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  )گانه و معضل مشروعيت توازن بين قواي سه(

  
  1محمدرضا ثمري

  
  چكيده

گيـرد و در   مـي مصر در دوران مبارك مورد تدقيق و بررسي قـرار   در اين مقاله ساختار سياسي
ترين عواملي كه موجب ايجاد بحران در ساختار سياسـي مـذكور شـده اسـت      ضمن آن به مهم

گانـه در رژيـم    البته نقطه اساسي و محوري اين بحث توازن بين قواي سه. پرداخته خواهد شد
تـرين عـواملي كـه موجـب بـر هـم        باشد كه از همين خاستگاه مهـم  مصر در دوران مبارك مي

الشعاع  گانه شده است و اصل حياتي تفكيك و استقالل قوا را تحت زن بين قواي سهخوردن توا
هـاي   بديهي اسـت خاسـتگاه اساسـي بحـران    . قرار داده است مورد بررسي قرار خواهد گرفت

بر اينكه  باشد مضافاً ساختار سياسي مصر در دوران مبارك هم از همين نقطه محوري و مهم مي
صـورت كلـي جـايگزين    ه مين امنيت رژيم بأديد امنيتي، به تدريج تگيري ش به تدريج با جهت

هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي  مين امنيت اجتماع شد و نوعي بحران فراگير تمامي عرصهأت
مصر را فراگرفت و رژيم به شدت دچار بحران مشروعيت گرديد و در نتيجه كارآيي خود ... و

ي مختلف از دست داد كه به خـودي خـود نتيجـه    ها را در حل مشكالت و معضالت و بحران
. هاي نادرستي بود كه حكومت مبارك طي سه دهه حكومت در مصر اتخاذ كـرده بـود   سياست

بدين ترتيب نظام و حكومت مبـارك هـم در داخـل و در جهـت ايجـاد توسـعه، پيشـرفت و        
و جهان بـا   برقراري دموكراسي و هم در سطح خارجي در جهت ارتقاء جايگاه مصر در منطقه

سـت كـه بحـران    ا شـود ايـن   اي كه از اين نوشتار حاصل مـي  نتيجه عمده. شكست روبرو شد
گير ساختار سياسي مصر در دوران مبارك شده بود نتيجه و حاصل علـل و   زيربنايي كه گريبان

س آنها بر هم خوردن توازن قوا و عدم اسـتقالل  أعوامل مختلف و متنوعي بوده است كه در ر
قـرار  ) مبـارك (جمهـور   رئـيس  هاي مختلف تحت سيطره گانه بوده است كه به روش قواي سه
  .گرفته بود
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  مقدمه
رغم اينكه سه دهه از تغيير ساختار سياسي يكپارچه و يكدست مصـر بـه سـاختار     علي

اي  گونـه تغييـر تحـول حقيقـي و ريشـه      اين وجـود هـيچ  گذرد با  مي گراي حزبي كثرت
اي در روند  زيرا اين امر به يك موضوع حاشيه. وجود نيامده دموكراتيك در اين كشور ب

دموكراتيك تبديل شده بود كه بنا بر ميل و اراده حاكميت بعضي از اوقات تا حـدي از  
بـدين  . گرديد فشرده مي شد و برخي از اوقات هم بسيار بسته و فضاي باز برخوردار مي

ترتيب عمليات تغيير و تحول ساختار سياسي مصر مبتني بر اصول قانون اساسي كه بـه  
گرايي سياسي واقعي را  شود، نبوده است تا كثرت شناخته مي» قانون اساسي دموكراتيك«

شود بـه يـك واقعيـت     آميز حاكميت محسوب مي كه عامل اصلي تغيير چرخه مسالمت
هاي اقتصادي، اجتماعي  شود كه ارزش در همين راستا مالحظه مي. سازدملموس تبديل 

شود و در استحكام فرهنـگ   و فرهنگي كه موجب تقويت عمليات تغيير دموكراتيك مي
گونه سـهمي   دموكراتيك داراي نقش مهمي هستند، در اين عرصه و در اين ساختار هيچ

ر سياسي مصر در ادبيات سياسي در بنابراين تغيير و تحوالت دموكراتيك ساختا. ندارند
» دموكراسـي ظـاهري  «يـا  » شبه رقابتي«يا  »شبه استبدادي«چارچوب ساختار موسوم به 

  1.گيرد قرار مي
ساختار سياسي مصر در دوران مبارك نمونه بارز و مشخص موفقيت طبقه حـاكم  

اقع خود در اين امر است كه عمليات تغيير و تحوالت حقيقي دموكراتيك را از مفهوم و
اي مهندسي شده بود كه تنها حاكميت موجود و قدرت  اين عمليات به گونه. تهي سازد

توانست اسـتمرار حاكميـت خـود را ميسـر      حاكم قادر به ادامه حاكميت خود بود و مي
البته اين امر هم با مهارت هر چه . سازد و هرگونه قدرت رقيبي را از صحنه به در نمايد 

گيري  بهره د و ضوابط قانون اساسي و در چارچوب قوانين عادي وبيشتر بر اساس قواع
شد كه در اينجا مجال پرداختن تفصيلي به آنهـا   هاي سياسي و امنيتي انجام مي از روش

نتيجه اين وضعيت نامساعد حـاكم بـر تغييـر و تحـوالت دموكراتيـك موجـب       . نيست
ر نظام سياسي مصر پديـدار  شود كه به مرور زمان، آثار و عواقب بحران ساختاري د مي

هدف اين نوشتار تحليل و مطالعه بـارزترين مظـاهر و نمودهـاي بحـران مـذكور      . شود

                                                        
  :مصر نگاه كنيد به رحاكم د براي اطالع بيشتر از طبيعت رژيم .1

   17/5/2005كه الجزيره، نت، » هاي رژيم حاكم در مصر از ديدگاه علم سياست ويژگي«دكتر حسن نافعه 
Maye kassem, Egyptian politics: The dynamics of Authoritarian Rule Boulder: 
Lynne Rienner publishers, 2004, (Marina Ottaway, Democracy) challenged: The 
Rise of semi authoritarianism (Washington, DC: Endowment for International 
Peace, 2003) Chapter1 Carnegie.  
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شود،  ترين عوامل موجود و احتمالي آن بحث و بررسي مي باشد و در خصوص مهم مي
هاي  روز بسياري از بحرانخودي خود موجب ب بويژه اينكه بحران در ساختار سياسي به

