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1ـ عضو هيأت علمی مؤسسه آموزشی ـ پژوهشی امام خمينی (ره) ،قم ،ايران
2ـ دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقيقات تهران ،تهران ،ايران
9ـ دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
پذیرش1331/8/6 :

دریافت1331/3/15 :

چکیده
تحقق هر انقالب سياسی در دنيای معاصر به معنای عبور مردم از ارزشهای مسلط بر نظام
حاکم و تحقق مطالبات و خواستههای عمومی در عرصههای فردی و اجتماعی است .انقالب
 22ژانويه مردم مصر با اهداف آزاديخواهانه و اسالمگرايانه طاغوت مصر را سرنگون نمود و
در مسير استقرار حکومتی بر پايه قسط و عدل الهی و مسلط نمودن ارزشهای انسانی
پيشرفت .آنچه برای ماندگار شدن اين خواستهها ضروری به نظر میرسيد قرار گرفتن
انديشههای زالل انقالبی در ساختاری حقوقی و سياسی بود تا از دستاندازی معاندان آزادی
ملی در امان باشد و برای همه نسلهای مصر جاودان باقی بماند .مهمترين سند حقوقی و
سياسی که میتواند در بردارندة اين شاخصههای اساسی باشد قانون اساسی است که به وسيله
نمايندگان مردم نگارش میيابد و مطابق با خواست عموم جامعه به تصويب میرسد .قانون
اساسی سال  2119مصر با همة فراز و نشيبها در همهپرسی با کسب حدود  79/8درصد آرا
به تصويب رسيد .بررسی فرآيند تصويب قانون اساسی جديد مصر و ساختارهای حقوقی و
سياسی مصر بعد از انقالب میتواند در فهم صحيح وضعيت حقوقی مصر جديد و حدود
تحقق خواستههای مردمی بر اساس آن راهگشا باشد.

کلیدواژهها :قانون اساسی ،شريعت ،آزادی ،ساختار حکومت ،وحدت اسالمی.

* نويسندة مسئول مقاله

E-mail: afattahi@mihanmail.ir
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مقدمه
تحقق هر انقالب سياسی نشانگر عبور مردم از ارزشهای مسلط بر نظام حاکم وعزم
مصمم آنها برای رسيدن به اهداف وآرمانهای مطلوب است( .آقابخشی 919 :1989 ،و
 )283انقالب  22ژانويه مصر در اثر مجموعهای از راهپيمايیها ،تظاهراتها ،نافرمانیهای
مدنی و اعتراضات و با حدود حداقل  192شهيد مردمی و با اهداف مقدس آزاديخواهانه
واسالمگرايانه به پيروزی رسيد.
ملت مصر که بعد از تحمل سالها رنج و مشقت ناشی از حکومتهای مستبد نظير
حکومت حسنی مبارک و تحمل تحقير ناشی از پذيرش قراردادهای ننگين داخلی (مانند
معاهدات حفر کانال سوئز و دخالت انگلستان و فرانسه) و سازش خارجی (مانند
معاهدات صلح با اسراييل در پايان جنگ شش روزه و معاهده کمپ ديويد) که حميت و
عصبيت اسالمی و عربی آنها را لگدمال نموده بود و مشاهده سالها غارت و چپاول
اموال و ثروتهای ملی و زير پا قرار گرفتن عزت وکرامت انسانی خود؛ با به ثمر نشستن
انقالب فرصتی يافتند تا آزادانه و بدون دخالتهای نابه جا برای دستيابی به آرمانهای
واالی الهی ـ انسانی به عرصه اجتماع آمده وعظمت و بزرگی تاريخ وتمدن مصر و
توانايی اثرگذاری آن در جهان امروز را به منصه ظهور بگذارند( .مقدمه قانون اساسی)
در اين ميان میبايست عزم راسخ ملت در تحقق اهداف انقالب در انديشهای حقوقی
و دارای ضمانت اجرا جلوه گر شود تا مانع از هرگونه دست اندازی شده وبه عنوان
ميراثی گرانبها برای همه ملت مصر ماندگار بماند .در همين راستا قانون اساسی هر
کشوری مجموعهای از اصول و قواعدی است که با در نظر گرفتن سليقههای مختلف
می تواند به عنوان عالیترين سند حقوقی شامل تمام اصول سياسی ،ساختار حکومتی،
سلسله مراتب و جايگاه قدرت و حدود و نحوة اعمال آن بر عموم جامعه ،اصول حاکم
بر روابط فرمانبران و فرماندهان و حقوق شهروندی و ضمانت اجراهای ناشی از تخطی
از آنها باشد( .قاضی)01 :1983 ،
ملت و رهبران انقالبی مصر با در نظر گرفتن اين نکته خطير در پی تدوين قانون
اساسی مطابق با شرايط مصر جديد برآمدند و مردم با انتخاب نمايندگان خود در مجلس
مؤسسان قانون اساسی برآن شدند تا اختياراتی که در دوره انتقال قدرت از طريق برگزاری
انتخابات توسط شورای نظامی به صورت موقت به رئيسجمهور اعطا گرديده بود را در
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مسير قانونی خود قرار دهند و از منحرف شدن اهداف انقالب جلوگيری نمايند.
به همين منظور مجلس مؤسسان پيشنويسی را در  292ماده مصوب کرده بود جهت
برگزاری همهپرسی به رئيسجمهور ابالغ نمود تا مردم تصميم گيرنده نهايی در رابطه با
پذيرش يا عدم پذيرش مهمترين سند حقوقی کشور خود باشند .پيشنويس مذکور در
همهپرسی  12دسامبر  2119با کسب  79/8آرا به تصويب مردم مصر رسيد و الزماالجرا
گرديد.
بررسی قانون اساسی مصر میتواند نمايی کلی از حکومت مصر بعد از انقالب و
حدود و وظايف قدرت عمومی و حدود آزادیهای شهروندان را به نمايش بگذارد و
روشنگر اين مطلب باشد که آيا اين قانون اساسی میتواند پاسخگوی آرمانهای مردم
انقالبی مصر باشد يا خير؟ قبل از پرداختن به موضوع قانون اساسی جا دارد به سابقه
تدوين قوانين اساسی ،نوع حکومت و ساختار اداری کشور مصر اشاره نماييم.

0ـ نگاهی به تاریخ قوانین اساسی در مصر
جمهوری عربی مصر در شمال آفريقا و در مجاورت کشورهای ليبی ،سودان ،اردن و
اسراييل قرار دارد و به علت موقيعت ويژه جغرافيايی که واصل دريای مديترانه و دريای
سرخ به اقيانوس هند میباشد؛ به عنوان کشوری تأثيرگذار در منطقه خاورميانه شناخته
میشود .تاريخ مصر بافراز و نشيبهای فراوان شاهد حکام مقتدر و يا اشغالگری بيگانگان
در ادوار مختلف تاريخی بوده است( .گلی زواره902 :1962 ،ـ )909اولين قانون اساسی
مصر در سال  1329به نگارش در آمد اما بعد از آن در سالهای 1370 ،1328 ،1327
و 1361مورد بازنگریهای کلی و جزيی قرار گرفت .قانون اساسی  1361که مبتنی بر
قانون اساسی مصوب در دوران زعامت جمال عبد الناصر در سال 1327نگارش يافته بود؛
ساختار اقتدارگرايانه و تک حزبی حاکميت را حفظ مینمود .سر انجام در  22مه  1381به
علت فشارهای مردمی و معاهده صلح مصر و اسراييل در سال  1363قانون اساسی مصر
مورد بازنگری قرار گرفت و تغييرات چشمگيری در ساختار سياسی و حکومتی مصر ايجاد
نمود برای نمونه تأسيس نظام چند حزبی( ،)1تعيين زبان عربی به عنوان زبان رسمی و فقه
اسالمی به عنوان مرجع اصلی قانونگذاری( ،)2تاسيس مجلس شوراهای تخصصی ملی با
هدف ارائه مشورت به رئيسجمهور و کابينه( )9و تثبيت مطبوعات به عنوان نهادهای مردمی
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و مستقل( )0از جمله آنهاست (ال مدکس023 :1982 ،ـ)072
بر اساس اين قانون اسالم دين رسمی مردم مصر و منبع اصلی قانونگذاری محسوب
میگرديد که نشانگر جايگاه ويژه دين مبين اسالم در ميان مردم مصر میباشد .هرچند که
در قانون اساسی  1381مرجعی برای حراست از قوانين مخالف اسالم پيش بينی نگرديده
بود .مفهوم شريعت اسالمی که در اين قانون به کار رفته است از دو بعد قابل اشکال و
بررسی است :بعد اول مفهوم و برداشتهای گوناگون از واژه شريعت اسالمی در طول
تاريخ و بعد دوم معنای حقيقی شريعت در اصل دوم .درگيری نظری سکوالرها با
مسلمانان نيز به تفسير و حدود و ثغور اين عبارت بر میگردد .الزم به ذکر است که
تعريف دادگاه قانون اساسی از اصل دوم نيز ،در حل اين معضل تأثيرگذار نبود.

