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 الإهداء

 

 

 افتخار بكل أسمو أحمل من إلى..  انتظار بدون العطاء عممني من إلى..  والوقار بالييبة اهلل كممو من إلى

لى الغد وفي اليوم بيا أىتدي نجوم كمماتك وستبقى يرحمو أن اهلل من أرجو..   .. األبد وا 

العزيز والدي  

لى الحب معنى إلى..  الحياة في مالكي إلى   الحياة بسمة إلى..  والتفاني الحنان معنى وا 

 الحبايب أغمى إلى جراحي بمسم وحنانيا نجاحي سر دعائيا كان من إلى الوجود وسر

 أمي الحبيبة

 نياية في..  شيء أي مثل أكون موبدونك أنا أكون ممعك  الشيء م بدونك  الحياة ىذهفي  دربي قاءرف إلى

  األمل بنظرات لنجاحي تطمعت من إلى النبيمة ممواقفك عمى كمأشكر  أن أريد مشواري

 اخوتي واصدقائي
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 -: قوانين االنتخاب والنتائج :2111العملية االنتخابية في مصر عام 

 :التطور التارٌخً للنظام المصري األولالمبحث 

 (2565-2563: النظام المصري من عام )األولالمطلب 

 (2591 -2565المطلب الثانً: النظام المصري من عام)

 (2592 -2591المطلب الثالث: النظام المصري من عام )

 (3122 -2592المطلب الرابع: النظام المصري من عام )

بٌة فً النظام السٌاسً المصري والعالقة بٌن السلطات الثالث بعد ثورة المبحث الثانً :دور السلطة القضا

 م.3122ٌناٌر  36

 .م3122ٌناٌر  36دور السلطة القضابٌة بعد الثورة  : األولالمطلب 

 أوال ً: دورها فً تفكٌك مؤسسات النظام القدٌم.

 ثانٌا ً: الرقابة على دستورٌة القوانٌن.

 الدستورٌة العلٌا فً حماٌة الحقوق والحرٌات العامة.ثالثا ً:دور المحكمة 

 فً حماٌة المال العام وضمان التزام السلطة التنفٌذٌة بالقانون. اإلداريرابعا ً: دور القضاء 

 ٌناٌر 36المطلب الثانً: فترة من قٌام ثورة 

 .األخٌرةباستقرار  واإلخاللأوال ً:مظاهر االحتكاك بٌن السلطة التشرٌعٌة والسلطة القضابٌة فً مصر 

 .باألخٌرة واإلخاللثانٌا : مظاهر االحتكاك بٌن السلطة التنفٌذٌة والسلطة القضابٌة فً مصر 

 العملٌة االنتخابٌة  -المبحث الثالث:

 .3122االنتخابات البرلمانٌة بعد عام  -المطلب االول:

 .3122االنتخابات الرباسٌة بعد عام  -المطلب الثانً:
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  : :مقدمةال

 

 

تعد ظاهرة " الحزب الواحد" من ابرز الظواهر التً شهدها عالم السٌاسة خالل القرن 
العشرٌن وذلك بأن ظاهرة الدكتاتورٌة قدٌمة قدم الحكم , ٌبد أن ارتكاز الدكتاتورٌة إلً حزب 

ولقد اكتسبت  .ٌنفرد وحدة بالحٌاة السٌاسٌة ٌمثل ظاهرة جدٌدة من آثار القرن العشرٌن بالذات
, فلقد 2529ظاهرة " الحزب الواحد " أهمٌة خاصة منذ قٌام الثورة البلشفٌة فً روسٌا عام 

المصدر الوحٌد للشرعٌة فً  –خالل فترة وجٌزة  –أنشأت هذه الثورة حزبا واحداً أضحً 
مجتمعه , ولعل ما زاد من أهمٌة هذه التجربة أنها قد نجحت فً نقل روسٌا من مصاف الدول 

مرتبة الدول الكبرى فً أقل من أربعٌن عاماً , وهو األمر الذي أضفً علً هذه  المتخلفة إلً
الفترة التجربة مصداقٌة لدى البلدان التً تخلصت من االستعمار فً منتصف القرن العشرٌن 

 . وتسعً لتحقٌق تنمٌة اقتصادٌة واجتماعٌة

 
ء العدٌد من دول العالم والحق إن هذه النظرٌة لتجربة الحزب الواحد قد كانت من وراء لجو

الثالث إلً نقل هذه التجربة , سواء من خالل استناد نظمها إلً "حزب واحد " تقوده نخبة 
وذلك حال "  -نقال عن التجربة فً روسٌا –منتقاة من المتمرسٌن ذوي الوعً االٌدولوجً 

خالل االرتباط كوبا" وغٌرها من الدول التً أخذت بالمفهوم الماركسً للحزب الواحد . أو من 
بفكرة الحزب الواحد " التنظٌم الواحد" الذي ٌقوم علً قاعدة جماهٌرٌة واسعة , تحافظ علً 
الوحدة الوطنٌة من ناحٌة , وتكتل الجهود فً عملٌات البناء االقتصادي واالجتماعً التً 

ن العالم وذلك حال الكثرة الغالبة من بلدا  .تتطلبها إقامة الدولة العصرٌة من ناحٌة أخري

الثالث التً وجدت فً التنظٌم السٌاسً الواحد ضالتها الجتٌاز هوة التخلف االقتصادي 

 . واالجتماعً
هذا وعلً الرغم من أفول نجم الحزر الواحد فً أٌامنا , خاصة مع انهٌار النظم الماركسٌة فً 

استمرار مجموعة االتحاد السوفٌتً السابق وفً دول أوروبا الشرقٌة إال أن هذا لم ٌحل دون 
  فً االرتباط بهذه الظاهرة الصٌنمن الدول وعلً رأسها 

وعلً أٌة حال فإن ما ٌعنٌنا فً هذا السٌاق هو التعرف علً النظام القابم فً الدول النامٌة ذات 
 . الحزب الواحد من خالل دراستنا لجمهورٌة مصر العربٌة , كحالة حزبٌة واحدة

حوالً سبعة أالف عام وذلك عندما قامت الدولة المركزٌة  عرفت مصر النظام السٌاسً منذ
علً ضفاف وادي النٌل , أٌضا لما ٌمثله موقع مصر من أهمٌة كبري فً مجال السٌادة 
والسٌطرة فً المجال البحري والبري , متمثال فً قناة السوٌس وباعتبارها ملتقً طرٌق 

فً آن واحد , هذا ما جعل مصر من  الوصل بٌن أسٌا وأفرٌقٌا و والبحر األحمر والمتوسط
  الدول المهمة فً االستقرار الدولً , فاستقرار مصر من استقرار العالم العربً ككل
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 اشكالية الدراسة : 

أى إشكالٍت الذراست تتوثل فً التغٍز الذي طزأ علً بعض الوْاد الذستْرٌت هي أجل تقٍذ حزٌت 

هي الذستْر قبل التعذٌل , ّفى التعذٌل الجذٌذ هٌع تشكٍل (  5إًشاء األحزاب ّفقا للوادة ) 

 .  أحزاب علً أساس حزبً هوا ٌؤدي إلً تقلٍص ًشأة األحزاب الذٌٌٍت

 

 منهجية الدراسة : 

تِتن ُذٍ الذراست بصفت خاصت بفحص ّتحلٍل الٌظام السٍاسً الوصزي ّسٍطزتَ علً ًظام 

 التارٌخً الذي درسٌا فٍَ الفتزة التارٌخٍت لحكام هصز هي سٌٍي سابقت  ّاٌضا الوٌِجالحكن , 

 

  أهمية الدارسة

  , حداثة المشكلة , فهً ال شك شًء فٌه انه حدثت عدة تغٌرات فً النظام المصري

 .فً طرٌقة انتخاب الربٌس

 التعقٌدات المتداخلة فً النظام السٌاسً المصري كنظام عربً معقد لحد ما . 

  ولة لدراسة تغٌرات النظام السٌاسً فً مراحله التارٌخٌة المتغٌرةهً محا

  تحاول الكشف والتحلٌل للمواد التً تم تعدٌلها ومدي التطور الذي حدث فً بنٌة النظام

السٌاسً المصري ,, وكٌفٌة صنع القرار به . فدراسة األحزاب تعتبر احد المفاتٌح 

 ن الحكم والسٌاسة فٌهلفهم آلٌات عمل النظام السٌاسً وفهم شبو
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 هيكلية الدراسة :  

تضمن البحث ثالثة مباحث المبحث االول التطور التارٌخً للنظام المصري وتقسم الى اربعة 

مطالب المطلب االول النظام المصري فً عهد محمد نجٌب والمطلب الثانً النظام المصري 

فً عهد جمال عبد الناصر والمطلب الثالث النظام المصري فً عهد السادات والمطلب الرابع 

دور فً عهد حسنً مبارك والمبحث الثانً تقسم الى مطلبٌن المطلب االول  النظام المصري

 36السلطة القضابٌة فً النظام السٌاسً المصري والعالقة بٌن السلطات الثالث بعد ثورة 

مظاهر االحتكاك بٌن السلطة القضابٌة والسلطة التشرٌعٌة والمطلب الثانً  م3122ٌناٌر 

والمبحث الثالث تناول موضوع العملٌة االنتخابٌة وتقسم  3122 ٌناٌر 36والتنفٌذٌة بعد ثورة 

والمطلب الثانً االنتخابات  3122الى مطلبٌن المطلب االول االنتخابات البرلمانٌة بعد عام 

   3122الرباسٌة بعد عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 المبحث األول

 التطور ألتأريخي للنظام المصري

الذي شهده النظام السٌاسً المصري والذي تناولناه حسب  ألتأرٌخً نتناول فً هذا البحث التطور سوف

م, والفترة الثانٌة التً بدأت من عام 2565عام  إلى 2563والتً كان أولها من عام  التارٌخٌةالفترات 

م, والفترة الرابعة والتً امتدت من 2591 عام إلى 2591م, والفترة الثالثة من عام 2591عام  إلى 2565

 م.3122إلى عام  2592عام 

 المطلب األول

 (1954-1952النظام المصري في عهد/ محمد نجيب من )

ٌونٌو من  29كانت عند إعالم قٌام النظام الجمهوري ألول مرة فً مصر وفً المنطقة كلها وتم ذلك فً 

ر , وكان قٌام الجمهورٌة فً مص(2) 2563شهرا ً من قٌام ثورة ٌولٌو عام 22. بعد اقل من 2564عام 

 وإلغاء الملكٌة حدثا ً فرٌدا ً فً المنطقة.