واسطه  دليل اين امر هم به. شود ه سياسي، اجتماعي و اقتصادي و غيره ميديگر در عرص
هاي كلي  زيرا سياست. جايگاه مهم و اساسي است كه ساختار سياسي در هر دولتي دارد

ها، بكارگيري امكانـات   شود موجب تعيين اولويت كه از طرف ساختار سياسي اتخاذ مي
هايي است كه جامعه با آن مواجه  با بحران ها در جهت حل مشكالت و مقابله و توانايي

شود و دولت را قادر  شود و موجب تحقق عدالت اجتماعي، امنيت و ثبات داخلي مي مي
  .سازد كه در مقابل تهديدات خارجي ايستادگي نمايد مي

گانـه يكـي از عوامـل اساسـي در ايجـاد       از آنجا كه عدم توزان در ميان قواي سه
شود، در اين بخش بيشـتر بـر    مصر در زمان مبارك محسوب ميبحران ساختار سياسي 

بويژه اينكه سيطره قوه مجريه بر قوه مقننه و عدم استقالل . اين موضوع تكيه شده است
قوه قضائيه در كنار عوامل ديگر در گسترش فسـاد گسـترده و وسـيع سياسـي و اداري     

  .اند نقش داشته
ار سياسي مصـر در دوران مبـارك در   با توجه به اين مقدمه بحث بحران در ساخت

  :گرفته خواهد شد گردد پي به آنها اشاره مي دو چارچوبي كه ذيالً
  عوامل و نمودها -بحران زيربنايي در ساختار سياسي :اوالً
  ساختار سياسي و مشكل مشروعيت سياسي :ثانياً

  
  وامل و نمودهاع -بحران زيربنايي در ساختار سياسي . 1

بـرد كـه    هاي متعدد زيربنـايي رنـج مـي    در دوران مبارك از بحران ساختار سياسي مصر
  :ترين آنها عبارتند از مهم

  
فردگرايـي و اسـتبداد در    :گانـه  فردگرايي حاكميت و عدم توازن بين قواي سـه  .1ـ1

هـاي اساسـي سـاختار سياسـي در مصـر در دوران مبـارك        حاكميت يكي از مشخصـه 
اسـاس   جمهور بـر  رئيس يارات وسيعي است كهدليل اين امر هم اخت. شود محسوب مي

جمهـور، رياسـت    رئيس. قانون اساسي در شرايط استثنايي و عادي از آن برخوردار بود
گيري از اين ابزار از اواخر دهه هفتاد  حزب ملي دموكراتيك را برعهده داشت و با بهره

زندگي سياسـي در مصـر    تا سقوط رژيم، عمالً) حزب مذكور تأسيس زمان(قرن بيستم 
بر اينكه  را به انحصار خود درآورده بود و بر دو قوه مجريه و مقننه تسلط داشت، مضافاً
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جمهور از اختيارات قضـايي فراوانـي نيـز     بر اساس قانون اساسي و قوانين عادي رئيس
هاي سياسي نظام فرعـوني   اين وضعيت در حقيقت استمرار سنت. برخوردار بوده است

  .اند كه برخي از متفكرين مصري به آن اشاره كرده باشد مي
  
ايـن امـر نتيجـه منطقـي     : آميز حاكميت يـا تقسـيم آن   عدم وجود چرخش مسالمت .2- 1

بــويژه اينكــه براســاس قــانون اساســي . فردگرايــي و وجــود انحصــار در حاكميــت اســت
  .باشد كه زنده است، حاكميت را در اختيار داشته توانست تا زماني جمهور مي رئيس

  
هـا در تعيـين وزيـران     گروهي از تكنوكرات :جمود و ايستايي طبقه حاكم ،ركود .1-3

وزير غيرسياسي با عمـر طـوالني در   «همين دليل پديده   دخالت همه جانبه داشتند و به
اين وضـعيت  . هاي وزيران در دوران مبارك شده بود يكي از بارزترين شاخصه» وزارت

طبقه دومي از رهبران در حاكميت متولـد نشـوند كـه ممكـن     گاه  شد تا هيچ موجب مي
جمهور  است به نحوي حاكميت را مورد تهديد قرار دهند يا به عنوان رقيبي براي رئيس

  1.مطرح شوند
  
حـزب ملـي دموكراتيـك از     :گراي حزبي نقص و خلل فراوان در ساختار كثرت .1-4

پايان رژيم همواره اكثريت پارلمان  زمان تاسيس يعني در اواخر دهه هفتاد قرن بيستم تا
حزب سياسي ديگر هم وجود داشتند  23در كنار اين حزب . را در انحصار خود داشت

ترين احزاب مخالف ماننـد   شناختند و از سوي ديگر مهم كه مردم مصر اكثر آنها را نمي
در زمينه ايجـاد همـاهنگي بـراي     »جبهه دموكراتيك«و »وفد جديد«، »ناصري«، »تجمع«

داليـل اينكـه چـرا    . ها و اهداف مشترك بسيار ضعيف و نـاتوان بودنـد   ها و برنامه طرح
احزاب در مصر به اين سرنوشت دچار شده بودند و چه عواملي آنها را از ايفاي نقـش  

داشت، بسيار است كه در ايـن نوشـتار    گذار در عرصه سياسي كشور باز ميتأثير ثر وؤم
  .توان به آنها پرداخت نمي

بدون ترديد حزب ملي دموكراتيك به دو دليل از قدرت برخوردار بوده است كـه  
  .هاي آن ندارد اين دو عامل هيچ ارتباطي با طبيعت حزب و فعاليت

                                                        
جمود و پيري «ضياء رشوان، : خصوص ركود و جمود طبقه حاكم و پيروي آنها نگاه كنيد براي اطالع بيشتر در .1