3ـ روند تحوالت تدوین قانون اساسی
بررسی فرآيند منتهی به تصويب قانون اساسی نشانگر آن است که اين روند روندی
حقوقی نبوده و تحوالت سياسی بر انديشه حقوقی غلبه يافته است .در جريان شکلگيری
انقالب مردمی و اسالمی مردم مصر مهمترين شعار مردم اسقاط نظام ديکتاتوری حسنی
مبارک و محو تمام نظامات وابسته به حکومت او بود( )7که تحقق اين هدف بدون تشکيل
مجلسی جهت تدوين قانون اساسی مطابق با آرمانهای مردمی امکانپذير نبود.
()http://mideast.foreignpolicy.com
اما در جريان پيروزی انقالب ،شورای نظامی که پسماندی از حکومت حسنی مبارک
بود به نام ملت ،حکومت را در دست گرفت و مدعی اداره وضعيت انقالبی شد .اين شورا
در بيانيهای به نام «بيانيه قانون اساسی» روند شکلگيری حقوقی نظام را تعيين نمود و
اصالح قانون اساسی دوره حسنی مبارک را در دستور کار خود قرار داد .نتيجه اين اتفاق
تبديل شعار مردمی «الشعب يريد اسقاط النظام» به مفهوم خود ساخته «الشعب يريد اصالح
النظام» بود و مردم به رهبری گروههای مبارز اسالم خواه از جمله اخوان المسلمين و ديگر
جريانات فکری حاکم در رفراندومی با  61درصد آراء خواستار اصالح قانون اساسی به
جای تدوين متن جديد گرديدند.
شورای نظامی بعد از صدور بيانيه قانون اساسی تشکيل و چارچوب بندی نهادهای
اساسی حکومت از جمله انتخاباتهای رياست جمهوری و مجلس نمايندگان و مجلس
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مؤسسان قانون اساسی را بر عهده گرفت و مهمترين تصميمات کشور براساس خواست
آنها اتخاذ گرديد( .فتاحی)26 :1931 ،
مهمترين اهداف شورای نظامی در دو حيطه داخلی وخارجی عبارت بود از:
1ـ پاسداری از معاهدات بينالمللی به ويژه کمپ ديويد و حفظ ارتباط با اسراييل و
آمريکا.
2ـ خارج نمودن قدرت هدايت مردم از دست اسالم گرايان و ذوب نمودن آنها در
دولتی با ويژگیهای سکوالر.

2ـ مبانی قانون اساسی مصر جدید
از آنجا که قوانينی اساسی بيانگر خواستهها و آرمانهای يک ملت وقطب نمايی برای
رسيدن به اين اهداف واال میباشد بررسی مبانی و اصول پايهای قانون اساسی  2119مصر
در فهم صحيح و عميق موضوعات و مواد آن راهگشاست.

1ـ3ـ تضمین حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی
يکی از نقاط بر جسته و قابل توجه قانون اساسی جديدی مصر نگاه ويژه به حقوق و
آزادیهای فردی و اجتماعی است .به عبارت ديگر بر اصول پذيرفته شده در اعالميههای
حقوق بشر به نحو افراطی تاکيد گرديده است .قانونگذاری در عرصه همه حقوق و
آزادیهای کالسيک (مانند آزادی جان ،فکر وجمعيت) ونوين (مانند حقوق فردی،
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی) (عباسی 979 :1988 ،به بعد) نشانگر اوج اعتقاد مجلس
مؤسسان قانون اساسی به اين موضوع است( .قانون اساسی :مواد  81ـ )91

2ـ3ـ نقش مردم در اداره کشور
نقش مردم در تحقق نظامهای مبتنی بر دموکراسی غير قابل انکار است .حق عموم جامعه
در تعيين سرنوشت سياسی خود يکی از اصول پذيرفته شده در انديشه سياسی معاصر است.
بر مبنای همين حق در مواد متعددی از قانون اساسی مصر به اصل تعيين حق سرنوشت
سياسی (قانون اساسی :ماده  )7و نحوة اعمال آن از طريق قوای مقننه و مجريه اشاره
گرديده است (قانون اساسی :مواد 128 ،119و .)199عالوه بر حق مردم در تعيين حاکميت
و انتخاب حکمرانان سياسی به نقش مردم در اداره امور محلی نيز توجه گرديده و
شوراهای متنخب مردم ،وظيفه تصميمگيری و اجرا در ابعاد محلی را برعهده دارند.
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3ـ3ـ عدالت اجتماعی
يکی از مطالبات مردم مصر در مسير انقالب ،که در تظاهراتها ،اعتصابات و نافرمانیهای
مدنی به وضوح مالحظه میگرديد عدالت اجتماعی بود .شعار «عيش ،حريه ،عداله اجتماعيه،
کرامه انسانيه» (مقدمه قانون اساسی) از اين واقعيت پرده برمیدارد .تدوينگران قانون اساسی
مصر با توجه به اين خواسته عمومی در موارد متعددی به مباحث عدالت اجتماعی در
حوزههای مختلف توجه نمودهاند( .قانون اساسی :مواد )98 ،97 ،92 ،11 ،8

4ـ3ـ تفکیک قوا
ماده  17اعالميه حقوق بشر و شهروند  1683فرانسه؛ جامعه بدون تفکيک قوا را فاقد
قانون اساسی میداند .در راستای ضرورت اين امر و مقابله با استبداد و خودکامگی
حاکمان مجلس مؤسسان قانون اساسی مصر؛ قدرت حکومت را بر مبنای تفکيک قوای
معاصر ميان سه قوه مجريه ،مقننه و قضاييه تقسيم نمودهاند که در بخشهای آينده به
تفصيل به بررسی شکل ساختاری هر يک از قوا خواهيم پرداخت.

5ـ3ـ حاکمیت اسالم
با تحقق انقالب مردمی ،بارقههای اميد در قلوب مردم مسلمانی که از قرون صدر
اسالم همواره تأثيرگذاری فراوانی بر شکلگيری فرهنگ وتمدن اسالمی داشتهاند ،شعلهور
گرديد اما در صحنه عمل مجلس مؤسسان قانون اساسی به نقش اسالم در حاکميت
سياسی نگاهی حداقلی داشته است که در آينده مفصالً مورد مطالعه قرار میگيرد.