بروز الوجه الشعبً الجماهٌري فً الحٌاة السٌاسٌة فً مصر, وكان النظام الجمهوري ثورة أخرى  أتاح

للثورة الن مصر كلها تحررت من حكم أسرة محمد علً ومن سٌطرة االنجلٌز واألتراك ومن أي سٌطرة 

تدخل فً شؤونها , وأصبح الحكم بٌد أبنابها المصرٌٌن  أيمن أجنبٌة, أي إن مصر قد أصبحت محررة 

 ألول مرة فً التارٌخ.

 المطلب الثاني

 (1971-1954النظام المصري في عهد/ جمال عبد الناصر من)

وقد جاءت نتٌجة تسارع األحداث الداخلٌة والخارجٌة فً مصر بسرعة مذهلة,فنجحت مصر باالستبسال 

م, ونجحت فً تحقٌق الوحدة مع سورٌا عام 2567والمقاومة والسٌاسة فً النصر فً العدوان الثالثً عام 

 . (3)م 2565

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .323, ص2599, 2(د. كمال المنوفً, أصول النظم السٌاسٌة المقارنة, شكرة ربٌعان للنشر والتوزٌع, الكوٌت, ط2)

 .355( د.كمال المنوفً, المصدر السابق نفسه, ص3)
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الزراعً من خالل نجاح  اإلقطاعوقد نجحت مصر فً تأمٌم قناة السوٌس, وتمكنت من قطع واقتالع جذور 

فادحة م المساواة الفً القطاع الزراعً هو التصحٌح الكبٌر لعد اإلصالحزراعً, وتمثل ال اإلصالحمسٌرة 

عبد الناصر فقط, بل سبق لمكرم عبٌد  أفكارلم ٌكن من نتاج  اإلصالحهذا  إن, غٌر األراضًفً ملكٌة 

 ضًاألرازٌادة مساحة  إلىمشروع قانون شامال ً ٌهدف  2556 أٌلولالحكومة فً  إلىقدم  إنباشا, 

الزراعً من خالل تحدٌد المساحة التً  اإلصالحالخصبة التً ٌملكها صغار المالك من الفالحٌن, وقد طبق 

 تملكها العابلة الواحدة وقد بلغت تلك المساحة مبة فدان, 

بحقوقهم  حٌن وضمان تمتع الفالوقد تم إنهاء ملكٌة الفابت, ووضع حد أقصى إلٌجار األراضً المعارة, 

وفً إجراء حاسم تم مصادرة مبات اآلالف من الفدادٌن الخصبة من كبار المالكٌن وتوزٌعها على  القانونٌة,

 مالٌٌن الفالحٌن الذٌن ال ٌملكون أي ارض من اجل استثمارها.

هذه الطبقة الجدٌدة  إنفً القطاع العام, وفً الواقع ثورة عبد الناصر فً المجال االقتصادي فقد تجسدت  أما

الخمسٌنات  أواخرفً  أنشبت إنالمتكونة من المصانع التً تعود ملكٌتها للدولة والشركات والمؤسسات 

 اإلصالحاتالمصرٌة الكبرى, والهدف من وراء هذا هو مشابهة  األعمال تأمٌموبداٌة الستٌنات من مداخٌل 

قمة الهرم  أعلىمن الطبقة الرأسمالٌة الضٌقة فً  صٌاغة هٌكل الثورة بنقل الملكٌة إعادة أيالزراعٌة, 

المالٌٌن من الموظفٌن العادٌٌن والعمال النشٌطٌن وقد شكل هذا  إلىاالقتصادي فً مصر  -االجتماعً

عبد الناصر من خاللها حركة التصنٌع والتً شملت  أطلقالقطاع العام اآللٌة التً  إيالقطاع المنشأ حدٌثا ً 

, أفرٌقافً  األوسطفً الشرق  األكبرلمشارٌع الكبرى مثل مصنع الحدٌد فً حلوان وهو وا ة عدد من المنشأ

ذ مصانع الفوال كبٌر فً معمل حٌاكة القمصان فً المحلة الكبرى وتأسٌس, والقٌام بتوسٌع األلمنٌومومجمع 

االستهالكٌة فً مصنع لتجمٌع السٌارات فً النصر,والدفع فً اتجاه تصنٌع المواد  وإنشاء, اإلسكندرٌةفً 

 . (2)المصانع الحربٌة

وتغلغل  األحزابكما وقد نجحت مصر فً اقتالع بذور الفساد السٌاسً المتمثل فً التعمق المذهبٌة داخل 

 2572قٌام الجمهورٌة الثانٌة بسرعة كبٌرة, "وتمثلت فً عامً  إلىالفساد فً جمٌع جوانبها, فأدى ذلك 

وبدأ  (3)المٌثاق",  وإعالناة اجتماعً واقتصادي وسٌاسً فً مصر االشتراكٌة كمنهج حٌ بإعالن 2573و

دور القابد فً المنطقة العربٌة وعلى الساحة السٌاسٌة العالمٌة, فبدأت الجمهورٌة المصرٌة الثانٌة بداٌة قوٌة 

 .األولىفً المحافل الخارجٌة وفً المجال الداخلً مستغلة االنجازات الهابلة فً الجمهورٌة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .96ص -95,ص3123, 2(طارق عثمان, مصر على شفٌر الهاوٌة, شركة المطبوعات للتوزٌع والنشر, بٌروت لبنان, ط2)
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, 3115 للكتب, اإلسكندرٌة, مركز واإلعالمعبد الفاتح, ومحمد منصور هٌبة, النظم السٌاسٌة والسٌاسٌة  إسماعٌل( 3)

 .57ص

 المطلب الثالث

 (1981 -1971النظام المصري في عهد/ أنور السادات )

لقد بدأت هذه الجمهورٌة بحنكة بالغة من الربٌس أنور السادات حٌث بدأ عهده بمحاولة تثبٌت دعابم النظام 

( والذي حدد هوٌة مصر 2م" )2592الدستور الدابم فً ماٌو  إعالنالجمهوري وترسٌخ القانون, "فكان 

 جمهورٌة مصر العربٌة. إلىوغٌر اسمها 

وقد ثبت عملها وشعرها بعد تغٌٌر متعدد وبدأ االستقرار السٌاسً لالستعداد لالستقالل والتحرٌر الكامل 

م واستمرت معركة 2594 أكتوبرالمصرٌة, وبالفعل تحقق ذلك من خالل االنتصار الهابل فً  لألرض

 المصرٌة حتى انتهت باسترداد كامل لها بعد معركة طابا القانونٌة. األرضاسترداد 

تاله من  م وما2595االقتصادي خالل هذه الفترة باالنفتاح االقتصادي عام  اإلصالحوبدأت مسٌرة 

 لمصر. األجنبًلجذب االستثمار  إجراءات

والتعدٌالت  2599السٌاسٌة عام  األحزابم ثم عودة 2599وبدأت مرحلة االنفتاح السٌاسً بالمنابر عام 

للمرفق فً  األساسٌةالبنٌة  إقامةومرحلة  األرضتالها من معارك استرداد  م, وما2591الدستورٌة عام 

 م.2592مصر بعد تولً الربٌس مبارك زمام السلطة عام 

بٌن التهدبة والتنفٌذ, وقد كانت من أهم سمات تلك الفترة االستقرار الدستوري  واستمرت هذه الجمهورٌة

مرحلة االشتراكٌة الدٌمقراطٌة وبدأ بٌع أو التخلص من هٌكلة االقتصاد المصري فً  وإعادة األحزابونمو 

للجمهورٌة أعباء القطاع العام والتدفق الشدٌد لالستثمارات االقتصادٌة وغٌرها من لتلك لوجه المتمٌزة 

 المصرٌة الثالثة.

تكوٌن زعامة الربٌس الجدٌد الذي  إلى أدتالسادات دولة مصر عبر حقبة من التغٌٌرات, التً  أنوروقد قاد 

كون بالفعل انقالبا ً مضادا ً على نموذج عبد الناصر الذي تضمن سلسلة من االنقالبات, حٌث عمد على 

تكون مصر حلٌفة قوٌة للوالٌات المتحدة, وكما شرع فً  أن ىإلالقطٌعة مع االتحاد السوفٌتً مما ٌؤدي 

القدس وابتعد بمصر عن التخطٌط المركزي على  إلىعن طرٌق رحلته الجوٌة  إسرابٌلعملٌة السالم مع 

 إلىٌشكل رأسمالٌة السوق الحرة, ربما افتقر السادات  أنمقاصد منه  إلىالطرٌقة االشتراكٌة وسار بها 

 سحر عبد الناصر, 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .3113جامعة اإلسكندرٌة,  (إسماعٌل علً سعد, دراسات فً علم السٌاسة كلٌة األدب2)

لكنه رعً شخصٌة زعٌم القبٌلة األبوٌة التً وفرت له تأٌدا ً شعبٌا ً ضخما ً, وعلى العكس من عبد الناصر 

زعامة تارٌخٌة ترسم المسار إلى العزة الوطنٌة واإلخالص اتخذ السادات الذي تفاعل مع شعبه بوصف 

شخصٌة زعٌم القرٌة)العمدة( الجاهز للمشاركة فً مناقشة وحل المسابل والمشاكل المتعلقة بالحٌاة 

 .(2)الٌومٌة

 المطلب الرابع

 (2111-1981النظام المصري في عهد/ محمد حسني مبارك)

حمد حسنً مبارك, الذي كان ٌشغل نابب ربٌس الجمهورٌة فً عصر تولى بعد السادات الربٌس م

 السادات,وقد عمل على تحسٌن العالقات الخارجٌة مع الدول العربٌة.