 23/6/2010 روزنامه مصري شروق ،» گويد آمار دروغ نمي: رژيم
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اول اينكه رئيس دولت همان رئيس حـزب اسـت و در نتيجـه اگـر حسـني مبـارك از       
دوم . شـد  ، نقش اين حزب بسـيار كـم مـي   رفت رياست حزب ملي دموكراتيك كنار مي

هاي دولتـي در   هاي دولتي و بكارگيري دستگاه هاي حزبي و دستگاه تداخل بين دستگاه
جهت اهداف حزب بويژه در دوران انتخابات كه اين امر موجب افزايش قدرت حـزب  

حزبـي   گراي حزبي در مصر بيشـتر بـه سـاختار تـك     بدين ترتيب ساختار كثرت. شد مي
  .گرايي حزبي در معناي واقعي خود شبيه است تا ساختار كثرتحاكم 

  
ايـن قـانون از    :بدون وقفه 1981ادامه اجراي قانون وضعيت اضطراري از سال  .1-5

تأكيد قـانون مربـوط بـه تمديـد     . به مدت دو سال ديگر تمديد شد 01/01/2010تاريخ 
ط بـه مقابلـه بـا    وضعيت اضطراري و احكام مترتب بر آن فقط مخصوص شرايط مربـو 

كننـد كـه قـانون     كيد مـي أاما آگاهان سياسي ت. باشد خطرات تروريسم و مواد مخدر مي
هاي  دليل قيد و بندهاي متعددي كه بر حقوق شهروندي و آزادي وضعيت اضطراري به

هـاي   دهد، در بسياري از مواقـع در مقابلـه بـا مخـالفين سياسـي و جنـبش       آنها قرار مي
شـد   قانون وضعيت اضطراري موجب آن مـي  1.شد ي بكارگرفته ميآميز اعتراض مسالمت

هاي امنيتي تكيه داشته باشد و بخش مهمي از اقـدامات   تا رژيم بيش از پيش بر دستگاه
هاي متعدد آن، در جهت دستيابي به امنيت سياسـي بكارگرفتـه    وزارت كشور و دستگاه

  .نمايد مين ميشود كه در حقيقت امنيت رژيم را تأ
  
وقتي مردم مصر بنا به داليل مختلف از عرصه سياست  :ضعف مشاركت سياسي .1-6

كنارگيري كردند نتيجه طبيعي آن اينست كه اكثر احزاب سياسي پايگـاه مردمـي واقعـي    
كه ادامه روش تقلب در انتخابات و بازي بـا نتـايج    چنان. خود را از دست خواهند داد

ايـن نتيجـه رسـانده اسـت كـه آراء آنهـا        آن، بخش وسيعي از انتخاب كننـدگان را بـه  
گونه ارزش و قيمتي ندارد و نتايج انتخابات هم از قبل تعيين شده است چـه در آن   هيچ

مشاركت نمايند و چه مشاركت نكنند و اين امر موجـب تضـعيف مشـاركت مـردم در     
ـ  زماني. انتخابات شده بود نقـش   2007واسـطه تعـديل قـانون اساسـي در سـال      ه كه ب

ي مردم در نتيجه أگذاري رتأثير ضائيه در نظارت بر انتخابات كالً از بين رفت، عدمق قوه
اي مجلس شورا بـراي انتخـاب    دوره انتخابات ميان. تر شد انتخابات بيش از پيش واضح

                                                        
ديد عمل به قانون اضطراري در دو سطح مصر و هها نسبت به ت العمل براي اطالع بيشتر در خصوص عكس .1

 15/5/2010، 14، 12روزنامه مصر مصري اليوم،  : ي نگاه كنيد بهنجها
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تمـامي ايـن   . بر اين حقيقت صحه گذاشت 2010نصف نمايندگان مجلس هم در سال 
رغـم اينكـه در عرصـه     جديـد هـم علـي   هـاي سياسـي    شد تا جنبش عوامل موجب مي

هـاي   تحركات سياسي مصر از نقش با اهميتي برخوردارند اما به همين دليل بـه جنـبش  
  .اند و عامه مردم در آن نقشي ندارند گرا تبديل شده نخبه

  
واسـطه  ه اين امر ب: هاي رسمي سياسي ضعف يا عدم وجود صداقت در ديدگاه .1-7

كـه مسـئوالن    عنـوان مثـال زمـاني    اتفاق افتاده است بـه شكاف عميق در حرف و عمل 
كنند كـه مصـر در    برجسته كشور و نويسندگاني كه وابسته به حاكميت هستند تأكيد مي

دوران مبارك، بهترين و شكوفاترين دوران آزادي، دموكراسي و پيشرفت را تجربه كرده 
رك كـه مـردم آن را   رسد كه آنها از كشـوري غيـر از مصـر دوران مبـا     است، به نظر مي

كه ديدگاه رسمي سياسي از  زماني. كنند كنند صحبت مي شناسند و در آن زندگي مي مي
س أكند كه در نظر گرفتن وضعيت محرومان و ميزان درآمد آنهـا در ر  يك سو تأكيد مي

هـاي اقتصـادي و    هاي حكومت و حزب ملي قرار دارد، از سوي ديگر شـكاف  اولويت
اعتبـاري   مصر را فراگرفته است، اين امر به شدت موجـب بـي   اجتماعي شديدي جامعه

  .شود بيانات و اظهارات رسمي مي
  
هاي پاياني رژيم بويژه با وضعيت جسمي  در سال: ابهام در آينده ساختار سياسي .1-8

و بـه قـدرت   (و استمرار بحث و مناقشات پيرامون موضـوع وراثـت   ) ساله 82(مبارك 
جمهـور آينـده مصـر     ؤاالتي از قبيل اينكه چه كسي رئيس، س)رسيدن جمال پسر مبارك

خواهد شد؟ بعد از مبارك چه خواهد شد؟ در سطح وسيعي در داخل و خارج مطـرح  
بدون ترديد قرارگرفتن آينده تغييـر و تحـوالت سياسـي در مصـر در دسـت       1.شده بود