4ـ بررسی مفاد قانون اساسی مصر
قانون اساسی سال  2119مصر از بخشهای مختلفی تشکيل گرديده که در چند بخش
زير به بررسی آن میپردازيم:

1ـ4ـ اصول و مبادی سیاسی

()7

«جمهوری مصر» دارای حاکميت يکپارچه ومستقل و بدون هرگونه تقسيم وتجزيه
است (قانون اساسی ،ماده  )1که حق حاکميت در آن براساس اصول دموکراتيک به مردم
واگذار گرديده است .مشارکت همگانی ،تحقق شوراها ورعايت حقوق شهروندی پايههای
تشکيل حکومتاند و قدرت حاکميت به صورت موازنة قدرت و تفکيک قوا تقسيم شده
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است .احترام به حقوق بشر و شهروندی و احترام به آزادیهای فردی وسياسی و اجتماعی
از اصول اساسی اين قانون است( .قانون اساسی ،ماده )7
دين رسمی و حاکم بر کشور مصر دين اسالم است که به عنوان منبع اصلی
قانونگذاری به شمار میرود( .قانون اساسی ،ماده )2

2ـ4ـ حقوق بشر وشهروندی

()8

از ويژگیهای حکومتهای مردم ساالر امروزی احترام و حفظ حريم حقوق و
آزادیهای شهروندان در جامعه و تعيين ضمانت اجراهايی جهت اجرايی شدن اين اصول
است( .قاضی )299 :1989 ،برآيند شکلگيری نهضت انقالبی ملت مصر و مجموعه
آرمانهای مطلوب و خواستههای اساسی آنها نشانگر ظلم و استبداد حکومت گذشته و
خاطرات تلخ آنها در لکهدار شدن حيثيت اسالمی وانسانی آنها و عزم راسخ برای احيای
آزادیهای مشروع خود است .مجموعهای از حقوق و آزادیهايی که در عموم عهدنامهها
و ميثاقهای بينالمللی و به طور خاص در ميثاق جهانی حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته
است در قانون اساسی مصر ذکر شده است .مهمترين حقوق و آزادیهای شهروندان
مصری در اين قانون در سه دسته حقوق فردی و حقوق سياسی و حقوق اقتصادی ـ
اجتماعی عبارتاند از:

1ـ2ـ4ـ حقوق فردی
ـ حفظ کرامت و عزت انسانی (قانون اساسی ،ماده)91
ـ حق تابعيت برای هر مصری (قانون اساسی ،ماده)92
ـ حرمت پيکر انسانی و ممنوعيت تجارت اعضا (قانون اساسی ،ماده)01
ـ برابری همه مردم در برابر قانون (قانون اساسی ،ماده)99
ـ ممنوعيت بازداشت ،بازرسی حريم شخصی ،بازرسی مکالمات و ارتباطات ،تفتيش
خانه ،تبعيد مگر به حکم دادگاه صالح قضايی و به موجب قانون( .قانون اساسی ،ماده)92

2ـ2ـ4ـ حقوق سیاسی
ـ حق تعيين سرنوشت مردم به دست خود آنها (قانون اساسی ،ماده )22
ـ آزادی تاسيس انجمنها ،احزاب وسنديکاها در حمايت از افراد (قانون اساسی،
ماده 21و)22
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ـ حق مردم در توصيههای گفتاری و نوشتاری به مسئولين و دستگاههای قدرت
عمومی (قانون اساسی ،ماده)20
ـ آزادی عقيده ،انديشه ،بيان ،دسترسی آزاد به اطالعات ،مطبوعات ،آزادی چاپ و
آزادی برگزاری تجمعات عمومی و مسالمت آميز (قانون اساسی ،ماده  08و)03

3ـ2ـ4ـ حقوق اقتصادی ـ اجتماعی
ـ آزادی تحقيقات علمی (قانون اساسی ،ماده)23
ـ آزادی حق کار و وظيفه دولت در تامين شرايط کار (قانون اساسی ،ماده)79
ـ بهره مندی از آموزش رايگان در همه مؤسسات دولتی در همه مقاطع و الزامی بودن
آموزش دوره ابتدايی برای همه مردم و وظيفه دولت در ايجاد زمينههای الزام در ساير
مقاطع (قانون اساسی ،ماده)28
ـ به رسميت شناختن حق اعتصاب مسالمتآميز (قانون اساسی ،ماده)79
ـ وظيفه دولت در تحقق حقوق تامين اجتماعی ،تامين مسکن ،آب ،غذا ،تمرينات
ورزشی و نيازهای قشرجوان و نوجوان جامعه (قانون اساسی ،ماده 76 ،72و )73
ـ حمايت از افراد معلول و عقب افتاده (قانون اساسی ،ماده)62
ـ اما آنچه از اهميت بيشتری از ذکر حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی در قانون
اساسی برخوردار است مساله نحوه تامين ضمانت اجرای دولت نسبت به اين موارد قانونی
است .در صورتی که قانونگذار ضمانت اجراهای الزم جهت اجرايی شدن اين اصول را
مد نظر قرار نداده باشد اصول مزبور قابليت اجرايی نمیيابد و در حد نوشتاری باقی
میماند و آرزوهای مردم در دستيابی به عزت وکرامت انسانی نقش بر آب میگردد.

3ـ4ـ قوای حکومتی

()9

به علت وجود فشارها و خواستههای مردمی در انقالب مصر و خاطرات تلخ دوران
ديکتاتوری حسنی مبارک در ماده  7قانون اساسی مصر به صراحت به موازنه در قدرت
عمومی و تفکيک قوا جهت جلوگيری از تمرکز قدرت در اختيار يک گروه يا فرد خاص
اشاره دارد تا قدرت در اختيار مردم باقی بماند و از طريق آنها و به صورت مشروع به
ديگران اعطا شود .برهمين اساس ساختار حکومت مصر براساس قاعده تفکيک قوا طرح
ريزی شده و قدرت در ميان نهادهای حاکميت تقسيم گرديده و هر يک از قوا موظفاند تا
وظايف محوله در قانون اساسی را در عين ارتباط سازنده با يکديگر به صورت مستقل
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اجرايی سازند( .قاضی)182 :1931 ،
براساس اين متن قوای حاکمه در کشور به صورت مرسوم به سه قوه مقننه ،مجريه و
قضاييه تقسيم میشوند که حدود وظايف واختيارات ونحوه شکلگيری و ساختار اداره هر
کدام به به تفکيک بررسی میگردد:

1ـ3ـ4ـ قوه مقننه

()10

باب سوم در فصل اول به مجموعه وظايف و اختيارات قوه مقننه اختصاص يافته است.
طبق اين پيشنويس ،قانون اساسی مصر نظام دو مجلسی را پذيرفته است که عبارتاند از:
«مجلس نمايندگان»( )11و «مجلس شورا»

()12

1ـ1ـ3ـ4ـ مجلس نمایندگان
به عنوان يکی از ارکان قانونگذاری در کشور مصر با حداقل  921نماينده تشکيل
میشود( .قانون اساسی ،ماده )119اعضا از طريق انتخابات و با رأی مستقيم و مخفی مردم
انتخاب میگردند .مدت دوره نمايندگی مجلس  2سال ميالدی از تاريخ تشکيل اولين
جلسه است( .قانون اساسی ،ماده)110
2ـ1ـ3ـ4ـ مجلس شورا
مجلس شورا به عنوان دومين رکن قانونگذاری در مصر ساختاری انتخابی ـ انتصابی
دارد .تعداد اعضای اين مجلس حداقل 121نفر است که يک دهم آنها توسط رئيسجمهور
انتخاب میگردند و ساير اعضا نيز از طريق انتخاباتی محرمانه و مستقيم توسط مردم انتخاب
میشوند (قانون اساسی ،ماده  .)128دوره نمايندگی مجلس شورا  7سال است و نيمی از
اعضا در هر نيم دوره ( 9سال) تغيير میکنند (قانون اساسی ،ماده .)191رئيس مجلس شورا
برای هر نيم دوره انتخاب میشود و بعد از تغيير نيمی از اعضا مجدداً دوباره برای انتخاب
رئيس مجلس انتخابات برگزار میگردد( .قانون اساسی ،ماده)36
در پيشنويس قانون اساسی اشارهای به وظايف واختيارات اين مجلس نشده و تنها
مورد مصرح درباره دورهای است که مجلس نمايندگان منحل گرديده يا به هر دليل ديگر
جلسات اين مجلس تشکيل نمیگردد که در اين صورت اختيار قانونگذاری به مجلس
شورا داده میشود هر چند بعد از تشکيل مجدد مجلس نمايندگان مصوبات اين دوره بايد
در اين مجلس تصويب گردد .عالوه بر اين در صورت انحالل مجلس نمايندگان،
رئيسجمهور تنها در برابر اعضای مجلس شورا سوگند ياد میکند( .قانون اساسی ،ماده)191

