالس  ندهينما آنکه

از انجام هرگونه معامله  نيمجلس ندگانينما نکهيا گريدو خود ارائه دهد  یمال تيوضع

 (88ماده، یاساسقانون ). اند شدهمنع  یندگينماوانعقاد قرار داد با دولت در دوره 

 خصوصاً یندگينما فيوظاودن انجام جهت هموار نم یاساس داتيتمهاز  یکي؛ ثالثاً

است تا  ندگانينمابه  یقانون یها تيمصون یبرخ یاعطا هيمجرنظارت بر قوه  طهيحدر 

شدن  محکومدغدغه و ترس از  حفظ گردد و فيوظاانجام  و نظرهادر اظهار ها آن یآزادگ

هت در ج نيهمبه . مهم نشود نيامانع تحقق  یقانون فيوظاانجام  یراستادر  ميجرابه 

 ندگانينمااساس  نيبرا. شده است رفتهيپذ نيمجلس ندگانينما تيمصونمصر  یاساسقانون 

 یداراخود  ینظرهاو اظهار  یندگينما فيوظاانجام  و شورا در ندگانينمامجالس 

 تيرعامقرر در قانون با  گريد ميجرا ارتکابهستند و در مقابل در صورت  تيمصون

 (83ماده، یاساسنون قا). مجازات خواهند شد طيشرا

 (13)هیمجرقوه  ـ4ـ2
 یاستير مهين هيمجر یقوا فيطر د کشور نيا هيمجرمصر قوه  یاساسبراساس قانون 

در  کههستند  يیها یژگيو یدارا یاستير مهين هيمجر یقوا. رديگ یمقرار  یپارلمان مهين اي
 .شود یممشاهده  یخوبمصر به  تيحاکم ارکانقدرت در  ميتقس ةنحو
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 کشور سيرئبه عنوان  جمهور سيرئاز  متشکلو  یرکندو  کشور نيا هيمجرقوه 
مردم و با  ميمستق یرأ با جمهور سيرئ. است رانيوز یشورا سيرئبه عنوان  ريوز ونخست

به مجلس  جمهور سيرئتوسط  ريوز نخست که یحالدر  گردد یمگسترده انتخاب  اراتياخت
تحت نظارت و باشد  نيمجلسدر برابر  اعمال خود یپاسخگو ستيبا یمشده و  یمعرف
 .مردم قرار دارد ندگانينما

 هيشبمصر را  افتهي یتسرهم  گريد یقوابه  که جمهور سيرئفراوان  اراتياختهرچند 
عدم  یرأ یريگ پسونظارت و باز  ضاحياستنموده اما حق پارلمان در  یاستير یها نظام

نموده  ليتبد یاستير مهين هيمجربه قوه را  هيمجرساختار قوه ، رانيوز یشورابه  اعتماد
 .(296: 1983، یقاض) است

 نيا يیاجرامصر قوه  کشور یاساسقانون  سينو شيپبراساس فصل دوم از باب سوم 
به عنوان  ريوز نخست و کشور سيرئبه عنوان  جمهور سيرئاز  متشکلو  یرکندو  کشور

 .است رانيوز یشورا سيرئ

 (14)جمهور سیرئ ـ4ـ2ـ1
 استقاللِ و حافظ منافع مردم و هيمجرقوه  سيرئو  کشور سيرئبه عنوان  جمهور سيرئ
از زمان اعالم  که یالديمسال  0مدت  یبرامردم  تياکثر یمخف و ميمستق یرأ با کشور

از هرگونه سوء استفاده  یريجلوگ یبراو  انتخاب شده گردد یمانتخابات آغاز  جةينت
 ديتمددوره قابل  کي یبرامنصب فقط  نيام مردم خواسته عمو از قدرت در برابر یشخص
 (199ماده، یاساسقانون ). است

 (134ماده، یاساسقانون ) :یجمهور استیرپست  یتصداحراز  طیشرا* 
 .باشد یمصر ینيوالد یدارا ديبا مصر یجمهور سيرئـ 

 .برخوردار باشد یاسيوس یمدنتمام حقوق  ازـ 
 .از مصر نباشند ريغ یکشور چيهشناسنامه  یدارا نشيوالدخود و ـ 
 .سال باشد 01حداقل سن او ـ 
 .از مصر نباشد ريغ یکشورهمسرش تبعه ـ 
 دييتأمورد ، قبل از شروع انتخابات ستيبا یمدر انتخابات  کننده شرکت یدايکاندـ 

 21ازحداقل  ايو  رديبگقرار  ندگانينما ومنتخب مجالس شورا  ندگانينمانفر از  21حداقل 
استان مختلف  11در انتخابات هستند از حداقل  شرکتمجاز به  که یمصروند هزار شهر



 

 
 1931 زييپا - 1/ سال اول، شماره  يحقوق عموم  ياه يفصلناهم ربرس   

 

 

68 

قانون ). دينمااخذ  هيدييتأنفر نباشد  1111از  کمترهر استان  کنندگانتعداد امضا  که
 (192ماده، یاساس

 :جمهور سیرئ اراتیاخت و فیوظا* 
، یاساسقانون ) اعتماد یرأ افتيدر یبرااو به مجلس  یمعرفو  ريوز نخستانتخاب ـ 

 (193ماده
، یاساس قانون) آن یاجراو نظارت بر  نهيکاببه همراه  کشور یعموم یها استيسوضع ـ 