ر هاي مهـم د  جمهور و اهميت جايگاه رياست جمهوري، يكي از شاخصه شخص رئيس
  .برد شد كه ساختار سياسي از آن رنج مي بحران زيربنايي محسوب مي

توان گفت بحران زيربنايي در ساختار سياسي مصـر در حقيقـت    به صورت خالصه مي
هاي بزرگي بود كه بر تغيير و تحوالت سياسي كشور تأثير منفي بر جـاي   بيانگر شكاف

  :ترين آنها عبارتند از گذاشت كه مهم مي

                                                        
  : به عنوان مثال نگاه كنيد به .1
   25/10/2009، 18روزنامه مصري مصري اليوم، » مصر بعد از مبارك«الي حرب، غزاسامه ال. د

Egypt after mubarak: Liberalism, Islamism, and Bruce K. Rutherford Princeton, NJ: 
Princeton University press 2008, Democracy in the Arab world. 
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هاي قانون اساسي ـ قانوني از يك سو و اقدامات عملي  چارچوب شكاف ميان -1
  رژيم از سوي ديگر

شكاف ميان تغيير و تحوالت سريع در وضعيت اقتصادي و اجتماعي و حالت   -2
 .ركود و سكوني كه بر عرصه سياسي و نهادها حاكم بود

هـاي رسـمي سياسـي رژيـم از يـك طـرف و        شكاف بين ديدگاه و سياسـت   -3
 .اقدامات حكومت از طرف ديگر كه به شدت دچار تناقض شده بود

 .شكاف عمده و مهمي كه بين دولت و جامعه ايجاد شده بود  -4
هـاي   شـد و شـكاف   شكافي كه بين رژيم حاكم و نيروهاي مخالفين ديده مي  -5

  .خالفموجود بين نيروها و احزاب م
گير رژيم سياسي مصر شده بود تأثيرات مهمـي بـر دولـت و     بحران زيربنايي كه گريبان

كاهش هيبت و قدرت دولت و از بين : جامعه از خود برجاي گذاشته بود كه عبارتند از
رفتن حاكميت قانون و ايجاد نوعي هرج و مرج در جامعه، بويژه در سايه تمركز بسـيار  

ر امنيت سياسي مضافاً بر گسترش فساد سياسي و اداري بويژه هاي رژيم ب شديد دستگاه
در سايه گسترش پديده ازدواج غيرقانوني و غيرشرعي بين ثروت و حاكميت و افزايش 

اي و گسترش فضاي  هاي طايفه هاي اقتصادي و اجتماعي و افزايش بحران ميزان شكاف
ت عمومي شده بود كه خفقان بين حاكميت و جامعه كه موجب افزايش آشكار اعتراضا

كردند  اي خود در آن شركت مي هاي مختلف اجتماعي با هدف طرح مطالبات طايفه گروه
اسـتاد  . كردند با فشـار بـر حكومـت مطالبـات آنهـا بـرآورده خواهـد شـد         و تصور مي

هاي عدالت، قانون و  ما با بحران: كند محمدحسنين هيكل اين وضعيت را چنين ترسيم مي
ور و بحران عدم اعتماد مواجه هستيم و قبل از اين دوران، ما به اين درجه بحران اداره كش

  1.»از شكاف بين ساكنين قصرها و ساكنين قبور نرسيده بوديم
شـد امـا رژيـم حـاكم      تـر مـي   با وجود اينكه هر لحظه وضعيت موجـود بحرانـي  

و قادر به هاي جاري نداشت  انداز و برنامة روشني براي خروج از بحران گونه چشم هيچ
ـ   هـاي   واسـطه سياسـت  ه روبرو شدن با حقايق نبود و تالشي براي حل مشكالتي كـه ب

  .داد شكست خورده همين رژيم در طول سه دهه گذشته پديد آمده بود انجام نمي

                                                        
تمهيدات «ين هيكل، نمحمد حس: براي اطالع بيشتر پيرامون ارزيابي وضعيت مصر در دوران مبارك نگاه كنيد به .1

و قبل از اين به اين ميزان از » .ما بحران عدالت و قانون و اداره و اعتماد داريم  ... ضروري براي گفتگوي باز
جالل (، 30/10/2009وزنامه مصر، مصري اليوم، ر» اختالف بين ساكنين قصرها و ساكنين قبرها نرسيده بوديم

 )2009، 1نشر ميريت، ط : قاهره( 1981ـ  2004: دوران مبارك رامين، مصر و مصريها د
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گونه طرح ملي براي توسعه و پيشرفت ارائه نكرده بود كه بتوانـد   رژيم حاكم هيچ
ه را با خود همراه داشته باشد تـا از ايـن طريـق    نوعي اجماع ملي يا موافقت كلي جامع

مضافاً بـر اينكـه رژيـم    . بتواند امكانات و ابزار الزم براي دستيابي به آنها را فراهم سازد
توانايي دستيابي به يك ديدگاه روشن در مورد آينده را هم از دست داده بود تا بتواند بر 

  .بله نمايدمبناي آن با مشكالت احتمالي داخلي و خارجي مقا
  
  تسلط و سيطره قوه مجريه: گانه عدم توازن به قواي سه .1-9

ترين عواملي كه موجب بروز و تعميق بحـران زيربنـايي رژيـم سياسـي در      يكي از مهم
به نحوي كه قوه مجريه بـر  . گانه بود مصر شده بود، عدم وجود توازن در ميان قواي سه

  .استقالل قوه قضاييه را مخدوش كرده بودگذاري تسلط پيدا كرده بود و  قوه قانون
گانه و اختيارات قانون اساسي كه به هر يك  آيد به تحليل قواي سه آنچه در پي مي

الل و نقـص  شود تا از اين طريق ميزان اخت گانه واگذار شده بود پرداخته مي از قواي سه
  1.هم آشكار شودتر شود و چگونگي رابطه بين آنها  گانه روشن در توازن ميان قواي سه

  
  قوه مجريه .1-9-1

براساس قانون اساسي، قوه مجريه از رياست جمهـوري، حكومـت و ادارات محلـي و    
  .شوراي ملي تخصصي تشكيل شده است