فصلناهم ربرسياهي حقوق عم

ومي  /سال اول ،شماره  - 1پاييز 1931

67

3ـ1ـ3ـ4ـ اصول کلی حاکم بر مجلس و نمایندگی آن
قانون اساسی مصر جهت جلوگيری از هرگونه سوءاستفاده از سمت خطير نمايندگی
مجلس و تبديل قدرت نمايندگی به حربهای برای کسب منافع شخصی و ايجاد مانع در راه
قوه مجريه برای در اختيار گرفتن نبض قانونگذاری قواعد ويژهای را در نظر گرفته است:
اوالً هر فرد تنها حق نمايندگی در يکی از مجالس نمايندگان يا شورا را دارد و هيچکس
نمیتواند همزمان عضويت هر دو مجلس نمايندگان و شورا را داشته باشد؛ (قانون اساسی،
ماده)89
ثانياً يکی از خطرات هميشگی که مقام نمايندگی را تهديد میکند تطميع مالی
نمايندگان توسط کانونهای قدرت وثروت خصوصاً قوه مجريه است تا مسير قانونگذاری
از راه تحقق خواستههای مردمی و نفع عمومی خارج شده و نفع عدهای معدود بر منافع
ملی ترجيح داده شود .به همين دليل قانون اساسی دو راهکار مهم را مقرر میدارد :اول
آنکه نماينده مجالس نمايندگان و شورا میبايست ابتدای نمايندگی خود اقرار نامهای از
وضعيت مالی خود ارائه دهد و ديگر اينکه نمايندگان مجلسين از انجام هرگونه معامله
وانعقاد قرار داد با دولت در دوره نمايندگی منع شدهاند( .قانون اساسی ،ماده)88
ثالثاً؛ يکی از تمهيدات اساسی جهت هموار نمودن انجام وظايف نمايندگی خصوصاً
در حيطه نظارت بر قوه مجريه اعطای برخی مصونيتهای قانونی به نمايندگان است تا
آزادگی آنها در اظهارنظرها و انجام وظايف حفظ گردد و دغدغه و ترس از محکوم شدن
به جرايم در راستای انجام وظايف قانونی مانع تحقق اين مهم نشود .به همين جهت در
قانون اساسی مصر مصونيت نمايندگان مجلسين پذيرفته شده است .براين اساس نمايندگان
مجالس نمايندگان و شورا در انجام وظايف نمايندگی و اظهار نظرهای خود دارای
مصونيت هستند و در مقابل در صورت ارتکاب جرايم ديگر مقرر در قانون با رعايت
شرايط مجازات خواهند شد( .قانون اساسی ،ماده)83

2ـ4ـ قوه مجریه

()13

براساس قانون اساسی مصر قوه مجريه اين کشور در طيف قوای مجريه نيمه رياستی
يا نيمه پارلمانی قرار میگيرد .قوای مجريه نيمه رياستی دارای ويژگیهايی هستند که در
نحوة تقسيم قدرت در ارکان حاکميت مصر به خوبی مشاهده میشود.
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قوه مجريه اين کشور دو رکنی و متشکل از رئيسجمهور به عنوان رئيس کشور
ونخستوزير به عنوان رئيس شورای وزيران است .رئيسجمهور با رأی مستقيم مردم و با
اختيارات گسترده انتخاب میگردد در حالی که نخستوزير توسط رئيسجمهور به مجلس
معرفی شده و میبايست پاسخگوی اعمال خود در برابر مجلسين باشد و تحت نظارت
نمايندگان مردم قرار دارد.
هرچند اختيارات فراوان رئيسجمهور که به قوای ديگر هم تسری يافته مصر را شبيه
نظامهای رياستی نموده اما حق پارلمان در استيضاح ونظارت و باز پسگيری رأی عدم
اعتماد به شورای وزيران ،ساختار قوه مجريه را به قوه مجريه نيمه رياستی تبديل نموده
است (قاضی.)296 :1983 ،
براساس فصل دوم از باب سوم پيشنويس قانون اساسی کشور مصر قوه اجرايی اين
کشور دو رکنی و متشکل از رئيسجمهور به عنوان رئيس کشور و نخستوزير به عنوان
رئيس شورای وزيران است.

1ـ2ـ4ـ رئیسجمهور

()14

رئيسجمهور به عنوان رئيس کشور و رئيس قوه مجريه و حافظ منافع مردم و استقاللِ
کشور با رأی مستقيم و مخفی اکثريت مردم برای مدت  0سال ميالدی که از زمان اعالم
نتيجة انتخابات آغاز میگردد انتخاب شده و برای جلوگيری از هرگونه سوء استفاده
شخصی از قدرت در برابر خواسته عموم مردم اين منصب فقط برای يک دوره قابل تمديد
است( .قانون اساسی ،ماده)199
* شرایط احراز تصدی پست ریاست جمهوری( :قانون اساسی ،ماده)134
ـ رئيسجمهوری مصر بايد دارای والدينی مصری باشد.
ـ از تمام حقوق مدنی وسياسی برخوردار باشد.
ـ خود و والدينش دارای شناسنامه هيچ کشوری غير از مصر نباشند.
ـ حداقل سن او  01سال باشد.
ـ همسرش تبعه کشوری غير از مصر نباشد.
ـ کانديدای شرکت کننده در انتخابات میبايست قبل از شروع انتخابات ،مورد تأييد
حداقل  21نفر از نمايندگان منتخب مجالس شورا و نمايندگان قرار بگيرد و يا ازحداقل 21
هزار شهروند مصری که مجاز به شرکت در انتخابات هستند از حداقل  11استان مختلف

فصلناهم ربرسياهي حقوق عم

ومي  /سال اول ،شماره  - 1پاييز 1931

68

که تعداد امضا کنندگان هر استان کمتر از  1111نفر نباشد تأييديه اخذ نمايد( .قانون
اساسی ،ماده)192
* وظایف و اختیارات رئیسجمهور:
ـ انتخاب نخستوزير و معرفی او به مجلس برای دريافت رأی اعتماد (قانون اساسی،
ماده)193
ـ وضع سياستهای عمومی کشور به همراه کابينه و نظارت بر اجرای آن (قانون اساسی،
ماده)101
ـ دعوت از دولت جهت برگزاری نشست در امور مهم (قانون اساسی ،ماده)109
ـ صدور بيانيه درباره سياستهای عمومی کشور و حضور در نشست دورهای ساليانه
مجلسين (قانون اساسی ،ماده)100
ـ اعالمکننده مواضع کشور در روابط خارجی و مسئول امضای معاهدات پس از
تصويب مجلسين (قانون اساسی ،ماده)102
ـ فرماندهی کل نيروهای مسلح (قانون اساسی ،ماده)107
ـ عزل و نصب کارمندان مدنی و نظامی و نمايندگان سياسی (قانون اساسی ،ماده)106
ـ اعالم حالت فوق العاده (قانون اساسی ،ماده)108
ـ صدور عفو و تخفيف مجازات مجرمين (قانون اساسی ،ماده)103
ـ صدور فرمان همهپرسی در مسائل مهم و مربوط به منافع عالی دولت (قانون اساسی،
ماده)121
ـ نظارت بر مرز بين قوای سهگانه و جلوگيری از دخالت آنها در امور يکديگر (قانون
اساسی ،ماده)192
ـ صدور فرمان انحالل مجلس بعد از عدم رأی اعتماد به دومين نخستوزير معرفی
شده (قانون اساسی ،ماده)193