 (101ماده
 (109ماده، یاساسقانون ) نشست در امور مهم یبرگزاردعوت از دولت جهت ـ 
 انهيسال یا دورهنشست  و حضور در کشور یعموم یها استيسدرباره  هيانيبصدور ـ 
 (100ماده، یاساسقانون ) نيمجلس

معاهدات پس از  یامضامسئول و  یخارجدر روابط  کشورمواضع  کننده اعالمـ 
 (102ماده، یاساسقانون ) نيمجلس بيتصو

 (107ماده، یاساسقانون ) مسلح یروهاين کل یفرماندهـ 
 (106ماده، یاساسقانون ) یاسيس ندگانينماو  ینظامو  یمدن کارمنداننصب و عزل ـ 
 (108ماده، یاساسقانون ) م حالت فوق العادهاعالـ 
 (103ماده، یاساسقانون ) نيمجرممجازات  فيتخفو صدور عفو ـ 
، یاساسقانون ) دولت یعالل مهم و مربوط به منافع ئدر مسا یپرس همهصدور فرمان ـ 

 (121ماده
قانون ) گريکديدر امور  ها آناز دخالت  یريجلوگو  گانه سه یقوا نيبنظارت بر مرز ـ 
 (192ماده، یاساس

 یمعرف ريوز نخست نيدوماعتماد به  یرأ صدور فرمان انحالل مجلس بعد از عدمـ 

 (193ماده، یاساسقانون ) شده

 (15)رانیوز یشوراو  ریوز نخستـ 4ـ2ـ2
 کشور تيتابعسال سن بوده و  91حداقل  یدارا که یمصر تيتابع یدارااز افراد  یکي

عنوان  اعتماد به یرأ افتيدر یبرا جمهور سيرئتوسط  نداشته باشد زينرا  یگريد
 ريوز نخستعدم اعتماد مجلس به  یرأ درصورت. شود یم یمعرفبه مجلس  ريوز نخست

مجلس  تياکثر یداراحزب  یاعضااز  یکيموظف است  جمهور سيرئ، شده یمعرف
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عدم اعتماد مجلس به  یرأ و در صورت دينما یمعرف ريوز نخسترا به عنوان  ندگانينما
 (193ماده، یاساسقانون ). دينما یمرا صادر  ندگانينماانحالل مجلس  حکم جمهور سيرئاو 

 باشند نيمجلساز  یکيهمزمان عضو  توانند ینم رانيوز یشورا یاعضاو  ريوز نخست
 یبراوجود دارد  یا ژهيومقررات  زين ها آن یمالدر مورد مسائل . (127ماده، یاساسقانون )

اشتغال به  تيممنوع ايو عالوه بر حقوق مقرر  يیايمزا وحقوق  افتيدر تيممنوعنمونه 
تبادل  یحت ايو اجاره  اي ديخر تيممنوعو  یصنعتو  یمال اي یتجاراقدام  ايهر شغل آزاد 

متعلق  ها آنبه علت سمت  یافتيدر یايهداتمام  نياعالوه بر . یدولتاموال  یکاالبه  کاال
 (128ماده، یاساسقانون ). دولت است یمعموبه خزانه 

 (16)هییقضاقوه ـ 4ـ3
 طهيحو ساختار و  هييقضامصر به مساله قوه  یاساسفصل سوم از باب سوم قانون 

 حکومتتنها مرجع حل و فصل اختالفات در . پردازد یمآن  اراتياختو  تيحاکم
نهاد  نيادر  ستيبا یم یواجتماع یفرداست و تمام منازعات  هييقضامصر قوه  یجمهور

قانون  نيا که یاساساز حقوق  یکياشاره شد  تر شيپ کههمانطور . مطرح گردد تيحاکم
 یاعطاحق  کرده ذکر یاجتماعو  یفرد یها یآزادحقوق و  یاجرابه عنوان ضمانت 

 فيتکلو  فهيوظحق قانون  نيادادخواست توسط مردم به مرجع صالح است و در برابر 
قرار  هييقضابر اساس قانون عادالنه را بر عهده قوه  حکم یاجرا و یرأ و صدور یدگيرس

 .داده است
از اصول  یکيبه عنوان  هييقضااستقالل قوه . قواست ريسامستقل از  یا قوه هييقضاقوه 

 یفرد یها یوآزادقرار گرفته است تا حقوق  رشيپذتحقق عدالت در جامعه مورد  یاساس
 امکان مورد خدشه واقع نشود و یحکومت یقوا ريسا تيحاکممردم تحت  یاجتماعو 

 .(178ماده، یاساسقانون ) سلب گردد يیاجراو  ینيتقن ارکانحقوق از  نياتجاوز به 
وصدور  یدگيرسدر  زين یقاضشخص ، حکومتدر  يیقضاعالوه بر استقالل نهاد 

عمل  او را از تحقق عدالت و دينبا یروان ديتهد و یخارجعامل  چيهمستقل بوده و  حکم
 يیقضامستدل و مستند بودن آراء  ديقو  یقانونو مقررات بازدارد و تنها عامل  نيقوانبه 

مهم  نکتهسه  یاساسقانون  ليدل نيهمبه . دينما یم ديمق حکمرا در صدور  یقاض کهاست 
 ثالثاً قابل عزل بودن او و ريغ اًيثان؛ یقاضاستقالل  اوالً: شود یمآور  اديموضوع  نيارا در 