  
  رياست جمهوري )الف

سازي تسلط و سيطره داشـت و    جمهور در مصر بر كل حاكميت و فرآيند تصميم رئيس
جمهـور محـور رژيـم سياسـي تلقـي شـود زيـرا         رئـيس اين امر موجب شـده بـود تـا    

اساسي چه در شرايط عادي و چه در شرايط اضطراري قـدرت و اختيـارات شـبه     قانون
اختيـار  : گويـد  همين منظور طارق البشري مـي  به 2.مطلقي را به او اختصاص داده است

  3.جمهوري در مصر از اختيارات امام در فقه شيعي فراتر رفته است رئيس

                                                        
سال مطالعه ساختار سياسي  25نتيجه : ين توفيق ابراهيم، تحوالت دموكراتيك و جامعه مدني در مصرندكتر حس .1

 )كز مطالعات سياسيرم: قاهره( 1981ـ  2005مصر 
 1981ـ  1993نگي تحوالت دموكراتيك در مصر دكتر اماني قنديل، چگو: براي اطالع بيشتر مراجعه شود به .2
 ).1995مركز مطالعات توسعه ابن خلدون و مركز چاپ و نشر االمين، طبقه اول، : قاهره(
الدين هالل  علي: در» رمدخل مطالعات دموكراتيك در مص«دكترعبدالمنعم سعيد علي،  : نقل قول شده است از .3
 .100ص ) 1986كتابخانه نهضت شرق، : قاهره(ضوعات و مباحث مو: ، تحوالت دموكراتيك در مصر)نويسنده(



 49   در زمان مبارك بحران ساختار سياسي مصر

جمهور بر مبناي قانون اساسي، قـوه مجريـه را در اختيـار دارد و آن را     رئيس زيرا
هاي كلي دولت را در اشتراك با هيئت وزيران تعيين  و سياست) 137ماده (كند  اداره مي

  .هاي مذكور بر اساس قانون اساسي اشراف دارند كند و اين دو بر اجراي سياست مي
و  144يري، اختيـارات ذكـر شـده در مـواد     گ بعد از موافقت هيئت وزيران و رأي

جمهــور  بــه رئــيس 151و  148و  108و اختيـارات ويــژه در مــواد   147و  146و  145
  )138ماده .(شود واگذار مي

جمهور است كه نخست وزير و رئيس هيئت وزيران را عـزل و نصـب    اين رئيس
گيري توسـط   ز رأيوزير و وزيران و عزل آنها هم بعد ا كند و تعيين معاونين نخست مي

توانـد   جمهـور مـي   رئـيس ). 141ماده (شود  جمهور انجام مي وزير، توسط رئيس نخست
هيئت وزيران را براي تشكيل جلسه فرا بخواند و در جلسه آنها شركت نمايد و رياست 

. تواند از وزيران طلب ارائه گزارش نمايـد  جمهور مي رئيس. جلسه هم با او خواهد بود
اسـت كارمنـدان    تواند براساس اختياراتي كه در قانون به او داده شده مي او). 142ماده (

جمهور  رئيس) 143ماده (غيرنظامي و نظامي و نمايندگان سياسي را عزل و نصب نمايد 
تواند او را به دادگاه  كه وزيري در حين انجام وظيفه مرتكب جرمي شود مي در صورتي

جمهور اختيار صدور لـوايح ضـروري بـراي     سقانون اساسي به رئي) 159ماده (بفرستد 
ماده (تواند اين اختيار را به كس ديگري واگذار نمايد  او مي.اجراي قوانين را داده است 

توانـد در خصـوص ايجـاد و تنظـيم منـافع عمـومي        جمهور همچنـين مـي   رئيس) 144
لح جمهور همچنين فرمانـده عـالي نيروهـاي مسـ     رئيس) 146ماده . (گيري نمايد تصميم

، او )150مـاده  (توانـد اعـالن جنـگ نمايـد      مـي ) مردم(است و بعد از موافقت مجلس 
توانـد معاهـداتي را كـه     و مي) 182ماده (رياست شوراي ملي دفاع را نيز بر عهده دارد 

كند را امضاء نمايد و بعد از انعقاد قرارداد و معاهده هم از  به او ابالغ مي) مردم( مجلس
ــ  ــدرت تص ــانوني ق ــر ق ــرر دارد  نظ ــروط مق ــاس ش ــار آن را براس ) 151(ويب و انتش

تواند در مورد موضوعات مهمي كـه بـه منـافع عـالي كشـور       جمهور همچنين مي رئيس
  ).152ماده (مربوط است اقدام به رفراندم نمايد 

گـذاري را هـم    جمهور اختيارات و قدرت قانون به اضافه اختيارات اجرايي، رئيس
در شــرايط عــادي . باشــد ر شــرايط اســتثنايي دارا مــيچــه در شــرايط عــادي و چــه د

او حق دارد قـوانيني  ) 109ماده (هاي قانوني را نيز دارد  جمهور حق پيشنهاد طرح رئيس
ييد قرار دهد يا به آنها اعتراض نمايد تصويب كرده است را مورد تأ) مردم(را كه مجلس

تواند خواستار تعديل يك ماده يا موادي از قانون اساسي شود  چنانكه او مي) 112ماده (
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تواند تا ده نفر از نمايندگان مجلـس شـعب    جمهور مي مضافاً بر اينكه رئيس) 189ماده (
  .)87اده م(گذاري انتخاب و تعيين نمايد  را با آغاز هر فصل قانون) مردم(

جمهور واگذار شده است كه  گذاري كه به رئيس رغم برخي از اختيارات قانون علي
هاي قانوني يا  باشد مانند پيشنهاد طرح در واقع از جمله اختيارات نمايندگان مجلس مي

 درخواست تعديل قانون اساسي، با اين وجود قانون اساسي اختيارات نمايندگان در اين
ها  جمهور اين محدوديت كه رئيس در حالي. دي محدود ساخته استگونه موارد را تا ح

شوند، به  هاي قانوني كه از طرف نمايندگان مجلس پيشنهاد مي طرح. را ندارد
شوند مگر بعد از اينكه  هاي مجلس براي بررسي و ارائه گزارش ارجاع نمي كميسيون