2ـ2ـ4ـ نخستوزیر و شورای وزیران

()15

يکی از افراد دارای تابعيت مصری که دارای حداقل  91سال سن بوده و تابعيت کشور
ديگری را نيز نداشته باشد توسط رئيسجمهور برای دريافت رأی اعتماد بهعنوان
نخستوزير به مجلس معرفی میشود .درصورت رأی عدم اعتماد مجلس به نخستوزير
معرفی شده ،رئيسجمهور موظف است يکی از اعضای حزب دارای اکثريت مجلس
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نمايندگان را به عنوان نخستوزير معرفی نمايد و در صورت رأی عدم اعتماد مجلس به
او رئيسجمهور حکم انحالل مجلس نمايندگان را صادر مینمايد( .قانون اساسی ،ماده)193
نخستوزير و اعضای شورای وزيران نمیتوانند همزمان عضو يکی از مجلسين باشند
(قانون اساسی ،ماده .)127در مورد مسائل مالی آنها نيز مقررات ويژهای وجود دارد برای
نمونه ممنوعيت دريافت حقوق و مزايايی عالوه بر حقوق مقرر و يا ممنوعيت اشتغال به
هر شغل آزاد يا اقدام تجاری يا مالی و صنعتی و ممنوعيت خريد يا اجاره و يا حتی تبادل
کاال به کاالی اموال دولتی .عالوه بر اين تمام هدايای دريافتی به علت سمت آنها متعلق
به خزانه عمومی دولت است( .قانون اساسی ،ماده)128

3ـ4ـ قوه قضاییه

()16

فصل سوم از باب سوم قانون اساسی مصر به مساله قوه قضاييه و ساختار و حيطه
حاکميت و اختيارات آن میپردازد .تنها مرجع حل و فصل اختالفات در حکومت
جمهوری مصر قوه قضاييه است و تمام منازعات فردی واجتماعی میبايست در اين نهاد
حاکميت مطرح گردد .همانطور که پيشتر اشاره شد يکی از حقوق اساسی که اين قانون
به عنوان ضمانت اجرای حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی ذکر کرده حق اعطای
دادخواست توسط مردم به مرجع صالح است و در برابر اين حق قانون وظيفه و تکليف
رسيدگی و صدور رأی و اجرای حکم بر اساس قانون عادالنه را بر عهده قوه قضاييه قرار
داده است.
قوه قضاييه قوهای مستقل از ساير قواست .استقالل قوه قضاييه به عنوان يکی از اصول
اساسی تحقق عدالت در جامعه مورد پذيرش قرار گرفته است تا حقوق وآزادیهای فردی
و اجتماعی مردم تحت حاکميت ساير قوای حکومتی مورد خدشه واقع نشود و امکان
تجاوز به اين حقوق از ارکان تقنينی و اجرايی سلب گردد (قانون اساسی ،ماده.)178
عالوه بر استقالل نهاد قضايی در حکومت ،شخص قاضی نيز در رسيدگی وصدور
حکم مستقل بوده و هيچ عامل خارجی و تهديد روانی نبايد او را از تحقق عدالت و عمل
به قوانين و مقررات بازدارد و تنها عامل قانونی و قيد مستدل و مستند بودن آراء قضايی
است که قاضی را در صدور حکم مقيد مینمايد .به همين دليل قانون اساسی سه نکته مهم
را در اين موضوع ياد آور میشود :اوالً استقالل قاضی؛ ثانياً غير قابل عزل بودن او و ثالثاً
برابری قضات در حقوق و تکاليف با يکديگر (قانون اساسی ،ماده.)161
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يکی از حربههای هميشگی حکومتهای مستبد برای مقابله با مخالفين خود تبديل
جلسات علنی قضاوت و صدور حکم به جلسات غير علنی است که حکومت با اعمال
نفوذ در آراء قضايی عرصه را بر مخالفان تنگ مینمايد (هاشمی .)028 :1983 ،برای
جلوگيری از آفت اعمال قدرت عناصر حکومت در حيطه قضا قانون اساسی مقرر میدارد
که همه جلسات دادگاهها به صورت علنی برگزار میگردد تا عالوه بر حکم قضايی
مستدل و مستند افکار عمومی نيز شاهد اجرای عدالت و مانع اعمال نفوذ قدرتها باشند
(قانون اساسی ،ماده.)161
قانون اساسی جهت تحقق اهداف قوه قضاييه تشکيالتی را در نظر گرفته که عبارتاند از:

1ـ3ـ4ـ دادگاه قانون اساسی

()17

از مهمترين اصولی که همه قوانين اساسی به آن میپردازند نحوه نظارت دستور نامهای
و حفاظت از قانون اساسی در برابر مصوبات مغاير با قانون اساسی مجلس میباشد تا
عالیترين سند حقوقی وسياسی جامعه از تغيير و تحريف اصول در امان باشد .حفاظت از
قوانين اساسی و رعايت سلسله مراتب ميان قواعد حقوقی از عناصر اصلی در قوانين
اساسی نوشته در کشورهای گوناگون میباشد .به همين علت قوانين اساسی با ايجاد
سامانهای برای سنجش مطابقت سازگاری قوانين مجالس با قانون اساسی حفاظت از
عالیترين سند حقوقی وسياسی جامعه را تضمين مینمايد (عباسی 119 :1988 ،ـ .)118
در همين راستا دادگاه قانون اساسی مصر به عنوان مرجعی مستقل و دور از نظارت قوای
ديگر بررسی مطابقت قوانين مصوب مجلس با قانون اساسی را برعهده دارد .اين مرجع
عالیترين نهاد حکومتی در حفظ و حراست از قانون اساسی میباشد .اعضای اين مرجع
عالی رتبه  11نفر هستند که با حکم رئيسجمهور منصوب میشوند (قانون اساسی ،ماده.)167
هرچند رسيدگی اين دادگاه بر تمام قوانين و مقررات حاکم نيست و تنها حق بررسی
قوانين مربوط به انتخاباتها وبرخی قوانينی که در راستای اجرای قانون اساسی (قوانين
ارگانيک) توسط مجالس تصويب میشود را دارد (قانون اساسی ،ماده .)166الزم به ذکر
است در تقسم بندی نهادهای نظارتی بر قانون اساسی دادگاه قانون اساسی مصر در زمره
نهادهای نظارتی قضايی به شمار میرود( .قاضی 21 :1988 ،و)21

تحليل و بررسی قانون اساسی مصر ( 2119ميالدی)

2ـ3ـ4ـ دادستانی

81

()18

دادستانی به عنوان جزء جدايی ناپذير از دستگاه قضايی مسئوليت تحقيق و بررسی و
مطرح کردن اتهامات قضايی را برعهده دارد .رياست دادستانی دادستان کل است که بنا به
حکم رئيسجمهور واز ميان اعضای شورای عالی قضايی انتخاب میگردد .دادستان
میبايست از رؤسا يا معاونان رئيس دادگاه استيناف و يا مشاوران عام دادستان باشد که برای
 0سال و فقط يک دوره میتوان اين مسئوليت را در اختيار داشته باشد .در صورت بازنشسته
شدن بين دوره دادستانی مسئوليت او نيز پايان میپذيرد( .قانون اساسی ،ماده169ـ)161

3ـ3ـ4ـ شورای دولتی

()19

به عنوان دادگاهی مستقل قضايی و تنها مرجع حل و فصل منازعات اداری و منازعات
اجرايی احکام به حساب میآيد .وظيفه اين دادگاه بررسی دادخواستها و شکايتهای
مربوط به تخلفات انضباطی کارمندان است .تصميمگيری و اظهار نظر پيرامون موارد پيش
بينی شده در قوانين و بررسی قراردادهايی که يک طرف آن دولت قرار دارد از ديگر
وظايف اين دادگاه است .عالوه بر اين پيشنويس مقررات و قوانين را از طرف نهاد دولتی
که به اين شورا ارجاع داده است ،بررسی میکند( .قانون اساسی ،ماده)160