 .(161ماده، یاساسقانون ) گريکديبا  فيتکالقضات در حقوق و  یرابرب
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 ليتبدخود  نيمخالفمقابله با  یبرامستبد  یها حکومت یشگيهم یها حربهاز  یکي

با اعمال  حکومت کهاست  یعلن ريغبه جلسات  حکمقضاوت و صدور  یعلنجلسات 

 یبرا. (028: 1983، یشمها) دينما یمعرصه را بر مخالفان تنگ  يیقضانفوذ در آراء 

 دارد یممقرر  یاساسقضا قانون  طهيحدر  حکومتاز آفت اعمال قدرت عناصر  یريجلوگ

 يیقضا حکمتا عالوه بر  گردد یمبرگزار  یعلنبه صورت  ها دادگاههمه جلسات  که

 باشند ها قدرتمانع اعمال نفوذ  عدالت و یاجراشاهد  زين یعموم افکارمستدل و مستند 

 .(161ماده، یاساسقانون )

 :از اند عبارت کهرا در نظر گرفته  یالتيتشک هييقضاجهت تحقق اهداف قوه  یاساسقانون 

 (17)یاساسدادگاه قانون  ـ4ـ3ـ1
 یا نامهنحوه نظارت دستور  پردازند یمبه آن  یاساس نيقوانهمه  که یاصول نيتر مهماز 

تا  باشد یممجلس  یاساسانون با ق ريمغادر برابر مصوبات  یاساسو حفاظت از قانون 

حفاظت از . اصول در امان باشد فيتحر و رييتغجامعه از  یاسيوس یحقوقسند  نيتر یعال

 نيقواندر  یاصلاز عناصر  یحقوققواعد  انيمسلسله مراتب  تيرعاو  یاساس نيقوان

 جاديابا  یاساس نيقوانعلت  نيهمبه . باشد یم گوناگون یکشورهانوشته در  یاساس

حفاظت از  یاساسمجالس با قانون  نيقوان یسازگارسنجش مطابقت  یبرا یا انهسام

. (118ـ  119: 1988، یعباس) دينما یم نيتضمجامعه را  یاسيوس یحقوقسند  نيتر یعال

 یقوامستقل و دور از نظارت  یمرجعبه عنوان  مصر یاساسراستا دادگاه قانون  نيهمدر 

مرجع  نيا. را برعهده دارد یاساسلس با قانون مصوب مج نيقوانمطابقت  یبررس گريد

مرجع  نيا یاعضا. باشد یم یاساسدر حفظ و حراست از قانون  یحکومتنهاد  نيتر یعال

 .(167ماده، یاساسقانون ) شوند یممنصوب  جمهور سيرئ حکمبا  کهنفر هستند  11رتبه  یعال

 یبررسو تنها حق  ستين حاکمو مقررات  نيقواندادگاه بر تمام  نيا یدگيرسهرچند 

 نيقوان) یاساسقانون  یاجرا یراستادر  که ینيقوان یوبرخ ها انتخاباتمربوط به  نيقوان

 ذکرالزم به . (166ماده، یاساسقانون ) را دارد شود یم بيتصوتوسط مجالس ( کيارگان

مصر در زمره  یاساسدادگاه قانون  یاساسبر قانون  ینظارت ینهادها یبنداست در تقسم 

 (21و 21: 1988، یقاض). رود یم به شمار يیقضا ینظارت یهادهان
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 (18)یدادستان ـ4ـ3ـ2
 و یبررسو  قيتحق تيمسئول يیقضااز دستگاه  ريناپذ يیجدابه عنوان جزء  یدادستان

بنا به  کهاست  کلدادستان  یدادستان استير. را برعهده دارد يیقضااتهامات  کردنمطرح 
دادستان . گردد یمانتخاب  يیقضا یعال یشورا یاعضا انيمواز  جمهور سيرئ حکم

 یبرا کهمشاوران عام دادستان باشد  ايو  نافياستدادگاه  سيرئمعاونان  اي رؤسااز  ستيبا یم
در صورت بازنشسته . داشته باشد ارياخترا در  تيمسئول نيا توان یمدوره  کيفقط و سال  0

 (161ـ169ماده، یاساسقانون ). رديپذ یم نايپا زيناو  تيمسئول یدادستاندوره  نيبشدن 

 (19)یدولت یشورا ـ4ـ3ـ3
و منازعات  یادارفصل منازعات و و تنها مرجع حل  يیقضامستقل  یدادگاهبه عنوان 

 یها تيشکاو  ها دادخواست یبررسدادگاه  نيا فهيوظ. ديآ یمبه حساب  احکام يیاجرا
 شيپموارد  رامونيپو اظهار نظر  یريگ ميتصم. است کارمندان یباطضانمربوط به تخلفات 

 گريدطرف آن دولت قرار دارد از  کي که يیقراردادها یبررس و نيقوانشده در  ینيب
 یدولترا از طرف نهاد  نيقوانو مقررات  سينو شيپ نياعالوه بر . دادگاه است نيا فيوظا
 (160ماده، یاساسقانون ). کند یم یبررس ،شورا ارجاع داده است نيابه  که

 (20)دولت ییقضانهاد  ـ4ـ3ـ4
 یفن کنترلو است  یاموراختالفدولت در  ندةينما يیقضامستقل  ینهادبه عنوان 