 األمنمباشرة غرست فً نفسه تركٌزا ً على  أمامهالتجربة التً عاشها مبارك بمشاهدته اغتٌال السادات  إن

ال ً معسكرا ً جدا ً, وعلى العكس من عبد الناصر والسادات وظل مستحوذا ً علٌه, فالربٌس مبارك كان رج

الذٌن تخلٌا عن حٌاتهما العسكرٌة فً مرحلة مبكرة,وقد بدأت خدمة مبارك فً الجٌش المصري من ضابط 

رتبة فرٌق, وقد عكس التزامه عقلٌة القٌادة والسٌطرة وبالفعل عكست هذه العقلٌة  إلىوصوله  إلىصغٌر 

التً  أحزابفرصة انتخابٌة لعدد من  إتاحةفً الثمانٌنٌات موافقة المتساهل من مناوبٌه, وشكلت  األمنٌة

عابرة  الموانع أمام النقابات وكانت إجراءاتكانت معرضة له والصحافة الحرة نسبٌا ً, والتحقٌق من بعض 

 . (3)سٌاسً جوهري إصالح إلىهدفت الحتواء بلد مضطرب, لكنه فً نفس الوقت لم ٌنوي قط توسٌعها 

 أووقد كانت مصر ي عهد حسنً مبارك موضوع مختلف جدا ً الن الرجل لم ٌمتلك كارٌزما عبد الناصر 

الزعامة لكنه ممتاز  إلىتقد رات المصرٌة البارزة مرة بأنه ٌفالمنشو إحدىجاذبٌة السادات, حٌث وصفته 

السلطة فً اثر  إلىول مبارك المفاجا فً تنفٌذ المهام وتطبٌق السٌاسات, واعتبر البعض فً زمن وص

مثل هذه المواصفات تناسب شكل تام الشاغل الجدٌد للمكتب  إنم, 2592 األولالسادات فً تشرٌن اغتٌال 

 مهدئ . إلىحاجة مصر  أساسالرباسً على 

فً  وبالفعل صار معقوال ً بان البالد تحتاج الى فترة من الهدوء بعد التنازعات الصاخبة التً مرت بها

العقود الثالث السابقة, من القومٌة العربٌة الى االسالم السٌاسً, ومن تبعات عبد الناصر السٌاسٌة الى 

انتفاضات السادات المفاجبة, ومن النزاعات المتكررة الى التغٌٌر االجتماعً واالقتصادي الذي ال هوادة 

 فٌه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .333(طارق عثمان, مصدر سابق, ص2)
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 .339( طارق عثمان ,مصدر سابق, ص3)

حٌث أعطى مبارك بمسلكه المرٌح وثقله المترسخ فً خبرته العسكرٌة المتمٌزة األمل فً عودة مصر إلى 

حالة التوازن  واالستقرار وحصولها على الوقت الكافً لتعضد ما ضعف من ثقتها بالنفس, حقق مبارك 

محلٌا ً كبٌرا ً عند قٌامه بتنفٌذ هذه المهمة فً سٌاق والٌته األولى فً الثمانٌنٌات, وقد علق العمل فً  احا ً نج

 . (2)عدد من القوانٌن المثٌرة للجدل التً سنها السادات فً السنوات األخٌرة

وقد أعٌد  للمؤتمر اإلسالمً, كما 53قبلت مصر دعوة االنضمام إلى األعضاء ال 2595وفً ٌناٌر من عام 

وقد قام مبارك فً إدخال مصر فً حروب قرٌبة وبعٌدة حٌث  2599انتخاب الربٌس مبارك فً أكتوبر 

م, وقد تم انتخاب مبارك للمرة 2552اشتركت فً القوات الدولٌة لمواجهة العراق خالل غزو الكوٌت عام 

تورٌة واقتصادٌة واجتماعٌة فً م, فبدأ الربٌس مبارك بثورة إصالح دس2555ٌونٌو من عام  37الثالثة فً 

فبراٌر عن تعدٌل الدستور المصري لٌصبح  37, عندما أعلن محافظ المنوفٌة فً ٌوم 3116بداٌة عام 

اختٌار ربٌس جمهورٌة مصر العربٌة باالنتخابات الحر المباشر للجماهٌر اختٌار من بٌن أكثر من مرشح 

 . (3)عن طرٌق صنادٌق االقتراع

وخطوات قٌام الجمهورٌة الرابعة فً مصر, وقٌام  إجراءاتلبدء  أدتتارٌخٌة المباركة ان هذه الخطوة ال

 الجماهٌر باختٌار ربٌسها من المرشحٌن لهذا المنصب بحرٌة كاملة وبسرٌة بالغة.

ٌبدأ هذا العصر  إن أرادالربٌس مبارك  إنمنصب باالنتخاب الحر بٌن الجماهٌر ٌؤكد  اعلًولعل اختٌار 

بناء دولة جدٌدة بدعابم قوٌة تغمرها الدٌمقراطٌة مام تارٌخ مصر بربٌس ٌفوضه الشعب فً اتالجدٌد فً 

التنموٌة والحٌاة  وأهدافهاالقتصاد الحر الموجه لصالح المجتمع الحرٌات المختلفة وٌطوف بها  وتعلوها

نتشل الجماهٌر من السٌاسً الحقٌقً الذي ٌ اإلصالح إطالقاالجتماعٌة الكرٌمة للجمٌع وبطرٌقة مؤداها 

سلبٌاتها, الربٌس مبارك عندما بدأ هذه الخطوة انه سٌتخذ من تعوٌض الشعب له بانتخاب سٌادته ربٌسا ً 

الدستوري الشامل لتغٌٌر شكل الحٌاة على ارض مصر ودعم  لإلصالحتفوٌض كامل وشامل  إنلمصر, 

, بل ستكون  لن تكون كسابقاتها  من فتراتاسٌة مسٌرة نموها وتقدمها فً كافة المجاالت, فهذه الفترة الرب

سنة  271الجمهورٌة الثالثة فً فرنسا قد استغرق نحو  إعالن إنونالحظ زدهار فً كافة المجاالت, لال فترة

, نظرا ً للمجتمع الفرنسً القابم على اإلقطاع والرأسمالٌة بٌنما استغرقت عملٌة (4)الفرنسٌةمن قٌام الثورة 

عاماً فقط نظراً لسرعة تغٌر المجتمع المصري وهذه نقطة هامة ألنها  61الرابعة فً مصر قٌام الجمهورٌة 

 نقطة تغٌر وانطالق تحسب للشعب المصري ولقٌادته الواعٌة على مر العصور الجمهورٌة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .334ص-333طارق عثمان, المصدر السابق, ص (2)

 .91عبد الفاتح, المصدر السابق, ص إسماعٌل( 3)



12 
 

 .99, ص3114( د. رٌاض العلٌة, مبادئ علم السٌاسة, جامعة االزهر, كلٌة االدارة, 4)

 المبحث الثاني

دور السلطة القضائية في النظام السياسي المصري والعالقة بين السلطات الثالث بعد ثورة 

 م2111يناير  25

التً ٌقوم علٌها النظام الدٌمقراطً, وخصوصا ً فٌما  األسس أهمٌعد مبدأ الفصل والتوازن بٌن السلطات من 

 األنظمةوضع السلطة القضابٌة فً العدٌد من  إنٌتعلق بالسلطتٌن التشرٌعٌة والتنفٌذٌة, فً حٌن نجد 

ال تحظى دابما ً باالهتمام الالزم  مٌةأهالسٌاسٌة وخصوصا ً فً العالم الثالث رغم ما تمتلكه هذه السلطة من 

مدى التزام الدول بمبدأ سٌادة القانون  إن, كما اإلصالحفً دابرة ضٌقة من النخب القانونٌة المثقفة ودعاة  إال

ٌعكس دٌمقراطٌة النظم السٌاسٌة لتلك  وإنماالمساواة الكاملة بٌن الجمٌع أمام القانون  باألساسالذي ٌعنً 

 الدول.

 ألولاالمطلب 

 م في تفكيك مؤسسات النظام القديم2111يناير  25دور السلطة القضائية بعد ثورة  -أوال ً:

حسنً مبارك الذي قامت  األسبقمارس القضاء المصري دورا ً كبٌراً فً تفكٌك النظام السٌاسً للربٌس 

 -وكان ذلك الدور من خالل االتً : ٌناٌر, 36ضده ثورة 

 -العلٌا بحل الحزب الوطنً الدٌمقراطً: اإلدارٌةحكم المحكمة -2

أبرٌل  27العلٌا بحل الحزب الوطنً الدٌمقراطً فً  اإلدارٌةبالمحكمة  األحزابقضت دابرة شؤون 

 أسقطتٌناٌر قد  36ثورة  إنانه ما دام  إلى, آنذاكم, وكانت المحكمة قد استندت فً حكمها هذا 3122

من الساحة السٌاسٌة  أزٌلٌكون الحزب قد  أنٌترتب علٌه واقعٌاً على التنحً,فان ذلك  وأجبرتهنظام مبارك 

, وهذا تبعه  أدواتهٌسقط النظام الحاكم دون  أن, وهكذا فانه ال ٌعقل (2)الشعب المصري إلرادةتحقٌقاً 

الشعب التً كانت قد اختلطت وامتزجت مع  أموالبٌد الدولة التً هً فً الواقع  أموالهتكون  أنبالضرورة 

 الحزب الوطنً. لأموا

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أبرٌل  29( القاهرة, 56544,العدد )األهرامدومة, حل الحزب الوطنً الدٌمقراطً, جرٌدة  أبو(حسام الجداوي وحازم 2)

 .2, ص3122

 -بحل جمٌع المجالس المحلٌة: اإلداريحكم القضاء  -3

حكما ً نص على حل جمٌع المجالس المحلٌة على المستوى الجمهوري  اإلداريمحكمة القضاء  أصدرت

بإصدار قرار  آنذاكالمحكمة المجلس العسكري ومجلس الوزراء  ألزمتم, ثم 3122ٌولٌو  39بتارٌخ 

دعاوي أشارت إلى إن تلك المجالس المحلٌة  كانت المحكمة قد تلقت إذتنفٌذي ٌنص على حل تلك المجالس, 