لس مجوز بررسي توسط يك كميته تخصصي مورد بررسي قرار گرفته باشند و به مج
هر طرح قانوني كه ) 110ماده (آنها داده شده باشد و مجلس هم آنها را تأييد كرده باشد 

يكي از نمايندگان مجلس پيشنهاد داده باشد و مجلس آن را رد كرده باشد، امكان طرح 
اما در رابطه با درخواست ) 111ماده (مجدد آن در همان دوره مجلس وجود ندارد 

به امضاي يك سوم نمايندگان  دباي اساسي توسط مجلس، اين درخواست تعديل قانون 
در صورتي كه در دوران مبارك حداقل دو بار قانون ) 189ماده (مجلس رسيده باشد 

  .اساسي به امر او مورد تعديل قرار گرفت
جمهـور براسـاس قـانون     اما در وضعيت و شرايط اسـتثنايي و اضـطراري رئـيس   

ري وحدت ملي يا امنيت كشور را تهديد كند يا موجب شود كه خط اساسي در صورتي
 جمهور كه نهادهاي دولتي از اجراي وظايف مبتني بر قانون اساسي خود باز مانند، رئيس

وزيـر و رئيسـان دو    تواند براي مقابله با اين خطرات بعـد از نظرخـواهي از نخسـت    مي
اي خطاب  زمينه بايد بيانيه قدامات فوري را انجام دهد و در اينامجلس شعب و شورا، 

جمهور بعد از گذشت شصت روز از گذشـت زمـان اتخـاذ     رئيس. به مردم صادر نمايد
تدابير و انجام اقدامات ضروري بايد نسبت به رفراندم اقدام نمايـد و در هنگـام اتخـاذ    

مـاده  (تواند مجلس شعب را منحل نمايد  جمهور نمي اقدامات و تدابير گفته شده، رئيس
جمهـور اختيـار    قانون اساسي در هنگام ضرورت و در شرايط استثنايي بـه رئـيس  . )74

دهد و اين اختيارات با تفـويض اختيـار از طـرف دو     گيري بر مبناي قانون را مي تصميم
قـانون اساسـي همچنـين در    ) 108مـاده  (گـردد   سوم نمايندگان مجلس شعب انجام مي

ه الزم است به سرعت در مـورد آن  اي ك غياب مجلس شعب و در صورت وقوع حادثه
گيـري را بـه    يز نيسـت، اختيـار تصـميم   جـا  آن گيـري شـود و تـأخير در مـورد     تصميم
تواند شرايط و مقتضيات وضعيت  جمهور مي رئيس). 147ماده (جمهور داده است  رئيس

گيـري ضـروري اسـت و تـأخير جـايز       و شرايطي كه در آن ضرورت تسريع در تصميم
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تواند براسـاس آنچـه در قـانون آمـده      جمهور همچنين مي رئيس. مايدنيست را، تعيين ن
  ).148ماده (است اعالم وضعيت اضطراري نمايد 

تواند در هنگام ضرورت بدون انجام رفراندوم نسبت به انحـالل   جمهور مي رئيس
  .مجلس شعب اقدام نمايد

به اجراي كنندگان  تصميم به انحالل مجلس در چنين حالتي بايد با دعوت انتخاب
انتخابات جديد مجلس شعب در دوره زماني كه بيش از دو ماه از تاريخ صدور فرمـان  

، 2007قبل از تعديل اين مـاده قـانوني در سـال    ) 136ماده (انحالل نباشد، همراه باشد 
اجـراي رفرانـدم   "جمهور در انحالل مجلس شعب در هنگام ضرورت، بـه  قدرت رئيس

تواند يك سوم اعضاء مجلـس شـعب    جمهور مي رئيس همچنين. مقيد شده بود "مردمي
تواند در هنگام ضرورت مجلس شورا را هم  او همچنين مي). 196ماده (را تعيين نمايد 

منحل نمايد و همراه با آن در مدت زمان حداكثر دو ماه از تاريخ صدور فرمان انحالل، 
  .) 204ماده ( نسبت به برگزاري انتخابات جديد اقدام نمايد

هاي  گذاري، اختيارات و صالحيت جمهور در كنار اختيارات اجرايي و قانون رئيس
جمهور، رياست شوراي عالي قضايي را بر عهده دارد كه رؤساي  رئيس. قضايي هم دارد

با تعديل قـانون اساسـي   ) 173ماده (ها و كميسيون هاي قضايي، عضو آن هستند  هيئت
ده شد كه هرگونه جرمي از جرايم تروريستي را جمهور اختيار دا به رئيس 2007در سال 

هاي قضايي كه در قانون اساسي يا قانون عمومي ذكر شده است، احاله  تواند به بخش مي
  ). 179ماده (دهد 

جمهـور براسـاس قـانون     هـايي كـه رئـيس    به اضافه تمامي اختيارات و صالحيت
راتيك را هم بر عهـده  اساسي از آن برخوردار بود، او همچنين رياست حزب ملي دموك

شد، انحصار اكثريت مجلس شعب را در اختيـار داشـته    تأسيس داشت كه از زماني كه
جمهور را به صورت عملي بر دو قـوه   است كه اين امر بدون ترديد زمينه سيطره رئيس

  .آورد اجرائي و مقننه فراهم مي
د الزم است شو بديهي است كه در مقابل اختيارات و قدرتي كه به فرد داده مي

اين موضوع يكي از اصول اساسي و حياتي . مسئوليت نيز در قبال آن وجود داشته باشد
جمهور با  شود كه رئيس با اين وجود مالحظه مي. شود قانون اساسي محسوب مي

گونه مسئوليت  هيچ اي برخوردار بود اما عمالً وجودي كه در مصر از اختيارات گسترده
ت و تمام آنچه كه در اين زمينه قانون اساسي در بر دارد واقعي در مقابل آن نداش

جمهور به يك خيانت بزرگ يا ارتكاب جرمي جنايي  در صورتي كه رئيس«اينست كه 
براساس پيشنهاد حداقل يك سوم از اعضاء مجلس شعب متهم شود و قرار اتهام با رأي 