حل و فصل و قراردادها  هيته. نهاد است نيا بر عهده یادار یها دستگاهدر  یحقوقادارات 
 یاعضا. مجموعه است نيا فيوظا گريدطرف آن قرار دارد از  کيدولت  که یمنازعات

 مند بهره هييقضاقوه  کارمندان فيوظاو حقوق و  ها تيمصونهمان ز دولت ا يیقضاهاد ن
 (163ماده، یاساسقانون ). هستند

 یادار یدادستان ـ4ـ3ـ5
در  ها تيشکا یريگيپو  یمالدر تخلفات  قيتحق فهيوظ يیقضابه عنوان نهاد مستقل 

در ارائه خدمات  عملکرد یتاهکودر برخورد با  یقانون ميتصمو اتخاذ  یدولت یها دادگاه
 (181ماده، یاساسقانون ). دارد را بر عهده یعموم

 ینظامدادگاه  ـ4ـ3ـ6
مسلح  یروهاينمتعلق به  ميجرابه  یدگيرس کهمستقل است  ینهاد ینظام يیقضانهاد 
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 اي ینظام ینهادهادر داخل  که یميجراافراد و افسران آن را بر عهده دارد و تمام 
 انينظام ريغ. نهاد است نيا یها تيصالحدر حوزه  دهد یممسلح رخ  یاروهين ساتيتأس

مسلح  یروهاينبه  یبيآس ها آنجرم  که شوند یم محاکمه محکمه نيادر  یصورتتنها در 
 (138ماده، یاساسقانون ). باشد کردهوارد 

 یحقوق کارشناسانو  وکالاز  یاساسقانون  ـ4ـ3ـ7
 تيمصونهمان  کارشناسان یبراو  کرده ادي يیقضاتحقق عدالت  ارکانبه عنوان 

 (182و181ماده، یاساسقانون ). قضات را در نظر گرفته است یايمزاو وحقوق 

 یادارو  یمحلنظام  ـ4ـ4
 نياو  گردد یم ميتقس یمحلمختلف  یواحدهادولت به ؛ مصر یاساسبراساس قانون 

 که رديگ یمصورت  یا هگونبه  یبند ميتقس نيابرخوردارند و  یحقوق تيشخصاز  واحدها
 حتاجيمااساس  نيابر . ندينمابه نحو احسن ارائه  یمحلبتوانند خدمات  یادار یواحدها

مختلف  یمحل یها بخش انيمو منابع  امکاناتعادالنه  عيتوزبه صورت  یمالو  یادار، یفن
 (180ماده، یاساسقانون ). شود یم یسازمانده

 نيادر . شوند یماداره  یمحل یخودگردان اي تمرکزبه صورت عدم  یمحل ینهادهااما 
اعطا  «شوراها»به نام  یمحل یمردمبه نهاد  یا ژهيو اراتياخت یاساسقانون  قيطراز  ستميس
 يیاجراعوامل  لهيوسدر محل را داشته باشند و به  یادار یريگ ميتصم ارياختتا  گردد یم

 یاعضامردم  ميمستق یرأ با یلمحهر واحد  یبرامبنا  نيهمبر . کنندرا اجرا  ها آنخود 
 21حداقل  ديبا یمحل یشوراهانامزد حضور در . شوند یمسال انتخاب  0شورا به مدت 

 (188ماده، یاساسقانون ). ساله باشد

 انتخابات یمل ونیسیکم ـ4ـ5
و  یپارلمان، یجمهور استير یها انتخابات و یپرس همه یاجراتنها نهاد مسئول در 

 انيپامربوط به انتخابات از ابتدا تا  فيوظا یتمامتخابات است و ان یمل ونيسيکم یمحل
ضوابط  نييتع، هيانتخاب یها حوزه ماتيتقسارائه ، دهندگان یرأ هيانيب هيتهاعم از  کار

قانون ). است ونيسيکم نيابر عهده  جينتااعالم و  یغاتيتبل یها نهيهزو  یگذار هيسرما
 (218ماده، یاساس

به  کهعضو  11از  متشکل يیشورا: از اند عبارتانتخابات  یمل ونيسيکم یاعضا
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 یشورا، دنظريتجد یها دادگاه و فرجام دادگاه یروسا ندگانينما انيماز  یمساوصورت 
 ساله انتخاب 7دوره  کي یبرا یادار یدادستان و دولت يیقضا یها دستگاه و دولت

از اعضا هر سه سال  یمين. است یفرجامعضو دادگاه  نيتر یميقدآن  سيرئو  شوند یم
متخصصان و  کارشناسانخود با  فيوظا یاجرادر  توانند یمو اعضا  کنند یم رييتغ کباري

 یاجراهامحوله از ضمانت  فيوظا یاجرادر  ونيسيکم نيا. ندينمامشورت  یانتخاباتامور 
 هييقضاسال قوه  11به مدت  یاساسشدن قانون  يیاجرا خيتاربرخوردار است و از  یکاف
 (213ماده، یاساسقانون ). شمارش آرا نظارت خواهد داشت و یريگ یرأ بر

انتخابات در رابطه با روند  یمل ونيسيکماعتراضات از  و اتيشکابه  یدگيرسمسئول 
در  است و یادار یعالدادگاه  یجمهور استيرو پارلمان  یها انتخابات یپرس همه