, ومن ثم فان تلك (2)بطرق شرعٌة, وغالباً ما كانت انتخاباتها مزورة وباطلة بجمٌع مراحلها لم تنشأ 

ها الفساد فً العمل المحلً, مما جعل حل إرساءالمجالس القابمة  بالطرق المذكورة بالتأكٌد ستكون سببا ً فً 

نظام الربٌس السابق  أدواتن تلك المجالس لم تكن بمعزل ع إن إذٌناٌر,  36من أهداف ثورة هدفاً أساسٌا 

ضرورة  إلى أشارت إنهاورغباته, لذا فبعد هذا الحد بل  أهدافهحسنً مبارك التً كانت تعمل على تحقٌق 

اإلدارة وحدات فً جمٌع  قرار ٌنص على حل هذه المجالس إلصدارتدخل مجلس الوزراء بشكل فوري 

زراء لحل هذه المجالس ٌشكل قرارا ً سلٌبا ً وغٌر المحلٌة كما أشارت المحكمة إلى إن عدم تدخل مجلس الو

 . (3)مشروع وٌتنافى مع المشروعٌة التً تخضع لها سلطات الدولة كافة

 -الرقابة على دستورٌة القوانٌن: -ثانياً :

م, وللتأكد من أن 2592المحكمة الدستورٌة العلٌا والنص علٌها بدأ ألول مرة من خالل دستور  إنشاء إن

القوانٌن واللوابح التً تصدرها السلطتٌن التشرٌعٌة والتنفٌذٌة تتم وفق ما نص علٌه الدستور من مبادئ 

 . (4)وقواعد

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, األهرامٌقرر حل جمٌع المجالس المحلٌة على مستوى الجمهورٌة, جرٌدة  اإلداريهٌثم سعد الدٌن, القضاء (2)

 .2, ص3122ٌونٌو  35(, القاهرة, 56556العدد)
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المقبول ان ٌسقط النظام وتبقى بحل المجالس المحلٌة, من غٌر  اإلداري( حسام الجداوي, حٌثٌات حكم محكمة القضاء 3)

 .5, ص3122ٌونٌو  35(, القاهرة, 56556, العدد)األهرامٌدة المجالس, جر

 .224, ص3119, دار النهضة العربٌة, القاهرة, 2رسالن , النظام الدستوري المصري, ط أنور( 4)

وقد كان للمحكمة الدستورٌة العلٌا دورا ً كبٌرا ً فً تطوٌر القضاء الدستوري المصري, وساعدت على 

التً تتعلق بقضاٌا عدٌدة فً الجوانب السٌاسٌة واالقتصادٌة  أحكامهاالدور الكبٌر للسلطة القضابٌة من خالل 

 . (2)واالجتماعٌة والثقافٌة

احترام المبادئ الدستورٌة تأكٌد  ء المصري بممارسة دوره فًم استمر القضا3122ٌناٌر  36وبعد ثورة 

, بوقف 3123ابرٌل  25بمجلس الدولة فً  اإلداريقضت محكمة القضاء  إذالتً حددها الدستور والقانون, 

, وذلك بناءا ً على الدعوى القضابٌة آنذاكلوضع الدستور الجدٌد للبالد  األولىتشكٌل الجمعٌة التأسٌسٌة 

المحكمة فً حٌثٌات حكمها  أكدتالقانون الدستوري بهذا الشأن فقد  وأساتذةا عدد من المحامٌن التً رفعه

( عضو 211الدستوري, حددت اجتماعاً لمجلس الشعب والشورى, الختٌار ) اإلعالن( من 71المادة ) إن

مام أعضاء علٌه صراحة, مما ٌعنً إن انض اإلعالنفً الجمعٌة التأسٌسٌة و لو كان هناك اتجاه لنص 

 . (3)المجلسٌن لعضوٌة الجمعٌة ٌمثل خلطا ً غٌر قانونً بٌن هٌبة الناخبٌن والهٌبة المنتخبة

, ان دور 3122// ٌناٌر36دور المحكمة الدستورٌة العلٌا فً حماٌة الحقوق والحرٌات العامة قبل  -ثالثا ً :

زمن بعٌد فهذه المحكمة وبجانبها مجلس  إلىالمحكمة الدستورٌة العلٌا فً حماٌة الحقوق والحرٌات ٌعود 

لمحكمة م قضت ا2595هذه الحقوق والحرٌات فمثال ً فً ٌونٌو  إقرارالدولة مارست دورا ً كبٌرا ً فً 

دخول المنازل وتفتٌشها فً حالة التلبس  دون موافقة قضابٌة مسبقة, فضال ً  ببطالن نص قانونً كان ٌبٌح

 أوومن النصوص الجنابٌة التً كانت توقع عقوبات  ,انون االشتباه المحكمة لعدد من مواد ق إسقاطعن 

 . (4)المتهمٌن الصادر بحقهم أحكام قضابٌة نهابٌة إزاءتسمح بتدابٌر احترازٌة 

م, فقد استمر القضاء المصري بدوره فً حماٌة الحقوق والحرٌات العامة, 3122ٌناٌر  36بعد ثورة  أما

الجانبٌة والمحٌطة بالسفارتٌن  م بفتح الشوارع37/9/3122بتارٌخ  دارياإلالقضاء محكمة  أمرتفمثال ً 

 آنذاكوزارة الداخلٌة متمثلة بوزٌرها  إلىوالبرٌطانٌة بجاردن ستً, وتضمن ذلك الحكم الموجه  األمرٌكٌة

للدستور  إغالقهاالحواجز والعوابق المحٌطة بتلك السفارتٌن وذلك لمخالفة قرار  أزالمنصور عٌسوي, 

 والقانون,

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, األهرام(حسام الجداوي, بطالن تشكٌل اللجنة التأسٌسٌة للدستورٌة, قوى مدٌنة: الحكم انتصار لشعب مصر, جرٌدة 2)

 .5, ص3123(, القاهرة, 56992العدد)

( 2الدٌمقراطٌة, العدد)فً النظام السٌاسً المصري, مجلة  ( محً الدٌن قاسم, دور المحكمة الدستورٌة العلٌا3)

 .69ص-44,ص 3112,ٌناٌر
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فً حماٌة الحقوق والحرٌات العامة,فً علً  اإلداريالقضاء  أرساهاالمهدي, القواعد والسوابق التً  أمٌن( 4)

ة االقتصاد والعلوم السٌاسٌة, فً التطور الدٌمقراطً, البرنامج البرلمانً بكلٌ اإلداريالصاوي)محررا ً(, دور القضاء 

 .9ص-9,ص3112القاهرة, 

تلك المنافذ من مظاهر تخلً الدولة عن سٌادتها  إغالق,وٌعد مظهر  (2)( منفذا 23ًوكان عدد تلك المنافذ)

 العامة. األمالك, وذلك ٌتنافى مع التزامها الدستوري بالمحافظة على األقالٌموسٌطرتها على ذلك الجزء من 

 إن من خالل  ًٌناٌر اتضح أٌضا 36لدولة بعد ثورة بمجلس ا اإلداريفان دور القضاء  رىأخومن جهة 

االنتخابات على اللجان االنتخابٌة التابعة للجنة  إناقر مبدأ قانونٌا ً انتخابٌا مهما ً, تضمن  اإلداريالقضاء 

ٌتم تقدٌم تلك الطلبات فً  أنللراغبٌن بالترشح لخوض االنتخابات البرلمانٌة, بشرط  أوراق أيالعلٌا قبول 

قرار ٌصدر برفض تسلم طلبات الترشح المقدمة فً  أيالمحكمة بأن  أوضحتالموعد المقرر قانونا ً, كما 

 .(3) الموعد المحدد, فان ذلك ٌعد حرمانا ً للمواطنٌن من حقه للترشٌح مخالفة للدستور والقانون

م أكدت فٌه بأن السلطة التشرٌعٌة هً الجهة الوحٌدة 3122حكما ً فً نوفمبر  أصدرتالمحكمة  إنكما 

 أمللحٌاة السٌاسٌة, سواء كان منتمٌا ً للحزب الوطنً المنحل  إفسادهالمختصة دون غٌرها بحرمان من ٌثبت 

اإلداري بالمنصورة, والمتعلق بإبعاد إلى إٌقاف حكم القضاء هذا الحكم  أدى, وقد األحزابلغٌره من 

أعضاء الحزب الوطنً المنحل من الترشح لالنتخابات البرلمانٌة, ثم عادت المحكمة اإلدارٌة العلٌا لتؤكد 

م, تضمن أحقٌة أعضاء الحزب الوطنً 34/5/3123مرة أخرى المبادئ نفسها فً حكم أصدرته فً 

ٌرها,إذا لم ٌثبت تخلف أي شرط من شروط الترشح فً المنحل فً الترشح النتخابات مجلس الشعب أو غ

 . (4)حقهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حسام الجداوي, إلزام الداخلٌة ومحافظ القاهرة بفتح الشوارع الجانبٌة للسفارتٌن األمرٌكٌة والبرٌطانٌة بجاردن ستً, (2)

 .2, ص39/9/3122(,القاهرة,56634عدد)جرٌدة األهرام, ال
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الترشح وان لم تكن مستوفاة, جرٌدة  جان االنتخابات بتلقً طلبات راغبً( حسام الجداوي, القضاء اإلداري, إلزام ل3)

 .6/22/3122(,القاهرة, 56735األهرام, العدد)

(, 56559البرلمانٌة, جرٌدة األهرام, العدد)( حسام الجداوي, أحقٌة أعضاء الوطنً المنحل فً الترشٌح لالنتخابات 4)

 .2, ص35/5/3123القاهرة, 

 -: التزام السلطة التنفٌذٌة بالقانونفً حماٌة المال العام وضمان  اإلداريدور القضاء  -رابعا ً :

على  ةاألمثلمجلس الدولة كان ٌمارس تأثٌرا ً فعاال ً على السلطة التنفٌذٌة لمنعها من مخالفة القانون ومن  إن

م, فٌما ٌتعلق 3119من حكم عام  اإلداريمحكمة القضاء  أصدرتهالدور الفعال الذي ٌلعبه المجلس هو ما 