4ـ3ـ4ـ نهاد قضایی دولت

()20

به عنوان نهادی مستقل قضايی نمايندة دولت در اموراختالفی است و کنترل فنی
ادارات حقوقی در دستگاههای اداری بر عهده اين نهاد است .تهيه قراردادها و حل و فصل
منازعاتی که دولت يک طرف آن قرار دارد از ديگر وظايف اين مجموعه است .اعضای
نهاد قضايی دولت از همان مصونيتها و حقوق و وظايف کارمندان قوه قضاييه بهرهمند
هستند( .قانون اساسی ،ماده)163

5ـ3ـ4ـ دادستانی اداری
به عنوان نهاد مستقل قضايی وظيفه تحقيق در تخلفات مالی و پيگيری شکايتها در
دادگاههای دولتی و اتخاذ تصميم قانونی در برخورد با کوتاهی عملکرد در ارائه خدمات
عمومی را بر عهده دارد( .قانون اساسی ،ماده)181

6ـ3ـ4ـ دادگاه نظامی
نهاد قضايی نظامی نهادی مستقل است که رسيدگی به جرايم متعلق به نيروهای مسلح
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افراد و افسران آن را بر عهده دارد و تمام جرايمی که در داخل نهادهای نظامی يا
تأسيسات نيروهای مسلح رخ میدهد در حوزه صالحيتهای اين نهاد است .غير نظاميان
تنها در صورتی در اين محکمه محاکمه میشوند که جرم آنها آسيبی به نيروهای مسلح
وارد کرده باشد( .قانون اساسی ،ماده)138

7ـ3ـ4ـ قانون اساسی از وکال و کارشناسان حقوقی
به عنوان ارکان تحقق عدالت قضايی ياد کرده و برای کارشناسان همان مصونيت
وحقوق و مزايای قضات را در نظر گرفته است( .قانون اساسی ،ماده181و)182

4ـ4ـ نظام محلی و اداری
براساس قانون اساسی مصر؛ دولت به واحدهای مختلف محلی تقسيم میگردد و اين
واحدها از شخصيت حقوقی برخوردارند و اين تقسيمبندی به گونهای صورت میگيرد که
واحدهای اداری بتوانند خدمات محلی به نحو احسن ارائه نمايند .بر اين اساس مايحتاج
فنی ،اداری و مالی به صورت توزيع عادالنه امکانات و منابع ميان بخشهای محلی مختلف
سازماندهی میشود( .قانون اساسی ،ماده)180
اما نهادهای محلی به صورت عدم تمرکز يا خودگردانی محلی اداره میشوند .در اين
سيستم از طريق قانون اساسی اختيارات ويژهای به نهاد مردمی محلی به نام «شوراها» اعطا
میگردد تا اختيار تصميمگيری اداری در محل را داشته باشند و به وسيله عوامل اجرايی
خود آنها را اجرا کنند .بر همين مبنا برای هر واحد محلی با رأی مستقيم مردم اعضای
شورا به مدت  0سال انتخاب میشوند .نامزد حضور در شوراهای محلی بايد حداقل 21
ساله باشد( .قانون اساسی ،ماده)188

5ـ4ـ کمیسیون ملی انتخابات
تنها نهاد مسئول در اجرای همهپرسی و انتخاباتهای رياست جمهوری ،پارلمانی و
محلی کميسيون ملی انتخابات است و تمامی وظايف مربوط به انتخابات از ابتدا تا پايان
کار اعم از تهيه بيانيه رأیدهندگان ،ارائه تقسيمات حوزههای انتخابيه ،تعيين ضوابط
سرمايهگذاری و هزينههای تبليغاتی و اعالم نتايج بر عهده اين کميسيون است( .قانون
اساسی ،ماده)218
اعضای کميسيون ملی انتخابات عبارتاند از :شورايی متشکل از  11عضو که به
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صورت مساوی از ميان نمايندگان روسای دادگاه فرجام و دادگاههای تجديدنظر ،شورای
دولت و دستگاههای قضايی دولت و دادستانی اداری برای يک دوره  7ساله انتخاب
میشوند و رئيس آن قديمیترين عضو دادگاه فرجامی است .نيمی از اعضا هر سه سال
يکبار تغيير میکنند و اعضا میتوانند در اجرای وظايف خود با کارشناسان و متخصصان
امور انتخاباتی مشورت نمايند .اين کميسيون در اجرای وظايف محوله از ضمانت اجراهای
کافی برخوردار است و از تاريخ اجرايی شدن قانون اساسی به مدت  11سال قوه قضاييه
بر رأیگيری و شمارش آرا نظارت خواهد داشت( .قانون اساسی ،ماده)213
مسئول رسيدگی به شکايات و اعتراضات از کميسيون ملی انتخابات در رابطه با روند
همهپرسی انتخاباتهای پارلمان و رياست جمهوری دادگاه عالی اداری است و در
انتخاباتهای محلی دادگاه قضايی اداری مسول رسيدگی خواهد بود و اعتراض به نتايج
تنها بعد از اعالم رسمی آن پذيرفته میشود.

5ـ تحلیل وبررسی قانون اساسی مصر
قانون اساسی جمهوری مصر میبايست پيش از هر چيز نشانگر آرمانهای مردمی باشد
که در جريان بيداری اسالمی در افکار و آراء و نظريات اين ملت مسلمان متبلور گرديده
بود .مجموعه اين مطالبات در سه عنصر زير قابل نمايش است:
ـ هويت اسالمی
ـ وحدت اسالمی
ـ روحيه استکبار ستيزی
بررسی نحوه قانونگذاری در اين زمينهها در قانون اساسی میتواند تحليل جامعی از
محتوی قانون اساسی مصر ارائه نمايد.