 جينتااعتراض به  و خواهد بود یدگيرسمسول  یادار يیقضادادگاه  یمحل یها انتخابات
 .شود یم رفتهيپذآن  یرسمتنها بعد از اعالم 

 مصر یاساسقانون  یوبررس لیتحل ـ5
باشد  یمردم یها آرماننشانگر  زيچاز هر  شيپ ستيبا یممصر  یجمهور یاساسقانون 

 دهيدگرملت مسلمان متبلور  نيا اتينظر و ءآرا و افکاردر  یاسالم یداريب انيجردر  که
 :است شينماقابل  ريزدر سه عنصر  مطالبات نيامجموعه . بود

 یاسالم تيهوـ 

 یاسالموحدت ـ 

 یزيست استکبار هيروحـ 

از  یجامع ليتحل تواند یم یاساسدر قانون  ها نهيزم نيادر  یقانونگذارنحوه  یبررس
 .دينمامصر ارائه  یاساسقانون  یمحتو

 یاسالم تیهو ـ5ـ1
و مردم همواره در طول  رفتيپذصورت  یاسالم قيعم یها شهير ابانقالب مردم مصر 

در  اسالم خواهانه حفظ نمودند و یها زهيانگ وخود را با اسالم  یناگسستن ونديپدوران  نيا
 یاساسان قانون مؤسسانتخابات مجلس  و جمهور سيرئمهم خود مثل انتخاب  ماتيتصم

همواره با الگو  ها آن. بودند یاسالم یحکومتخواهان تحقق  انيگرا اسالمبا اعتماد به 
جعل اهلل يو لن » هيآمستقل بودند و  یاجتماع یزندگبه دنبال  ميکرقراردادن قرآن 
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. را چراغ راه خود در مبارزات قرار داند( 101، نسا) «الين سبيالمؤمن ین عليافرکلل
 دهند یم ليتشکمصر را  ینفر ونيليم 81 تيجمعدرصد  31از  شيب یزيچ کهمسلمانان 

 «هيعل یعليعلو والياالسالم » دارند یم نيب کهاسالم  یگرامرسول  ةبه فرمود یتأسبا 
 نيمب نيدمستقل بر اساس اصول  تيهوبه دنبال زنده نمودن ( 990: 2،ج1962،صدوق)

مصر تنها در چند  یاساسقانون  سينو شيپاسالم خواهانه  انيجر نيادر برابر . اند اسالم
 یاسالم تيهوبه  یحقوق یاجرامحدود و فاقد ضمانت  کامالًصورت مورد آن هم به 

 یاسالم و یعربامت  ريناپذ ميتقسمصر به عنوان جزء  یعرب یجمهور. اشاره نموده است
در مقابل . شده یمعرفمصر  برکشور حاکم یرسم نيداسالم به عنوان  نيددانسته شده و 

 نيد کنارو در  دهيگرد ذکرپررنگ  رايبس یعرب یستيوناليناس تيهو، اشاره مختصر نيا
شناخته و  یاساسدر قانون  ینيد یها تياقلبه عنوان  تيحيمسو  هودي انياد، اسالم نيمب

به  هيشخصاحوال  ژهيومختلف به  یها نهيزممزبور در  انياد یها یآزاد. اند شده یمعرف
باعث  کههرگونه حزب  ليتشک یاساسقانون . شده است نيتضم یاساسقانون  لهيوس

اسالم  یبرا یجد یتيمحدودخود  نيوامردم گردد را ممنوع اعالم نموده  انيمتفرقه 
 .ديآ یمخواهان به شمار 

 یمعرف یقانونگذارفراوان اسالم را به عنوان منبع  یها جنجالهرچند با  سينو شيپمتن 

تطابق  یابر یتيحاکم ینهاد نييتععدم  و یحقوق شهياندبه  تفکر نيا ليتبدنموده اما عدم 

و بدون  یشعار یا مادهاصل را به صورت  نيا یاسالم عتيشرمصوبات مجالس با 

 عتيشرمخالف با  یقانونگذاشته است و در صورت وضع  یباق یحقوق یاجراضمانت 

فصل جداگانه از قانون  کي که ستيدرحال نيا. باشد یمجرا اال الزمقانون مصوب  یاسالم

قانون  سينو شيپشده در  نييتع یفرد یها یآزادشر و حقوق ب یاجراهابه ضمانت  یاساس

 .فوق باشد تيواقع یايگو تواند یم دو نيا سهيمقا کهاست  افتهياختصاص  یاساس

 یمرجعبه عنوان  فيشربه االزهر  یاساساشاره قانون  نهيزم نيادر  ذکرقابل  نکاتاز 

 ینهادوبه عنوان را داشته  هيشرع مسائلحق اظهار نظر در  کهاست  یواجتماع یعلم

در  ینيده مؤسسهرچند اشاره به االزهر به عنوان . است یدولت یا بودجه یدارامستقل 

مجموعه در  نيانظرات  یبرابرجسته است اما  نکاتاز  یاسالم تيهو جيترو یراستا

 حيتصر سينو شيپ( 0) تنها در ماده. وجود ندارد يیاجراضمانت  زين ینيد مسائل یراستا
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 اخذ یاسالم عتيشربزرگ االزهر در امور مرتبط با  یعلما اتيهنظر  کهشده است 