ٌة الصحٌة ونقل ملكٌة مستشفٌات راء, بإنشاء الشركة القابضة للرعابوقف تنفٌذ قرار ربٌس مجلس الوز

الرعاٌة  إنعلٌها إذ  بنًالتً  باباألسهو ما فً ذلك الحكم  أهم, ولعل (2)إلٌهاوعٌادات التأمٌن الصحً 

ٌسلب حق  المواطن فً الرعاٌة  أنالصحٌة هما لٌس محال ً لالستثمار والمساومة واالحتكار وانه ال ٌنبغً 

ال تتخلى الدولة عن دورها فً الخدمات  أنالقاعدة هً  إنسبب كان, كما  أليالصحٌة عن طرٌق الدولة 

 . (3)االجتماعٌة والصحٌة

فً الكشف عن الحاالت المتعلقة بالفساد االقتصادي  اإلداري, برز دور القضاء 3122وبعد ثورة ٌناٌر 

البٌع والتخصٌص, وقد  ألعمالالحكومٌة, وفً التزاماتها بالقوانٌن المنظمة  األجهزةوالمالً فً سلوك 

لبناء  أراضجلس برفض بٌع , قٌام قسم الفتاوي بالماألولانقسمت فتاوي المجلس بهذا الخصوص باتجاهٌن: 

 . (4)مدٌنة الفاتح اللٌبٌة بالقاهرة الجدٌدة, بسبب مخالفة بنود العقد للقانون

فً عدة مسابل منها مثال ً حكم  اإلداريعقود الخصخصة, فقد اتضح دور القضاء  بإبطالٌتعلق  -الثانً : 

المحكمة هذا الحكم بناءا ً على  تأصدران وقد العلٌا ببطالن خصخصة شركة طنطا للكت اإلدارٌةالمحكمة 

استرداد الدولة للشركة بجمٌع ممتلكاتها  إلى أدىالعلٌا مما  اإلدارٌةتقرٌر هٌبة مفوضً الدولة بالمحكمة 

 . (5), وقد رفضت المحكمة الطعون على الحكم الصادر منها كافةوآالتها وأراضٌها

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شركة قابضة للتأمٌن الصحً, جرٌدة  بإنشاءالقرنشاوي, القضاء ٌوقف قرار ربٌس الوزراء وشٌماء  أمٌن(طارق 2)

 .2,ص6/5/3119( القاهرة, 2656المصري الٌوم, العدد)

مشروع  إطارمهدد بالضٌاع, ورقة عمل مقدمة فً  ( هاجر علً محمود وفاطمة الزهراء محمد,الصحة فً مصر, حق3)

 .25للدراسة الحقوقٌة والدستورٌة, القاهرة, بال, ص عتصوت المواطن, ما
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 .2,ص24/7/3122( القاهرة, 56595ملٌون متر, جرٌدة القاهرة, العدد) 34( حسام الجداوي, مجلس دولة ٌضمن بٌع 4)

العلٌا بحكم نهابً لعودة طنطا للكتان, مقال منشور على الموقع االلكترونً  اإلدارٌة( محمد اسعد, مفوضٌة الدولة توصً 5)

  www.you7.com, متوفر بالرابط :9/7/3123للٌوم السابع بتارٌخ 

 المطلب الثاني

يناير  25مظاهر االحتكاك بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية والتنفيذية بعد ثورة 

2111 

فٌعة فً السلم تتمتع القضاة بمكانة ر إذٌر فً التارٌخ المصري الحدٌث, للقضاء نظرة مهابة وتوق إن

ما ٌمكن تسمٌته باالنتهاكات السٌاسٌة واتهمت بعض القوى  إلىمؤسسة القضاة تعرضت  االجتماعً ولكن 

ختصاصاتها أو بالتوفٌق تحت تأثٌرات من جهات السٌاسٌة بعد الثورة المحكمة الدستورٌة العلٌا بتجاوز ا

للقوات المسلحة, وهذا بالتأكٌد ٌعد انتهاكا ً الستقالل القضاء ودوره فً عمل  األعلىأخرى, مثل المجلس 

 على السلطات األخرى. سلطة من التفوق أيالسلطات وتقسٌمها وتعددها وتكاملها ومنع 

 -: األخٌرةباستقالل  واإلخاللرٌعٌة والسلطة القضابٌة فً مصر مظاهر االحتكاك بٌن السلطة التش -أوال ً :

 أعقبتالهٌبات القضابٌة تعرضا ً لالنتقاد فً المرحلة االنتقالٌة التً  أكثرالمحكمة الدستورٌة العلٌا تعد  إن

 وإصدار أعمالهاالعسكري فً  األعلىٌناٌر وٌعود ذلك التهامها بالتجارب مع تدخل المجلس  36ثورة 

رات سٌاسٌة تفوق التطور الدٌمقراطً فً البالد ومن جهتها فقد حاولت المحكمة نفً تلك الصورة قرا

حدوث تصادم بٌن المحكمة ومجلس الشعب وعدد من  إلىوهذا ما دفع  إلٌهاالسلبٌة واالنتقادات الموجهة 

بعض مواد  السٌاسٌة بخصوص مشروع تعدٌل قانون المحكمة, وحكمها بعدم دستورٌة واألحزابالقوى 

المشرع العادي فً ترتٌب جهات القضاء تقف عند حدود تنظٌم هذا السلطة  إنقانون مجلس الشعب ورغم 

كان متجاوزا ً التفوٌض من قبل المشرع الدستوري فان الالفت للنظر انه  وإالنتقاص منه االختصاص ال اال

رأٌهم فً القوانٌن المنظمة للقضاء محل ٌحال بٌن القضاة االعتداد ب إذ األمرال ٌوجد ضوابط محددة لهذا 

 ( .2قانون السلطة القضابٌة)

م  3123شهر مارس  أواخرٌناٌر فقد الصدام بٌن مجلس الشعب والمحكمة الدستورٌة فً  36بعد ثورة  أما

حزب الحرٌة والعدالة اتهامات للمحكمة  أبرزهامنسوبة لبعض القوى السٌاسٌة  اإلعالمحٌث رددت وسابل 

 ,آنذاكللقوات المسلحة ضد البرلمان المنتخب  األعلىبتعٌٌن عملها وتعاونها مع المجلس 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, مركز الدراسات , بدابلحهإصال(مروة نظٌر, استقالل القضاء كضمان للدٌمقراطٌة, وقابع القضاء المصري وطموحات 2)

 .29, ص3124, القاهرة, باألهرام راتٌجٌةالسٌاسٌة واإلست

فبراٌر  31العلٌة فً  اإلدارٌةالمحكمة  أحالتهاالتً  األوراق أودعتالمحكمة  إنوتمثل ذلك االدعاء فً 

ة انتهت هٌب أنبعد  األدراجم بشأن تقرٌر مدى دستورٌة بعض مواد قانون مجلس الشعب فً 3123

المحكمة حول توقٌت  إلى األعلىتوجٌهات من المجلس  إصدارتقدٌرها, وذلك لغرض  إعدادالمفوضٌن من 

فٌه على المحكمة  أكدتمارس  39المحكمة ذلك فً بٌان رسمً لها ٌوم ,وقد نفذت  (2)القرار إصدار

هذه االفتراضات المتدنٌة رغم ما تنطوي علٌه من  إلىتسمو بذاتها عن االلتفات  أنالدستورٌة اعتادت دوما ً 

مما استوجب مسابلة  أمامهمجرابم سب وقذف واهانة للمحكمة, وتأثٌر على القضاة فً دعوى مطروحة 

قررت الجمعٌة العامة لمستشاري المحكمة الدستورٌة االعتذار عن عدم  أنجنابٌا ً وهذا تبعه  أصحابها

 وأكدتكان قد انتخب عضوا ً بها,  إذللدستور,  التأسٌسٌةالجمعٌة  عمالأمشاركة نابب ربٌس المحكمة فً 

 سبب هذا هو للشكوك واالضطرابات واالرتباك بشأن سالمة تشكٌل هذه الجمعٌة. إنالمحكمة 

فقد بدا صدام علنً مع مجلس الشعب حٌن وافقت لجنة االقتراحات والشكاوي  3123ماٌو  23أما فً 

ت مرزوق على مشروعً قانون تقدم بهما الناببان المنتمٌان لحزب النور حسن بمجلس الشعب برباسة طلع

العزم ومحمد جعفر, إلعادة تشكٌل المحكمة الدستورٌة, وإعادة النظر فً اختصاصاتها وقد وافقت علٌه  أبو

كٌل انه البد من إعادة هٌكلة التش إلىلجنة االقتراحات والشكاوي بالمجلس, وقد استندا مقدما المشروع 

 . (3)المعٌب للمحكمة الدستورٌة الذي اصدر فً نظام الربٌس األسبق حسنً مبارك

 -باستقالل األخٌرة: السلطة القضابٌة فً مصر واآلخالل مظاهر االحتكاك بٌن -ثانياً :

, واستمرت م3122ٌناٌر  36ما قبل ثورة  إلىمظاهر االحتكاك بٌن السلطتٌن التنفٌذٌة والقضابٌة تعود  إن

م المصري 2592محمد حسنً مبارك بموجب دستور   األسبقنظام الربٌس  بإسقاطورة بعد نجاح الث حتى

أوجه تدخل السلطة التنفٌذٌة باختصاصات السلطة القضابٌة, ومن ذلك مثال ً قرارات الندب  تعددت

فً القضاء,  واإلعارة, إذ تعد قرارات الندب لرجال القضاء إلى وظابف غٌر قضابٌة من أكبر أبواب لتدخل

السٌما فً ضوء انفراد السلطة التنفٌذٌة بالكلمة النهابٌة فً ندب وتجدٌد ندب من تختارهم هً وحدها من 

مستشاري محكمة االستبناف لٌكونوا تابعٌن لها فً رباسة المحاكم االبتدابٌة واإلشراف على الرؤساء 