1ـ5ـ هویت اسالمی
انقالب مردم مصر با ريشههای عميق اسالمی صورت پذيرفت و مردم همواره در طول
اين دوران پيوند ناگسستنی خود را با اسالم و انگيزههای اسالم خواهانه حفظ نمودند و در
تصميمات مهم خود مثل انتخاب رئيسجمهور و انتخابات مجلس مؤسسان قانون اساسی
با اعتماد به اسالمگرايان خواهان تحقق حکومتی اسالمی بودند .آنها همواره با الگو
قراردادن قرآن کريم به دنبال زندگی اجتماعی مستقل بودند و آيه «و لن يجعل اهلل
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للکافرين علی المؤمنين سبيال» (نسا )101 ،را چراغ راه خود در مبارزات قرار داند.
مسلمانان که چيزی بيش از  31درصد جمعيت  81ميليون نفری مصر را تشکيل میدهند
با تأسی به فرمودة رسول گرامی اسالم که بين میدارند «االسالم يعلو واليعلی عليه»
(صدوق،1962،ج )990 :2به دنبال زنده نمودن هويت مستقل بر اساس اصول دين مبين
اسالماند .در برابر اين جريان اسالم خواهانه پيشنويس قانون اساسی مصر تنها در چند
مورد آن هم به صورت کامالً محدود و فاقد ضمانت اجرای حقوقی به هويت اسالمی
اشاره نموده است .جمهوری عربی مصر به عنوان جزء تقسيمناپذير امت عربی و اسالمی
دانسته شده و دين اسالم به عنوان دين رسمی حاکم برکشور مصر معرفی شده .در مقابل
اين اشاره مختصر ،هويت ناسيوناليستی عربی بسيار پررنگ ذکر گرديده و در کنار دين
مبين اسالم ،اديان يهود و مسيحيت به عنوان اقليتهای دينی در قانون اساسی شناخته و
معرفی شدهاند .آزادیهای اديان مزبور در زمينههای مختلف به ويژه احوال شخصيه به
وسيله قانون اساسی تضمين شده است .قانون اساسی تشکيل هرگونه حزب که باعث
تفرقه ميان مردم گردد را ممنوع اعالم نموده واين خود محدوديتی جدی برای اسالم
خواهان به شمار میآيد.
متن پيشنويس هرچند با جنجالهای فراوان اسالم را به عنوان منبع قانونگذاری معرفی
نموده اما عدم تبديل اين تفکر به انديشه حقوقی و عدم تعيين نهادی حاکميتی برای تطابق
مصوبات مجالس با شريعت اسالمی اين اصل را به صورت مادهای شعاری و بدون
ضمانت اجرای حقوقی باقی گذاشته است و در صورت وضع قانونی مخالف با شريعت
اسالمی قانون مصوب الزماالجرا میباشد .اين درحاليست که يک فصل جداگانه از قانون
اساسی به ضمانت اجراهای حقوق بشر و آزادیهای فردی تعيين شده در پيشنويس قانون
اساسی اختصاص يافته است که مقايسه اين دو میتواند گويای واقعيت فوق باشد.
از نکات قابل ذکر در اين زمينه اشاره قانون اساسی به االزهر شريف به عنوان مرجعی
علمی واجتماعی است که حق اظهار نظر در مسائل شرعيه را داشته وبه عنوان نهادی
مستقل دارای بودجهای دولتی است .هرچند اشاره به االزهر به عنوان مؤسسه دينی در
راستای ترويج هويت اسالمی از نکات برجسته است اما برای نظرات اين مجموعه در
راستای مسائل دينی نيز ضمانت اجرايی وجود ندارد .تنها در ماده ( )0پيشنويس تصريح
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شده است که نظر هيات علمای بزرگ االزهر در امور مرتبط با شريعت اسالمی اخذ
میگردد .به نظر میرسد که اين ماده نيز تنها برای راضی نمودن اسالم خواهان اضافه شده
و االزهر مطابق پيشنويس قانون اساسی فاقد جايگاه قانونی مشخص و تأثيرگذار در نظام
حقوقی مصر خواهد بود.
حقوق و آزادیهای فردی واجتماعی تعيين شده در پيشنويس بر مبنای ارزشهای
واالی اسالمی تنظيم نگرديده وآزادی مطلق برگرفته از حقوق غرب بر آزادیهای انسانی
اسالمی مرجح شده است .هيچ يک از حقوق و آزادیهای مذکور در پيشنويس مقيد به
ضوابط شرعی و اسالمی نگرديدهاند.
در نتيجه آن طور که مردم مصر با اهداف اسالم خواهانه وارد عرصه مقابله با حکومت
طاغوت زمان خود شدند ،قانون اساسی به هويت اسالمی به عنوان يکی از ارکان اصلی
تحقق انقالب توجه نکرده است و بيشتر مطابق خواسته عدهای ملیگرای سکوالر تدوين
گرديده است و هويت اسالمی در قانون اساسی به صورت جدی در حال تهديد است.

2ـ5ـ وحدت اسالمی
ملت و نخبگان مصر همواره در راستای تحقق اعتصام به حبل اهلل و ايجاد وحدت ميان
مسلمانان گام برداشتهاند .در تاريخ مصر نامهای آشنايی مانند شيخ محمد عبده (مطهری،
 ،)97 :1931شيخ محمود شلتوت (احمدی )96 :1989 ،و جناب سيد قطب (شاهد بيدار،
 107 :1980ـ  )191مدال تقريب مذاهب اسالمی را برسينه دارند .آنان آفت بزرگ جوامع
اسالمی را ملیگرايی میدانند و معتقدند تا هنگامی حلقه مفقوده وحدت به جامعه مسلمين
بازنگردد امپرياليست غرب با حربه تفرقه بر منابع مالی متعلق به جوامع اسالمی چنگ
میزنند و آنان را در فقر و گرسنگی باقی نگاه میدارند .او مرز جوامع اسالمی را در هم
میشکند و معتقد است هرجا مسلمانی هست آن جا قلمرو جامعه اسالمی است( .به نقل از
مصر الفتاه ،فصلنامه تاريخ و فرهنگ معاصر ،شماره )268 :7افتتاح جماعت تقريب مذاهب
اسالمی به وسيله افرادی مانند شيخ شلتوت (بیآزار شيرازی )2 :1981 ،و نامه نگاریهای
وی و سيد قطب با علمای شيعه نشانگر عمق اعتقاد آنها به تحقق حاکميت واحد اسالمی
به دور از تعصبات مذهبی است .اما در راستای تحقق وحدت اسالمی قانون اساسی مصر
بدون توجه به نقش عمده حکومت و مردم اين کشور در عملی ساختن وحدت ميان فرق
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مختلف امت اسالمی و نقش االزهر در پرچمداری تقريب مذاهب در سالهای گذشته
بدون کمترين اشاره به حقوق شيعيان مصری ،مذاهب رسمی اسالمی و مبادی شريعت را
در «مذاهب اهل سنت و جماعت» خالصه کرده است .و به مذهب تشيع به عنوان يکی از
مذاهب اسالمی هيچ اشارهای ننموده است .اين در حالی است که آزادی اديان مسيحيت و
يهوديت به تصريح مورد توجه واقع شده و در اين زمينه نيز قوميتگرايی عربی بسيار پر
رنگتر از تحقق امت واحده اسالمی مورد توجه قرار گرفته است .به نظر میرسد مجلس
مؤسسان به جای توجه به خواسته ملت مصر در راستای دستيابی به وحدت اسالمی
خواسته عدهای سلفی افراطی را ترجيح داده است.

3ـ5ـ روحیه استکبار ستیزی
مقابله با مستکبرين جهانی باالخص آمريکا و رژيم اشغالگر قدس و لغو تمام پيمانهای
فی مابين دولت مصر و اين کشورها (به ويژه پيمان کمپ ديويد) در کنار حمايت از
مستضعفين جهان به ويژه فلسطينيان مظلوم از اساسیترين خواستههای مردم مسلمان مصر
در جريان تحقق انقالب در اين کشور بود .در حالی که نحوه تقسيم قدرت واختيارات
فراوان نظاميان و قضات به عنوان نهادهای بازمانده از حکومت مبارک اين هدف اساسی را
مورد تهديد قرار داده است.
در امور نظامی همچنان استقالل ارتش حفظ گرديده و اداره امور نظامی به عهده
نظاميان قرار داده شده است .نحوه تقسيم قدرت در نيروهای نظامی به نحو ذيل است:
 )1ارتش به عنوان ملک ملت متعلق به عموم مردم مصر است و شورای عالی دفاع ملی
براساس قوانين عادی تشکيل میگردد .وزير دفاع نيز به عنوان مقام رسمی دارای اختيار
در ارتش از ميان افسران عالی رتبه نيروهای مسلح انتخاب میشود.
 )2شورای عالی امنيت ملی که به رياست رئيسجمهور و تعدادی از مسئولين لشکری
و کشوری تشکيل میشود اختيارات عمدهای در زمينة جنگ و صلح و سياستهای نظامی
دارد وتأثير نظاميان در آن قابل چشمپوشی نيست.
به اين ترتيب نظاميان باقی مانده از حکومت مبارک حتی در صورت انتخاب
رئيسجمهور اسالمگرا و استکبار ستيز سد عمدهای در مبارزه با مستکبرين به حساب
میآيند؛ چرا که اختيار رئيسجمهور در رياست کل قوا اختياری تشريفاتی است و در
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شورای عالی امنيت ملی نيز تنها يک رأی دارد .به عبارت ديگر در امور نظامی
تصميمگيری و اختيارات به عهده شورای عالی امنيت ملی و ارتش قرار داده شده است و
عمالً رئيسجمهور در اين امور به تنهايی اختيار تصميمگيری ندارد.
در سياست خارجی و معاهدات خارجی و بينالمللی نيز عمالً دست رئيسجمهور بسته
شده و اين امور تنها با تصويب هر دو مجلس دارای اعتبار دانسته شده است .بر اين اساس
رئيسجمهور بدون تصويب مجلسين اختيار تغيير معاهدات قبلی و امضای معاهدات جديد
را ندارد .لذا میتوان ادعا نمود که رئيسجمهور در حوزه سياست خارجی نيز دارای
اختيارات زيادی نخواهد بود.
بر اين اساس امور نظامی و سياست خارجی به عنوان دو حوزه مهم حکومت در حيطه
صالحيت نهادهای ديگر غير از رئيسجمهور منتخب مردم قرار داده شده و لذا ملت مصر
در مسير قانونی نمودن اهداف اصلی انقالب خود به توفيق فراوانی دست نيافتند و اين
اهداف در معرض تهديدی جدی قرار دارد.