 1390، زمستان 1سال اول، شماره / فصلنامه پژوهشهاي سياسي   52

 

جمهور بايد در  سرئي شود، در اين صورت اكثريت دو سوم نمايندگان مجلس صادر مي
مقابل يك دادگاه ويژه كه چگونگي تركيب، محاكمه و ميزان مجازات آن توسط قانون 

  .)85ماده ( شود مشخص خواهد شد، محاكمه مي
ـ        واسـطه سـيطره   ه روشن است كه شـروطي كـه ايـن مـاده قـانوني در بـر دارد ب

اسـت كـه    واسطه اينكه رئيس حـزب ملـي دموكراتيـك   ه ب( جمهور بر قوه مقننه  رئيس
 چنـان . ، چندان موضوعيتي نخواهد داشـت )اكثريت را در مجلس شعب در اختيار دارد

جمهور تا قبل از سقوط مبـارك هرگـز مصـوب     كه قانون ويژه مربوط به محاكمه رئيس
  .نشد

  
  حكومت )ب

قانون اساسي داللت دارد بر اينكه حكومت در حقيقـت هيئـت اجرائـي و اداري عـالي     
كه از نخست وزير و قائم مقامان او و وزيـران و قـائم مقامـان     شود دولت محسوب مي
ــي  ــكيل م ــا تش ــود  آنه ــاده (ش ــت از   ). 153م ــارت اس ــران عب ــت وزي ــايف هيئ : وظ

جمهور، نظارت بر اجراي آنها مطابق  هاي كلي دولت در اشتراك با رئيس گذاري سياست
يرمجموعـه آنهـا و   هـا و ز  گيري اقدامات وزارتخانه با قوانين و هماهنگي و تعيين جهت

سازي لوايح  هاي اداري و اجرايي و آماده گيري ها و نهادهاي عمومي و تصميم كميسيون
سازي طرح و برنامه كلي دولت  سازي برنامه و بودجه كلي دولت و آماده قانوني و آماده

و نظارت بر اجراي قوانين و حراست از امنيت كشور و حمايت از حقوق شهروندان و 
وزير و معاونان او و وزيـران و معـاونين آنهـا     كه نخست چنان). 156ماده ( منافع كشور

توانند در عين حال نمايندگي مجلس شعب را هم داشته باشـند و نخسـت وزيـر و     مي
تواننـد   معاونين او و وزيران و معاونين آنها حتي اگر عضو مجلس شعب هم نباشند مي

  ).134ماده ( دهاي آن شركت نماين در جلسات مجلس و كميسيون
هـاي كلـي    وزيران در خصوص سياست: گويد كه كه قانون اساسي مي با وجودي

دولت در مقابل مجلس مسئول هستند و هر وزير مسئول وزارتخانه تحت امـر خـودش   
تواند نسبت به يكي از معاونين نخسـت وزيـر يـا يكـي از      باشد و مجلس شعب مي مي

د بدهد، ولي با اين وجود اين موضوع به وسـيله  وزيران يا معاونين آنها رأي عدم اعتما
برخي ضوابط و قواعد مقيد شده است مانند اينكه ارائه طرح عدم اعتمـاد فقـط بعـد از    

پذير خواهد بود و رأي عدم  سؤال و براساس پيشنهاد ده نفر از نمايندگان مجلس امكان
ـ ) 126ماده (گيرد  اعتماد با رأي اكثريت نمايندگان انجام مي ا وجـودي كـه مجلـس    و ب
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شـعب از برخـي اختيـارات نظــارتي برخـوردار اسـت امــا مجلـس از زمـان برقــراري        
گـاه از اختيـارات    هاي مياني دهه هفتـاد قـرن بيسـتم، هـيچ     گرايي سياسي از سال كثرت

  .نظارتي خود استفاد نكرده است و هيچ وزيري با رأي عدم اعتماد روبرو نشد
در قـانون اساسـي ايجـاد شـد و تـا       2007سال با وجود تعديالت فراواني كه در 

حدي اختيارات هيئت وزيران افزايش پيدا كرد به نحوي كـه اعمـال برخـي اختيـارات     
جمهور به موافقت هيئت وزيران در بعضي از شرايط منوط شد و در برخي موارد  رئيس

ا امـ ) 141و  138و  74مـواد  (بايد نظر هيئت وزيـران را جويـا شـود     جمهور  هم رئيس
واسطه اينكه ايـن  ه شد ب وزير منصوب يا از مقام خود عزل مي روشي كه طي آن نخست

موجب شده بـود كـه از    جمهور قرار گرفته بود، عمالً امر تنها در حيطه اختيارات رئيس
جمهـور و   اهميت تعديل مواد قانون اساسي كاسته شود به نحوي كه رابطه بـين رئـيس  

توان تصور كرد  بنابراين نمي. مرئوس تبديل شده بود نخست وزير به رابطه بين رئيس و
كه مرئوس با تصميم رئيس مخالفت نمايد بويژه با شرايط و وضعيتي كه بر نحوه تعيين 

  1.نخست وزير و وزيران در دوران مبارك سايه افكنده بود
  

  گذاري قوه قانون .1-9-2
گـذاري و چـه در    هـاي قـانون   قانون اساسي اختيارات مجلس شـعب را چـه در زمينـه   

گذاري هر يـك از اعضـاء    در زمينه قانون 2.هاي مالي و نظارتي تعيين نموده است زمينه
هـا و   توانند براساس ضوابط كه قانون اساسي تعيين كرده است، اليحه مجلس شعب مي

  ) 111، 110، 109مواد (هاي قانوني را پيشنهاد دهند  طرح

                                                        
  : براي اطالعات بيشتر نگاه كنيد به .1

مركز : تغييرات قانون اساسي و آينده تحوالت سياسي و دموكراتيك در مصر و قاهره«ين توفيق ابراهيم، ندكتر حس
  . 24، ص 2008، ماه مارس 185ه مطالعات سياسي و استراتژيك االهرام، سلسله مطالعات استراتژيك، شمار