 .  (4)والقضاة وأحكامهم وقراراتهم القضابٌة والوالبٌة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, 3124قاهرة,الدار المصرٌة اللبنانٌة,الجل نظام سٌاسً جدٌد,مصر الثورة,الصراع من ا(علً الدٌن هالل وآخرون,2)

 .536ص
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رة, ( القاه2314محمد سالم, برلمانٌون ٌفتحون النار على المحكمة الدستورٌة, جرٌدة الشروق الجدٌد, العدد)(3)

 .6,ص29/6/3123

 .5, ص3114 ٌحٌى الرفاعً,االستبداد المطلق والدٌمقراطٌة الحقٌقٌة,المكتب المصري الجدٌد,القاهرة,-4

التً ٌتمتع بها ربٌس الجمهورٌة فً القضاء, واتساع نطاق  قرارات الندب من السلطات إلىوٌضاف 

على جمٌع المحاكم والقضاء بموجب  اإلشرافصالحٌات وزٌر العدل الذي كان ٌتمتع بسلطات واسعة فً 

للهٌبات القضابٌة وهذه السلطات تبدأ بعضوٌتها  األعلىنصوص قانون السلطة القضابٌة, وقانون المجلس 

التً مكنته من عمل السلطة  األخرىللهٌبات القضابٌة, فضال ً عن العدٌد من السلطات  األعلىللمجلس 

 . (2)2592الدستور لعام  إٌاهاالقضابٌة والتً منحه 

م فقد بدأت تدخالت السلطة التنفٌذٌة بشؤون لعدالة فً العدٌد من الجوانب 3122ٌناٌر  36بعد الثورة  أما

 -ٌمكن توضٌحها باآلتً :

 التدخالت من جانب السلطة التنفٌذٌة فً اختصاصات السلطة القضابٌة:-2

( منظمة من المنظمات 29رٌة)م عندما داهمت السلطات المص35/23/3122بدأت هذه التدخالت بتارٌخ 

(أمرٌكٌا ً, 25( من العاملٌن بتلك المنظمات بٌنهم )54السلطات القضابٌة المصرٌة) أحالتالمجتمع المدنً 

 المحكمة الجنابٌة. إلىومصرٌٌن  أخرىوجنسٌات 

اعالت , وقد بدأت تف(3)من السفر األمرٌكٌٌنوقد اصدر قاضً التحقٌق وقتها قرارا ً ٌقضً بمنع المتهمٌن 

م عندما تنحى المستشار محمد  محمود شكري ربٌس محكمة جناٌات شمال 39/3/3123هذه القضٌة ٌوم 

لمنظمات المجتمع المدنً( وذلك  األجنبًضٌة التموٌل ق)ب إعالمٌاً القاهرة عن النظر بالقضٌة المعروفة 

بذلك المتهمٌن من السفر مخالفا ً قرار منع  بإلغاءبسبب تلقٌه اتصاال ً من المستشار عبد المعز, طالبه فٌه 

ٌبة ( من قانون اإلجراءات الجنابٌة التً تستوجب حضور المتهم بنفسه, وهذا ما دفع به944نص المادة)

 , (4)إلى التنحً عن النظر بالقضٌة برمتها الستشعارها بالحرج المحكمة
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(خالد الكٌالنً, العالقة بٌن استقالل السلطة القضابٌة ومبدأ سٌادة القانون فً مصر, الحوار المتمدن, 2)

 ,متوفر على الرابط5/7/3119(,بتارٌخ3419العدد)

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=137258 
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لى العدالة ٌنذر بانهٌار دولة القانون, المركز العربً , هجوم على العدالة فً مصر, عدوان ع3123( التقرٌر السنوي لعام 3)

 .55, ص3123,القاهرة, والمحاماةالستقالل القضاء 

عن موقفً , وطلب رفع حظر السفر  أتراجع( احمد شلبً ومحمد السنهوري, القاضً المتنحً عن قضٌة التموٌل, لن 4)

 .9, ص3/4/3123(, القاهرة, 3925دد)غٌر موجودة فً القضٌة, جرٌدة المصري الٌوم, الع أسماءتضمن 

فبراٌر إلى دابرة التظلمات بمحكمة جناٌات  35ومن ثم قام المستشار عبد المعز بتحوٌل أوراق القضٌة ٌوم 

القاهرة برباسة المستشار مجدي عبد الباري الذي اقر بالموافقة على رفع حظر السفر عن المتهمٌن كما 

قضاء إلى الواجهة, وتضامن مع موقف محمد شكري العدٌد من القضاٌا دفعت هذه القضٌة بمسألة استقالل ال

مثل المستشار اشرف العثمانً الذي كان احد قضاة التحقٌق والذي رفض إكمال التحقٌق بالقضٌة, وطلبه 

 . (2)ٌقدم اعتذارا ً رسمٌا ً إذا ثبت صحة تلك الواقعة أنالمستشار عبد المعز 

 -بسلب اختصاص القضاء : قٌام ربٌس الجمهورٌة السابق -3

 3123( لسنة95بالتصدٌق على قانون رقم) 23/9/3123قام ربٌس الجمهورٌة المعزول)محمد مرسً( ٌوم

وقد  آنذاكمشروع دستور جدٌد للبالد  ألعدادالجمعٌة التأسٌسٌة  أعضاءوالذي كان ٌتعلق بمعاٌٌر انتخاب 

للقوات  األعلىلس الشعب بالتنسٌق مع المجلس ف ذلك القانون بقانون الحصانة وقد كان من إعداد مجعر

المسلحة والقوى السٌاسٌة, قبٌل صدور قرار حل مجلس الشعب, وكان المجلس العسكري قد رفض 

ماٌو 29التصدٌق على القانون فً حٌنها فاصدر بدال ً عنه اإلعالن الدستوري المكمل والصادر فً 

 -أتً :, وقد جاء فً نص القانون المذكور ما ٌ(3)م3123

 -:أصدرناهباسم الشعب, ربٌس الجمهورٌة, قرر مجلس الشعب القانونً اآلتً نصه وقد 

مجلسً الشعب والشورى   أعضاءالدستوري, ٌنتخب  اإلعالنمن  71, مع مراعاة حكم المادة األولىالمادة 

بون خمسٌن ومشروع دستور جدٌد للبالد, كما ٌنتخ إلعدادة من مابة عضو ٌجمعٌة تأسٌسغٌر المعٌنٌن 

عضوا ً احتٌاطٌا ً, وقراراتهم فً هذا الشأن تخضع للرقابة على دستورٌة القوانٌن والقرارات البرلمانٌة, 

ومؤسسات الدولة  أجهزةالمادة الثانٌة, تتمتع الجمعٌة التأسٌسٌة بالشخصٌة االعتبارٌة, وباالستقالل عن كل 

المجتمع,  أطٌاف,تمثٌل كل  اإلمكانشكٌل الجمعٌة قدر بما فٌها ربٌس الدولة, المادة الثالثة: ٌراعى فً ت

 أكثر أوٌدعو ربٌس االجتماع   األولاالنتخاب فً االجتماع المشترك  إنشاءالمادة الرابعة : فً حالة تعذر 

 إلىعملٌة االنتحاب, المادة الخامسة: ٌدعو ربٌس االجتماع المشترك الجمعٌة التأسٌسٌة بعد انتخابها  إلتمام

دون غٌرها, وضع البحة تنظٌم  التأسٌسٌةمن انتخابه, وللجمعٌة  أٌامسبعة  أقصاهاجتماع فً موعد 

 .(4)اعمالها
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 .9(احمد شلبً ومحمد السنهوري, المصدر السابق, , ص2)

 .55ص, مصدر سابق ذكره, 3123( التقرٌر السنوي لعام3)

 .23/9/3123(, الصادرة بتارٌخ 39( الجرٌدة الرسمٌة فً عددها ال)4)

 -السلطة التنفٌذٌة: وعدم االلتزام بتنفٌذها من جانب عدم احترم قرارات القضاء -4

تعرض استقالل السلطة القضابٌة للعدٌد من االختراقات التً قامت بها السلطة التنفٌذٌة متمثلة بربٌس 

( 22)محمد مرسً(, وقد اتضح ذلك بصدور قرار الربٌس المذكور)مرسً( ذي الرقم) الجمهورٌة المعزول

م والذي تضمن سحب مخالفة صرٌحة لحكم قضابً بحل مجلس الشعب وعده منعدما لتكن بذلك 3123لسنة

 .(2)خطوات حكومة مرسً السابقة فً السلطة, وتمثل تحدٌا ً للقضاء وانتهكا ً لسٌادة القانون أولى
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 م.9/9/3123م, والصادر بتارٌخ 3123( لسنة 22(نص قرار ربٌس الجمهورٌة محمد مرسً رقم)2)

 

 المبحث الثالث

 العممية االنتخابية المصرية

م وىي عمى قسمين 3122تناولت في ىذا المبحث العممية االنتخابية في مصر بعد عام    
وايضا االنتخابات  االنتخابات البرلمانية في مصر من حيث عممية االنتخاب وما تنتج عنيا

 الرئاسية المصرية من حيث ما اتبع فييا قوانين وما نتج عن تمك االنتخابات .

 المطمب االول

  3122االنتخابات البرلمانية بعد عام 

تختمف البنية القانونية والتشريعية التي تجري عمى اساسيا اول انتخابات برلمانية تشدىا     
عن تمك التي تمكنت في العقود الماضية فيذه االنتخابات  3122يناير  31مصر بعد ثورة 

سية عدل بموجبو النظام تجري في ظل تغير جذري طرأ عمى قانون مباشرة الحقوق السيا
االنتخابي ليجمع بين القائمة النسبية والفردي, وذلك بعد ضغوط شديدة من قبل القوى واالحزاب 

الحياه  االسياسية التي رأت ان نظام الفردي ال يخدم سوى فمول الحزب الوطني, الذين افسدو 
 السياسية طيمة العقود الثالث الماضية .

 تخابية الفرع االول: العممية االن

كان النظام االنتخابي في بداية االمر مناصفة بين القائمة والفردي ولكن ذلك لم يمبي طموحات 
االحزاب السياسية, التي رأت بأن ذلك يمحق ضررا كبيرا في البرلمان المقبل, االمر الذي دفع 

 . (2)ةالمجمس العسكري إلعادة النظر في القانون بحيث يكون ثمثين لمقائمة وثمثا لمفردي
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1. http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2011/12/2011121731331737581.

html. 