نتیجهگیری
قانون اساسی  2119مصر با همة فراز و فرودهای تاريخی و درگيریهای مردمی
سرانجام در همهپرسی و با آراء موافق اکثريت مردم به تصويب رسيد .توجه گسترده به
حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی و تعيين ضمانت اجراهای مشخص برای آنها از
نکات برجسته اين قانون است هرچند اطالق آزادیهای فوق بيشتر گرتهبرداری از
نمونههای غربی حقوق بشر را به ذهن متبادر میسازد .ساختار حکومتی طراحی شده نيز
مطابق با تفکر تفکيک قوای مونتسکيويی و مانند مدل رژيمهای نيمه رياستی و نيمه
پارلمانی میباشد و میتواند تا حدی مانع از هواپرستی و استبداد حاکمان گردد (غمامی،
 977 :1986و .)981الزم به ذکر است ساختار حکومتی مصر بر اساس قانون اساسی 2119
تفاوت چندانی با مدل قانون اساسی  1381ندارد و صرف ساختار سازی نمیتواند مانع
موفقی برای جلوگيری از خودسری حکام باشد .هرچند اختيارات رئيسجمهور در مسائل
نظامی توسط نظاميان و در سياست خارجی توسط مجلس به نحو گسترده محدود شده و
همچنين رئيسجمهور در قوه قضائيه دارای اختيارات فراوانی نمیباشد اما اين قوه همچنان
در دست قضات وابسته به دولت سابق مصر است .اما پيرامون نقش حاکميت اسالمی در
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عرصه سياسی اگرچه در قانون اساسی ،اسالم به عنوان منبع اصلی قانونگذاری معرفی شده
و نام االزهر شريف در قانون اساسی آمده و تصريح شده که در مسائل اسالمی نظر اين
نهاد گرفته میشود ،ليکن نگاهی به ساير بخشهای قانون اساسی نشان میدهد که اين
موارد حالت شعاری و نمايشی داشته و دارای هيچگونه ضمانت اجرا نمیباشند .به عبارت
ديگر عمالً اسالم به صورت نهادينه وارد در ساختار حکومت نگرديده است .مدل
ساختاری اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران و اصل 2متمم قانون اساسی
مشروطه که نوعی نظارت استصوابی را برای فقهای صاحب نظر در برابر مصوبات مجالس
قانونگذاری طراحی نموده است؛ الگوی عملی قابل استفاده به وسيله تمام کشورهای
اسالمی در راستای حفاظت از اصول شريعت میباشد .همچنين از آنجا که ملت و نخبگان
مصر همواره در مسير تقريب مذاهب اسالمی پيش قدم بودهاند جا داشت که قانون اساسی
مصر حقوق شيعيان مصری را به رسميت میشناخت.

تحليل و بررسی قانون اساسی مصر ( 2119ميالدی)

83

یادداشتها
1ـ اصل پنجم :نظام سياسی جمهوری عربی مصر بر پايه سيستم چند حزبی اداره میشود که
در چارچوب اصول و مبانی بنيادين جامعه مصری بوده و در قانون اساسی به آن تصريح شده است.
2ـ اصل دوم :دين رسمی کشور اسالم ،زبان رسمی آن عربی و منبع اصلی قانونگذاری،
شريعت اسالم است.
3ـ اصل يکصد و شصت و چهارم :شوراهای تخصصی ملی در سطح ملی تشکيل میشوند تا
بتوانند به طراحی سياست عمومی کشور در تمامی زمينههای فعاليتهای ملی مساعدت نمايند .اين
شوراها بايستی تحت نظارت رئیسجمهور باشند.
4ـ اصل چهل و هشتم :آزادی مطبوعات ،چاپ ،نشريات و رسانههای گروهی بايستی تضمين
شود .سانسور روزنامهها ممنوع است و اخطار به آنها ،تعليق و يا تعطيل آنها بايستی براساس
روشها و رويههای اداری باشد .در حالت اضطراری يا در زمان جنگ ،سانسور محدود روزنامهها،
نشريات و رسانههای گروهی در مورد موضوعات امنيت ملی و يا برای اهداف امنيت ملی میتواند
براساس قانون اعمال گردد.
5ـ مجلس الشعب.
6ـ الشعب يريد اسقاط النظام.
.

7ـ
8ـ الحقوق والحريات.
.

3ـ

.

11ـ
11ـ مجلس النواب.

12ـ مجلس الشوری.
.

19ـ

10ـ رئيس الجمهوريه.
12ـ الحکومه.
.

17ـ
16ـ
18ـ

.
.

13ـ مجلس الدوله.
21ـ
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منابع و مآخذ
الف) فارسی و عربی
قرآن كريم
آقابخشي ،علي ( ،)3131فرهنگ علوم سياسی ،تهران :نشر چاپار.
احمدي ،مهدي ( ،)3131طاليهداران تقريب ،تهران :انتشارات مجمع جهاني تقريب مذاهب.
الدستور المصری.1133 ،
الدستور المصری.3831 ،
ال مدكس ،رابرت ( ،)3131قوانين اساسی کشورهای جهان ،ترجمه سيد مقداد ترابي ،تهران:
نشر شهر دانش.
بيآزار شيرازي ،عبدالكريم ( ،)3131شيخ محمود شلتوت ،طاليهدار تقريب ،تهران :انتشارات
مجمع جهاني تقريب مذاهب.
بيدار ،شاهد (« ،)3131شهيد سيد قطب» ،مجله انديشه تقريب ،صص.311-311
شيخ صدوق ( ،)3111من اليحضره الفقيه ،تهران :نشر صدوق ،ج.1
عباسي ،بيژن ( ،)3133مبانی حقوق اساسی ،تهران :انتشارات جنگل.
غمامي ،سيدمحمدمهدي ( ،)3131حقوق اساسی جمهوری اسالمی ايران ،تهران :مركز اسناد
انقالب اسالمي.
فتاحي ،علي ( ،)3183تحليل و بررسی پيشنويس قانون اساسی مصر ،پژوهشكده مجازي
حقوق ،شماره مسلسل.831811131
فصلنامه تاريخ فرهنگ معاصر ،شماره ،1ص ،113به نقل از مصر الفتاه 1 ،سپتامبر 3813م.
قاضي(شريعت پناهي) ،ابوالفضل ( ،)3138بايستههای حقوق اساسی ،تهران :نشر ميزان.
قاضي(شريعت پناهي) ،ابوالفضل ( ،)3131حقوق اساسی و نهادهای سياسی ،تهران :نشر ميزان.
قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران.
قانون اساسی مشروطه.
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گلي زواره ،غالمرضا ( ،)3111سرزمين اسالم (شناخت اجمالی کشورها و نواحی مسلمان
نشين جهان) ،قم :مركز انتشارات دفتر تبليغات اسالمي.
لمباردي ،كالرك .ب (بي تا)« ،اسالم و حقوق اساسي در مصر» ،ترجمه حسن رضايي ،نشريه
راهبرد ،صص.111-113
مطهري ،مرتضي ( ،)3183نهضتهای اسالمی در صد ساله اخير ،تهران :انتشارات صدرا.
هاشمي ،سيدمحمد ( ،)3138حقوق اساسی جمهوری اسالمی ايران ،تهران :ميزان ،ج.1
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