نمودن اسالم خواهان اضافه شده  یراض یبراتنها  زينماده  نيا که رسد یم به نظر. گردد یم

در نظام  رگذاريتأثمشخص و  یقانون گاهيجافاقد  یاساسقانون  سينو شيپو االزهر مطابق 

 .مصر خواهد بود یحقوق

 یها ارزش یمبنابر  سينو شيپشده در  نييتع یواجتماع یفرد یها یآزادحقوق و 

 یانسان یها یآزادمطلق برگرفته از حقوق غرب بر  یوآزاد دهينگرد ميتنظ یاسالم یواال

به  ديمق سينو شيپدر  مذکور یها یآزاداز حقوق و  کي چيه. مرجح شده است یاسالم

 .اند دهينگرد یاسالمو  یشرعضوابط 
 حکومتمردم مصر با اهداف اسالم خواهانه وارد عرصه مقابله با  کهن طور آ جهينتدر 

 یاصل ارکاناز  یکيبه عنوان  یاسالم تيهوبه  یاساسقانون ، طاغوت زمان خود شدند
 نيتدو سکوالر یگرا یمل یا عدهمطابق خواسته  شتريباست و  نکردهتحقق انقالب توجه 

 .است ديتهددر حال  یجدبه صورت  یساسادر قانون  یاسالم تيهواست و  دهيگرد

 یاسالموحدت  ـ5ـ2
 انيموحدت  جادياتحقق اعتصام به حبل اهلل و  یراستاهمواره در  ملت و نخبگان مصر

، یمطهر) محمد عبده خيشمانند  يیآشنا یها ناممصر  خيتاردر . اند مسلمانان گام برداشته
، داريبشاهد ) قطب ديسناب و ج( 96: 1989، یاحمد) محمود شلتوت خيش (،97: 1931
آنان آفت بزرگ جوامع . دارند نهيبرسرا  یاسالممذاهب  بيتقرمدال ( 191ـ  107: 1980
 نيمسلمحلقه مفقوده وحدت به جامعه  یهنگاممعتقدند تا  و دانند یم يیگرا یملرا  یاسالم

 چنگ یماسالمتعلق به جوامع  یمالغرب با حربه تفرقه بر منابع  ستياليامپربازنگردد 
 را در هم یاسالماو مرز جوامع . دارند یم نگاه یباق یگرسنگو آنان را در فقر و  زنند یم
به نقل از ). است یاسالمهست آن جا قلمرو جامعه  یمسلمانو معتقد است هرجا  شکند یم

مذاهب  بيتقرافتتاح جماعت ( 268: 7شماره ،فرهنگ معاصر و خيتارفصلنامه  ،مصر الفتاه
 یها ینگارو نامه ( 2: 1981، یرازيش آزار یب) شلتوت خيشمانند  یافراد لهيوس به یاسالم

 یاسالمواحد  تيحاکمبه تحقق  آنهانشانگر عمق اعتقاد  عهيش یعلماقطب با  ديسو  یو
مصر  یاساسقانون  یاسالمتحقق وحدت  یراستااما در . است یمذهببه دور از تعصبات 

فرق  انيمساختن وحدت  یعملدر  کشور نياردم و م حکومتبدون توجه به نقش عمده 



 

 
 1931 زييپا - 1/ سال اول، شماره  يحقوق عموم  ياه يفصلناهم ربرس   

 

 

87 

گذشته  یها سالمذاهب در  بيتقر یپرچمدارو نقش االزهر در  یاسالممختلف امت 
را  عتيشر یمبادو  یاسالم یرسممذاهب ، یمصر انيعيشاشاره به حقوق  نيتر کمبدون 

از  یکيبه عنوان  عيتشبه مذهب  و. است کردهخالصه « جماعت مذاهب اهل سنت و»در 
و  تيحيمس انياد یآزاد که است یحالدر  نيا. ننموده است یا اشاره چيه یاسالممذاهب 

پر  اريبس یعرب يیگرا تيقوم زين نهيزم نيامورد توجه واقع شده و در  حيتصربه  تيهودي
مجلس  رسد یم به نظر. مورد توجه قرار گرفته است یاسالماز تحقق امت واحده  تر رنگ

 یاسالمبه وحدت  یابيدست یراستاجه به خواسته ملت مصر در تو یجاان به مؤسس
 .داده است حيترجرا  یافراط یسلف یا عدهخواسته 

 یزیست استکبار هیروح ـ5ـ3
 یها مانيپاشغالگر قدس و لغو تمام  ميرژو  کايآمرباالخص  یجهان نيمستکبرمقابله با 