لتنظيم  3122ان االعالن الدستوري اصدره المجمس العمى لمقوات المسمحة في مارس     
( التي تحظر اي نشاط 5االنتخابات البرلمانية تضمن العديد من المواد ومن ذلك المادة )

سية عمى اساس ديني او بناء عمى التفرقة بين المواطنين بسبب سياسي او قيام احزاب سيا
التي تنص ان يشكل مجمس الشعب من عدد من االعضاء  43الجنس او االصل, والمادة 

يحدده القانون عمى ان ال يقل عن ثالثمائة وخمسين عضوا, نصفيم من العمال والفالحين يتم 
التي نصت عمى ان يتولى  44ام , والمادة انتخابيم عن طريق االنتخاب المباشر السري الع

تنص عمى ان  45مجمس الشعب فوز انتخاب سمطة التشريع ويقرر سياسية الدولة , والمادة 
حق الترشح  49مدة مجمس الشعب خمس سنوات ميالدية من تاريخ اول اجتماع لو , والمادة 

از ان يتضمن حدا ادنى لمجمس الشعب والشورى وفقا ألي نظام انتخابي يحدده مشيرا الى جو 
الشروط الواجب توفرىا في اعضاء  :4لمشاركة المرأة في المجمسين, وحددت المادة 

ان تختص محكمو النقض في صحة عضوية اعضاء المجمسين وان  51المجمسين, والمادة 
يوم من تاريخ اعالن نتيجة االنتخاب  41تقوم الطعون الى المحكمة خالل مدة ال تتجاوز 

حضرت عمى اي عضو منتخب اثناء مدة عضويتو ان يشتري او يستأجر  54لمادة واشارت ا
 شيئا من اموال الدولة , او ان يؤجرىا او يبيعيا شيئا من اموالو او ان يقابميا عميو .

شروط اسقاط عضوية احد اعضاء المجمس بفقده الثقة واالعتبار او فقد  55وبينت المادة    
ال يجوز اتخاذ اي اجراءات جنائية ضد اعضاء  56مادة احد شروط العضوية , ونص ال

, وبعد ىذه التعديالت وحسب المادة الثالثة لقانون  (2)المجمس اال بأذن مسبق من مجمسو
 اعضاء يختارون بطريقة االنتخاب 615مجمس الشعب اصبح مجمس الشعب يتألف من 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المصدر سبــــــــــــــــــــــــق ذكـــــــــره  -2

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2011/12/2011121731331737581.html
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2011/12/2011121731331737581.html
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المباشر السري العام وحسب نص المادة الثالثة انتخاب نصف اعضاء من مجمس الشعب,  
 . (2)بنظام االنتخاب الفردي والنصف االخر بنظام القوائم الحزبية المغمقة

خاصة بالقواعد  تثالثة قرارا 21/3122/:3كما واصدرت لمجنة العميا لالنتخابات في    
عاية, القرار االول عمى ان يكون لكل مرشح الحق في والضوابط واالجراءات الخاصة بالد

التعبير عن نفسو والقيام باي نشاط يستيدف اقناع الناخبين في انتخابو ونصت الفقرة الثانية 
عمى عدم التعرض لحرمو حياتو اي من المرشحين المنافسين وااللتزام بالوحدة الوطنية, والقرار 

 . (3)االجانبابناء البمد و  نالثالث قد نص الصحفيي

 الفرع الثاني: نتائج االنتخابات البرلمانية 

بين المستشار عبد المعز ابراىيم رئيس لمجنة المستقمة لالنتخابات في مصر ان عدد الناخبين 
ناخبا, واالصوات الباطمة  2417251636ناخب من اصل  :91226155الذين اولو بأصواتيم 

ونسبة من ابطموا اصواتيم او من يدلو  صندوقا اتمفت , 1:الف صوت فبمغ  781628:
% من اجمالي عدد االصوات  816بأصواتيم بطريقة صحيحة اكثر من نصف مميون بما يعادا 

 .(4)مشيرا الى انيا اعمى نسبة تصويت شيدتيا مصر في تاريخيا
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 .3122التعديالت المقترحة لمتعديل المصري. الجزيرة نت,  -2
حسام الجوادي, دعوى امام القضاء االداري لوقف استطالع رأي االنتخابات الرئاسة لتأثيرىا عمى  -3

 .3123الراي العام, بوابة االىرام, 
3- https://arabic.rt.com/news/573189. 

 

https://arabic.rt.com/news/573189
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 كما كشف المستشار عن فور اربع مرشحين فقط بالمقاعد الفردية النتخابات مجمس الشعب.

والمرشحون الفائزون باالنتخابات ىم عمرو حمزاوي من مصر الجديدة ومصطفى بكري من 
اعر من بورسعيد ورمضان عمر احمد سالم من المعادن. مشيرا الى ان المعادي واكرم الش

% وبحسب النتائج النيائية فقد حصل عدد الموجود عمى 73نسبة الحضور قد بمغت 
الف صوت لحاتم عبدالصبور, اما بالنسبة لمعمال  237147الف صوت مقابل  27173

بد المنعم فراج الذي الف صوتا, مقابل خالد ع 692158فحصل رضوان ابو غدين عمى 
 . (3)الف 31حصل 

صوتا, تميو  2291489وكشفت نتائج القوائم عن تصد حزب الحرية والعدالة بحصولو عمى 
الف صوت, كما  :52166الف صوت, والكتمة المصرية  611763قائمة حزب النور 
الف صوت, وفي المركز الخامس حزب الحرية فقد حصل  461634حصل حزب الوفد 

 . (3)الف صوت :36138عمى 
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 لمصدر السابق ا -2
 . 3122االنتخابات المصرية البرلمانية, الجزيرة نت,  -3



26 
 

 المطمب الثاني

  3122االنتخابات الرئاسية في مصر بعد عام 

يناير والتي  36لقد شيدت مصر اكثر من جولة انتخابية رئاسية بعد الربيع العربي اي ثورة 
سوف نتناوليا في ىذا المبحث والذي احتوى عمى فرعين شمل االول العممية االنتخابية 

 وقوانينيا والثاني احتوى ما نتج عن تمك االنتخابات .

 رع االول: العممية االنتخابية الرئاسية الف

ىي ثاني انتخابات رئاسية في تاريخ مصر حيث رشح فييا  3123انتخابات مصر سنة 
المصرية التي حصمت  3122اكثر من مرشح واحد, وىي اول انتخابات رئاسية بعد ثورة 

 . (2)في وقت الربيع العربي

مايو من  35و  34حصمت ىذه االنتخابات عمى مرحمتين المرحمة االولى حدثت في يومين 
, 3123يونيو سنة  28و  27والمرحمة الثانية ىي اعادة كانت عمى يومين  3123سنة 

حيث كانت االعادة بين احمد شفيق ومحمد مرسي والتي كسبيا محمد مرسي بنسبة 
 . (2) 3123يونيو  41لمصر يوم % من االصوات الصح واصبح رئيسا 62184

كان بتقديم اوراق المجنة  3123ابريل من عام  9مارس الى حد  21لقد كان الترشيح من 
العميا لالنتخابات الرئاسية والتي تشكمت برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العميا المصرية 

 . 3122الذي تم تعديميا سنو 
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المركز العربي  2ايو نصار, عبدالعميم محمد: الثورة المصرية الدوافع واالتجاىات والتحديات, ط -2
 لألبحاث والدراسات السياسية.
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 3123لقد كان اقبال المصرين كبيرا عمى المشاركة في االنتخابات الرئاسية لعام      
 . (2)ن عمى انياء المرحمة االنتقالية التي طالت اكثر من المتوقع والمخطط لوطامحي

والتي كانت ثالث انتخابات  3125ايضا شيدت مصر انتخابات رئاسية في عام      
يناير وقد تم تحديد  36رئاسية تعددية في تاريخ مصر وثاني انتخابات رئاسية بعد ثورة 

تو المجنة العميا لالنتخابات, طبقا لخارطة الطريق التي مواعيد االنتخابات طبقا لما اعمن
اعمنت عقب االنقالب عمى محمد مرسي بعد المظاىرات التي طمبت برحيمو وانياء حكم 

 جماعة االخوان المسممين. 

مايو لكنيا  29الى  26تم االعالن من قبل لجنة االنتخابات الرئاسية ان الفترة من     
مايو ومددت ايضا  38و  37مايو القتراع المصرين في الخارج ويومين  :2مددت الى 

مايو, ألجراء االنتخابات في الداخل. لينتخب المصريون الرئيس السادس لجميورية  39الى 
بالترشيح كل من المشير عبد الفتاح السيسي والسيد حمدين مصر العربية حيث قام 

 . (3)صباحي

اختمفت ىذه االنتخابات عن سابقاتيا في امور عده , فقد دعى التحالف الوطني لدعم     
الشرعية لمقاطعتيا وظير ذلك في ضعف االقبال ايام التصويت الذي اعتبره التحالف 

رية لما اسماه المسرحية اليزلية. كما تم استخدام شبكات التواصل االجتماعي مقاطعة ثو 
 بشكل مكثف سراء لمدعاية او لمدعاية المضادة. 