از  تيحما کناردر ( ديويد کمپ مانيپ ژهيوبه ) کشورها نياو ر دولت مص نيماب یف

مردم مسلمان مصر  یها خواسته نيتر یاساسمظلوم از  انينيفلسط ژهيوجهان به  نيمستضعف

 اراتيواختقدرت  ميتقسنحوه  که یحالدر . بود کشور نياتحقق انقالب در  انيجردر 

را  یاساسهدف  نيا مبارک حکومتبازمانده از  ینهادهاو قضات به عنوان  انينظامفراوان 

 .قرار داده است ديتهدورد م

به عهده  ینظامو اداره امور  دهيگردهمچنان استقالل ارتش حفظ  ینظامدر امور 

 :است ليذبه نحو  ینظام یروهاينقدرت در  ميتقسنحوه . قرار داده شده است انينظام

 یملدفاع  یعال یشوراملت متعلق به عموم مردم مصر است و  ملکارتش به عنوان ( 1

 ارياخت یدارا یرسمبه عنوان مقام  زيندفاع  ريوز. گردد یم ليتشک یعاد نيانقوبراساس 

 .شود یممسلح انتخاب  یروهاينرتبه  یعالافسران  انيمدر ارتش از 

 یلشکر نيمسئولاز  یتعداد و جمهور سيرئ استيربه  که یمل تيامن یعال یشورا( 2

 ینظام یها استيسو صلح و جنگ  نةيزمدر  یا عمده اراتياخت شود یم ليتشک یکشورو 

 .ستين یپوش چشمدر آن قابل  انينظام ريوتأثدارد 

در صورت انتخاب  یحت مبارک حکومتمانده از  یباق انينظام بيترت نيابه 

به حساب  نيمستکبردر مبارزه با  یا عمدهسد  زيست استکبارگرا و  اسالم جمهور سيرئ

در  است و یفاتيتشر یارياختقوا  کل استيردر  جمهور سيرئ ارياخت کهچرا ؛ نديآ یم
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 ینظامدر امور  گريدبه عبارت . دارد یرأ کيتنها  زين یمل تيامن یعال یشورا

 و ارتش قرار داده شده است و یمل تيامن یعال یشورابه عهده  اراتياختو  یريگ ميتصم

 .ندارد یريگ ميتصم ارياخت يیتنهاامور به  نيادر  جمهور سيرئعمالً 

بسته  جمهور سيرئدست عمالً  زين یالملل نيبو  یخارجو معاهدات  یارجخ استيسدر 

اساس  نيابر . اعتبار دانسته شده است یداراهر دو مجلس  بيتصوامور تنها با  نياشده و 

 ديجدمعاهدات  یامضاو  یقبلمعاهدات  رييتغ ارياخت نيمجلس بيتصوبدون  جمهور سيرئ

 یدارا زين یخارج استيسدر حوزه  جمهور سيرئ کهادعا نمود  توان یم لذا. را ندارد

 .نخواهد بود یاديز اراتياخت
 طهيحدر  حکومتبه عنوان دو حوزه مهم  یخارج استيسو  ینظاماساس امور  نيا بر
منتخب مردم قرار داده شده و لذا ملت مصر  جمهور سيرئاز  ريغ گريد ینهادها تيصالح

 نياو  افتنديندست  یفراوان قيتوفخود به انقالب  یاصلنمودن اهداف  یقانون ريمسدر 
 .قرار دارد یجد یديتهداهداف در معرض 

 یریگ جهینت
 یمردم یها یريدرگو  یخيتار یفرودهافراز و  ةهم مصر با 2119 یاساسقانون 

توجه گسترده به . ديرس بيتصومردم به  تياکثرموافق  ءو با آرا یپرس همهسرانجام در 
از  ها آن یبرامشخص  یاجراهاضمانت  نييتعو  یاجتماع و یفرد یها یآزادحقوق و 

از  یبردار گرته شتريبفوق  یها یآزادقانون است هرچند اطالق  نيابرجسته  نکات
 زينشده  یطراح یحکومتساختار . سازد یم حقوق بشر را به ذهن متبادر یغرب یها نمونه

 مهينو  یاستير مهين یها ميرژو مانند مدل  يیويمونتسک یقوا کيتفک تفکرمطابق با 
، یغمام) گردد حاکمانو استبداد  یهواپرستمانع از  یحدتا  تواند یم و باشد یم یپارلمان
 2119 یاساسمصر بر اساس قانون  یحکومتاست ساختار  ذکرالزم به . (981و 977: 1986

مانع  تواند ینم یسازندارد و صرف ساختار  1381 یاساسبا مدل قانون  یچندانتفاوت 
در مسائل  جمهور سيرئ اراتياختهرچند . باشد حکام یخودسراز  یريجلوگ یبرا یوفقم

توسط مجلس به نحو گسترده محدود شده و  یخارج استيسو در  انينظامتوسط  ینظام
قوه همچنان  نيااما  باشد ینم یفراوان اراتياخت یدارا هيقضائدر قوه  جمهور سيرئ نيهمچن

در  یاسالم تيحاکمنقش  رامونيپاما . سابق مصر استدر دست قضات وابسته به دولت 
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شده  یمعرف یقانونگذار یاصلاسالم به عنوان منبع ، یاساساگرچه در قانون  یاسيسعرصه 
 نيانظر  یاسالمدر مسائل  کهشده  حيتصرآمده و  یاساسدر قانون  فيشرو نام االزهر 

 نيا که دهد یم نشان یساساقانون  یها بخش ريسابه  ینگاه کنيل، شود یم نهاد گرفته
به عبارت . باشند ینم ضمانت اجرا چگونهيه یداراداشته و  یشينماو  یشعارموارد حالت 

مدل . است دهينگرد حکومتوارد در ساختار  نهينهاداسالم به صورت عمالً  گريد
 یاساسمتمم قانون  2و اصل رانيا یاسالم یجمهور یاساساصل چهارم قانون  یساختار

صاحب نظر در برابر مصوبات مجالس  یفقها یبرارا  یاستصوابنظارت  ینوع هک مشروطه
 یکشورهاتمام  لهيوسقابل استفاده به  یعمل یالگو؛ نموده است یطراح یقانونگذار