 .(4)الى ذلك ان اول مرة يقدم احد المرشحين بإعالن ترشيحو وىو يرتدي الزي العسكري باإلضافة    
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1- www.dohainstitatute.org 
2- www.skynewsarabia.com 
3- www.aljazeera.net  

http://www.dohainstitatute.org/
http://www.skynewsarabia.com/
http://www.aljazeera.net/
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 : نتائج االنتخابات الرئاسية الفرع الثاني

توجو المواطنون المصريون الى مراكز االنتخاب لألدالء بأصواتيم وبالفعل تمت العممية     
االنتخابية وبعد االنتياء من األدالء باألصوات بدأت عممية فرز االصوات الناخبين لمعرفة 

الناخبين المقيدين في الجداول االنتخابية بمغوا النتائج. حيث كان اجمالي عدد 
ناخب وكانت نسبة اجمالي الناخبين الذين حضروا وصوتوا ىم  71857::611
 . 5171831ناخب حيث كانت وقد بمغ اجمالي عدد االصوات الباطمة  3417831347

ا ىم, اما اسماء المرشحين الذين شاركوا والنسبة المئوية لألصوات التي حصموا عميي    
% , حمدين صباحي 34177% , احمد محمد شفيق زكي 35188محمد محمد مرسي 

% ىذه 3136% باقي المرشحين 22124% , عمرو موسى 28158% , عبدالمنعم 31183
 .  (2)3123ىي نتائج الجولة االولى لالنتخابات 

 611:6918:5وىي اجمالي الناخبين  3123اما نتائج الجولة الثانية لالنتخابات      
مميون صوت واجمالي عدد  36% االصوات الصحيحة 62196وكانت نسبة الحضور 

صوت اما اسماء المرشحين فيم كل من احمد محمد شفيق  9541363االصوات الباطمة 
 . (3)%62184% , و محمد محمد مرسي 59138زكي بنسبة 

ح السيسي ىي فوز عبد الفتا 3125اما ما نتج عن انتخابات التي حدثت في عام     
% وىو سياسي مستقل عمى خصمو حمدين صباحي الذي حصل عمى نسبة 712:بنسبة 

 . (4)% والذي كان ينتمي الى التيار الشعبي االصالحي:41
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1. http://www.goam7.com/News.asp?NewsID=6905628 

2. http://www.elections.eg/index.php/File=imoges/result/aggreated-result. 

3. http://aljazeera.net.  

http://www.goam7.com/News.asp?NewsID=6905628
http://www.elections.eg/index.php/File=imoges/result/aggreated-result
http://aljazeera.net/
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 : الخاتمة

 

الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم علً أشرف األنبٌاء والمرسلٌن سٌدنا محمد صلً هللا 

 علٌه وسلم .... وبعد

 

, وقد شملت هذه الدراسة  3122العملٌة االنتخابٌة فً مصر بعد عام انتهٌنا من هذه الدراسة 

الموجز للنظم  التطور التارٌخً للنظام المصريً فشمل  المبحث االول جوانب عده منها

الثانً  المبحثالسٌاسٌة وللجمهورٌات األربع التً تربعت علً عرش مصر , وتطرقنا فً 

القضابٌة فً النظام السٌاسً المصري والعالقة بٌن السلطات الثالث وتطرقنا دور السلطة إلً 

 واالنتخابات البرلمانٌة والرباسٌة  3122فً المبحث الثالث الى العملٌة االنتخابٌة بعد عام 

 

 -: استنتاجات

 

 استنتجت ما ٌلً 3122العملٌة االنتخابٌة فً مصر بعد عام من خالل دراسة 

  

 

مادة , ومن هذه  66واد الدستور المصري التً تنص علً سلطات ما , ٌبلغ عدد م -2

% من إجمالً  74صالحٌة , أي بمعدل  46الصالحٌات اختص ربٌس الجمهورٌة بـ 

  السلطات والصالحٌات

 

صالحٌة فقط ,  25بٌنما ترك الدستور للسلطة التشرٌعٌة بمجالسها , الشعب والشورى  -3

وحة لربٌس الجمهورٌة إلً سلطته الفعلٌة , النابعة من موقعٌه وإذا أضٌفت الصالحٌات الممن

الرباسً والحزبً , فإن معنً ذلك , هو سٌطرة الربٌس عملٌاً علً السلطتٌن التشرٌعٌة 

  % من إجمالً الصالحٌات التً ٌنظمها الدستور 99والتنفٌذٌة فً البالد , وعلً 

 

رنتها بالتعدٌل الجدٌد والتً تختص بنشأة ( من الدستور ومقا 6من خالل تحلٌل المادة ) -4

األحزاب علً أساس دٌنً , فأصبحت األحزاب الدٌنٌة فً مصر ممنوعة وتشكل خطراً علً 

 البالد بوصفها إرهابٌة

 



31 
 

 المصادر

 القران الكريم 

 الكتب : اوال : 

  اإلسكندرٌة إسماعٌل عبد الفاتح, ومحمد منصور هٌبة, النظم السٌاسٌة والسٌاسٌة واإلعالم, مركز

 3115للكتب, 

  ,3113إسماعٌل علً سعد, دراسات فً علم السٌاسة كلٌة األدب جامعة اإلسكندرٌة 

  أمٌن المهدي, القواعد والسوابق التً أرساها القضاء اإلداري فً حماٌة الحقوق والحرٌات

مج العامة,فً علً الصاوي)محررا ً(, دور القضاء اإلداري فً التطور الدٌمقراطً, البرنا

 .3112البرلمانً بكلٌة االقتصاد والعلوم السٌاسٌة, القاهرة, 

 3119, دار النهضة العربٌة, القاهرة, 2أنور رسالن , النظام الدستوري المصري, ط, 

 المركز العربي  2ايو نصار, عبدالعميم محمد: الثورة المصرية الدوافع واالتجاىات والتحديات, ط
 لألبحاث والدراسات السياسية

  ,3114ٌحٌى الرفاعً,االستبداد المطلق والدٌمقراطٌة الحقٌقٌة,المكتب المصري الجدٌد,القاهرة, 

 (لسنة 22نص قرار ربٌس الجمهورٌة محمد مرسً رقم )م9/9/3123م, والصادر بتارٌخ 3123 

  حسام الجوادي, دعوى امام القضاء االداري لوقف استطالع رأي االنتخابات الرئاسة لتأثيرىا عمى
 .3123الراي العام, بوابة االىرام, 

  علً الدٌن هالل وآخرون,الصراع من اجل نظام سٌاسً جدٌد,مصر الثورة,القاهرة,الدار المصرٌة

 ,.3124اللبنانٌة,

 2كمال المنوفً, أصول النظم السٌاسٌة المقارنة, شكرة ربٌعان للنشر والتوزٌع, الكوٌت, ط ,

2599 

  على العدالة فً مصر, عدوان على العدالة ٌنذر بانهٌار دولة , هجوم 3123التقرٌر السنوي لعام

 ,.3123القانون, المركز العربً الستقالل القضاء والمحاماة,القاهرة, 

 2طارق عثمان, مصر على شفٌر الهاوٌة, شركة المطبوعات للتوزٌع والنشر, بٌروت لبنان, ط ,

3123. 

 3114, كلٌة االدارة, د. رٌاض العلٌة, مبادئ علم السٌاسة, جامعة االزهر 

  هاجر علً محمود وفاطمة الزهراء محمد,الصحة فً مصر, حق مهدد بالضٌاع, ورقة عمل مقدمة

 فً إطار مشروع صوت المواطن, ما عن للدراسة الحقوقٌة والدستورٌة, القاهرة, بال,.

 حه, مروة نظٌر, استقالل القضاء كضمان للدٌمقراطٌة, وقابع القضاء المصري وطموحات إصال

 3124بدابل, مركز الدراسات السٌاسٌة واإلستراتٌجٌة باألهرام, القاهرة, 

 المجالت :ثانيا :

 ( 56544حسام الجداوي وحازم أبو دومة, حل الحزب الوطنً الدٌمقراطً, جرٌدة األهرام,العدد )

 ,3122أبرٌل  29القاهرة, 
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  ,لن أتراجع عن موقفً , وطلب احمد شلبً ومحمد السنهوري, القاضً المتنحً عن قضٌة التموٌل

(, 3925رفع حظر السفر تضمن أسماء غٌر موجودة فً القضٌة, جرٌدة المصري الٌوم, العدد)

 ,3/4/3123القاهرة, 

  ,حسام الجداوي, بطالن تشكٌل اللجنة التأسٌسٌة للدستورٌة, قوى مدٌنة: الحكم انتصار لشعب مصر

 .,3123(, القاهرة, 56992جرٌدة األهرام, العدد)

  حسام الجداوي, حٌثٌات حكم محكمة القضاء اإلداري بحل المجالس المحلٌة, من غٌر المقبول ان

 3122ٌونٌو  35(, القاهرة, 56556ٌسقط النظام وتبقى المجالس, جرٌدة األهرام, العدد)

  طارق أمٌن وشٌماء القرنشاوي, القضاء ٌوقف قرار ربٌس الوزراء بإنشاء شركة قابضة للتأمٌن

 6/5/3119( القاهرة, 2656جرٌدة المصري الٌوم, العدد) الصحً,

  ,محمد سالم, برلمانٌون ٌفتحون النار على المحكمة الدستورٌة, جرٌدة الشروق الجدٌد

 29/6/3123( القاهرة, 2314العدد)

  ,محً الدٌن قاسم, دور المحكمة الدستورٌة العلٌا فً النظام السٌاسً المصري, مجلة الدٌمقراطٌة

 .3112( ,ٌناٌر2العدد)

  هٌثم سعد الدٌن, القضاء اإلداري ٌقرر حل جمٌع المجالس المحلٌة على مستوى الجمهورٌة, جرٌدة

 3122ٌونٌو  35(, القاهرة, 56556األهرام, العدد)

 

 ثالثا : االنترنيت " 

  المتمدن, خالد الكٌالنً, العالقة بٌن استقالل السلطة القضابٌة ومبدأ سٌادة القانون فً مصر, الحوار

 ,متوفر على الرابط5/7/3119(,بتارٌخ3419العدد)

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=137258 

 شور محمد اسعد, مفوضٌة الدولة توصً اإلدارٌة العلٌا بحكم نهابً لعودة طنطا للكتان, مقال من

 www.you.com, متوفر بالرابط :9/7/3123على الموقع االلكترونً للٌوم السابع بتارٌخ 

 

 http://www.goam7.com/News.asp?NewsID=6905628 

 http://www.elections.eg/index.php/File=imoges/result/aggreated-result. 

 http://aljazeera.net 

 www.dohainstitatute.org 
 www.skynewsarabia.com 

 www.aljazeera.net 

  ,3122التعديالت المقترحة لمتعديل المصري. الجزيرة نت. 
 https://arabic.rt.com/news/573189. 
 http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2011/12/2011121731331737581.

html. 
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