ملت و نخبگان  کهجا از آن نيهمچن. باشد یم عتيشرحفاظت از اصول  یراستادر  یاسالم
 یاساسقانون  کهاند جا داشت  قدم بوده شيپ یاسالممذاهب  بيتقر ريمسهمواره در  مصر

 .شناخت یم تيرسمرا به  یمصر انيعيشمصر حقوق 
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 ها ادداشتی
 که شود یماداره  یحزبچند  ستميس هيپامصر بر  یعرب یجمهور یاسيسنظام : پنجماصل ـ 1

 .ستشده ا حيتصربه آن  یاساسبوده و در قانون  یمصرجامعه  نياديبن یمبانچارچوب اصول و  در
، یگذار قانون یاصلو منبع  یعربآن  یرسمزبان ، اسالم کشور یرسم نيد: دوماصل ـ 2

 .اسالم است عتيشر
تا  شوند یم ليتشک یملدر سطح  یمل یتخصص یشوراها: و شصت و چهارم کصدي اصلـ 3

 نيا. ندينمامساعدت  یمل یها تيفعال یها نهيزم یتمامدر  کشور یعموم استيس یطراحبتوانند به 
 .باشند جمهور سیرئتحت نظارت  یستيباشوراها 
 نيتضم یستيبا یگروه یها رسانهو  اتينشر، چاپ، مطبوعات یآزاد: چهل و هشتماصل ـ 4
براساس  یستيبا ها آن ليتعط ايو  قيتعل، ها آنها ممنوع است و اخطار به  سانسور روزنامه. شود

، ها سانسور محدود روزنامه، در زمان جنگ اي یاضطراردر حالت . باشد یادار یها هيروو  ها روش

 تواند یم یمل تيامناهداف  یبرا ايو  یمل تيامندر مورد موضوعات  یگروه یها رسانهو  اتينشر
 .براساس قانون اعمال گردد

 .مجلس الشعبـ 5
 .اسقاط النظام ديريالشعب ـ 6
 .  ـ 7
 .اتيوالحر الحقوقـ 8
 . ـ 3

 . ـ 11
 .مجلس النوابـ 11

 .یالشورمجلس ـ 12
 . ـ 19
 .هيالجمهور سيرئـ 10
 .هالحکومـ 12
 . ـ 17
 .  ـ 16
 . ـ 18
 .مجلس الدولهـ 13
 .  ـ 21
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 منابع و مآخذ

 یالف( فارسی و عرب

 قرآن كريم

 .نشر چاپار تهران: ،فرهنگ علوم سياسی(، 3131)علي ، قابخشيآ

 ، تهران: انتشارات مجمع جهاني تقريب مذاهب.داران تقريبطاليه(، 3131) مهدي ،احمدي

 .1133، الدستور المصری

 .3831، الدستور المصری

د ترابي، تهران: ، ترجمه سيد مقداقوانين اساسی کشورهای جهان(، 3131ال مدكس، رابرت )
 نشر شهر دانش.

، تهران: انتشارات دار تقريبطاليه ،شيخ محمود شلتوت(، 3131) عبدالكريم ،آزار شيرازي بي
 مجمع جهاني تقريب مذاهب.

 .311-311، صصمجله انديشه تقريب ،«شهيد سيد قطب»(، 3131بيدار، شاهد )

 .1ج ، تهران: نشر صدوق،من اليحضره الفقيه(، 3111شيخ صدوق )

 ، تهران: انتشارات جنگل.مبانی حقوق اساسی(، 3133عباسي، بيژن )

، تهران: مركز اسناد حقوق اساسی جمهوری اسالمی ايران(، 3131غمامي، سيدمحمدمهدي )
 انقالب اسالمي.

، پژوهشكده مجازي نويس قانون اساسی مصر تحليل و بررسی پيش(، 3183فتاحي، علي )
 .831811131حقوق، شماره مسلسل

 .م3813سپتامبر  1، به نقل از مصر الفتاه، 113، ص1ماره، شاريخ فرهنگ معاصرفصلنامه ت

 .ميزان، تهران: نشر های حقوق اساسی (، بايسته3138) ابوالفضل ،(قاضي)شريعت پناهي

 .ميزان، تهران: نشر نهادهای سياسی و حقوق اساسی(، 3131) ابوالفضل (،قاضي)شريعت پناهي

 .هوری اسالمی ايرانقانون اساسی جم

 .قانون اساسی مشروطه



 
 
 

 (یالديم 2119مصر ) یاساسقانون  یبررسو  ليتحل
 

 

31 

سرزمين اسالم )شناخت اجمالی کشورها و نواحی مسلمان (، 3111) غالمرضا ،گلي زواره
 .مركز انتشارات دفتر تبليغات اسالميقم: ، نشين جهان(

نشريه ، ترجمه حسن رضايي، «اسالم و حقوق اساسي در مصر»لمباردي، كالرك. ب )بي تا(، 
 .111-113، صصراهبرد

 انتشارات صدرا. تهران: ،های اسالمی در صد ساله اخير نهضت(، 3183) مرتضي ،مطهري

 .1ج ،، تهران: ميزانحقوق اساسی جمهوری اسالمی ايران(، 3138هاشمي، سيدمحمد )
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