نهاد «عمر و هاشم ربيع، : براي اطالع بيشتر در خصوص اختيارات مجلس شعب و نقش سياسي آن نگاه كنيد به. 1
بحثي در تجربه : و هاشم بيع، نظارت پارلماني در ساخت سياسي ، منبع سابق، دكتر عمر»...گذاري در مصر،  قانون

محمدعلي ابوريده، ) 2002، 1مركز مطالعات سياسي و استراتژيك االهرام، طبقه  :قاهره(مجلس شعب مصر 
 دكتر احمد الرشيدي، منبع سابق: في» بحثي در وظايف پارلماني،: مجلس شعب مصر در يك ربع قرن

نهاد «عمر و هاشم ربيع، : براي اطالع بيشتر در خصوص اختيارات مجلس شعب و نقش سياسي آن نگاه كنيد به 2
 بحثي در تجربه: و هاشم بيع، نظارت پارلماني در ساخت سياسي ، منبع  سابق، دكتر عمر»...گذاري در مصر،  قانون

محمدعلي ابوريده، ) 2002، 1ام، طبقه مركز مطالعات سياسي و استراتژيك االهر :قاهره(مجلس شعب مصر 
 دكتر احمد الرشيدي، منبع سابق: في» بحثي در وظايف پارلماني،: مجلس شعب مصر در يك ربع قرن
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تصويب برنامه كلي توسعه : ت است ازدر زمينه مالي اختيارات مجلس شعب عبار
البته بودجه عمومي بايد حداقل سه مـاه قبـل از آغـاز    ). 114ماده (اقتصادي و اجتماعي 

سال مالي به مجلس شعب ارائه شود و تا مجلس شعب بودجه مذكور را تصويب نكند، 
د و هاي بودجه عمومي را تغيير دهـ  تواند هزينه مجلس شعب مي. قابل اجرا نخواهد بود

ها شود در اين صورت مجلس بايد بـا حكومـت در    اگر اين تغيير موجب افزايش هزينه
ها  زمينه مديريت منابع درآمدها به توافق برسد به نحوي كه توازن ميان درآمدها و هزينه

مشـمول تعـديل قـانون     2007البته ايـن مـاده در سـال    ). 115ماده (مجدداً برقرار شود 
هاي موجود در برنامه بودجـه   توانست هزينه جلس شعب مياساسي شد و براساس آن م

  .را بدون موافقت حكومت، تعديل نمايد
بايد محاسبه نهايي بودجه دولت در كمتـر از شـش مـاه از     براساس قانون اساسي 

تاريخ پايان سال مالي به مجلس شعب ارائه شود و مجلس آن را فصل به فصل تصويب 
بايد گزارش ساليانه سـازمان مركـزي    از سوي ديگر . يردكند تا شكل قانوني به خود بگ 

تواند از سازمان مركزي محاسـبات   محاسبات به مجلس شعب عرضه شود و مجلس مي
مضافاً بر ). 118ماده (هرگونه گزارش و توضيحات ديگري را در اين زمينه طلب نمايد 

تنهـا براسـاس قـانون     هاي عمومي يا تغيير و تعديل آن و يا لغو آنها اينكه وضع ماليات
تواند وام دريافت كند يا طرحي را در  قوه مجريه نمي) 119ماده (پذير خواهد بود  امكان

دستور كار قرار دهد كه الزمه آن تحميل هزينه به خزانه دولت است مگـر بـا موافقـت    
  ). 121ماده (مجلس شعب 

ه هر يك هاي نظارتي مجلس شعب، عبارت از اينست ك اما اختيارات و صالحيت
تواند از نخست وزير يا يكي از معاونين او يا يكـي از وزيـران يـا     از اعضاء مجلس مي

مـاده  . (شـود سـؤال نمايـد    معاونين او در خصوص هر موضوعي كه به آنها مربوط مـي 
توانند از نخست وزير يا معاون او يا وزيران يا  چنان كه تمامي اعضاي مجلس مي) 124

ي و تحقيق پيرامون موضوعاتي كه در حيطه وظايف آنهـا قـرار   معاونين آنها براي بررس
ؤاالت حداقل هفت روز بعد مناقشه و بحث و بررسي در مورد س. گيرد، سؤال نمايند مي

پذيرد مگر در مواقعي كه به نظر مجلـس و بـا موافقـت حكومـت،      آن انجام مي  از ارائه
هـاي كلـي دولـت در     سـت وزيران در خصـوص سيا ). 125ماده (تعجيلي در كار باشد، 

مقابل مجلس مسئول خواهند بود و هر وزيري مسئول وزارتخانه خـود خواهـد بـود و    
تواند به يكي از معاونين نخست وزير يا يكي از وزيران يا معاونين آنهـا رأي   مجلس مي

ارائه طرح عدم اعتماد تنها بعد از سؤال و مبتني بر پيشنهاد نمايندگان . عدم اعتماد بدهد
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پـذير   س جايز خواهد بود و عدم اعتماد با رأي اكثريت نماينـدگان مجلـس امكـان   مجل
  ). 126ماده (خواهد بود 

وزير  تواند مسئوليت و وظايف نخست ن ميمجلس شعب بر مبناي درخواست       نمايندگا
اين امر مبتني بـر   .را تعيين نمايد و با رأي اكثريت نمايندگان اين تصميم قانوني خواهد شد

حداقل بيست نماينـده  ) 127ماده (نمايد  ضوابطي خواهد بود كه قانون اساسي تعيين مي
توانند يك موضوع كلي را براي استيضاح وزارتخانه مربوطـه تقـديم نماينـد     مجلس مي

تواند يك كميسيون ويژه تشكيل دهد يـا يكـي از    همچنين مجلس شعب مي) 129ماده (
هـاي يكـي از مؤسسـات     س را موظف نمايد تا در خصوص فعاليـت هاي مجل كميسيون

هاي عمومي براي كشـف حقـايق تحقيـق و     عمومي يا در خصوص هر طرحي از طرح
بايد برنامه وزارت را در  براساس قانون اساسي، نخست وزير ). 131ماده (تفحص نمايد 

جلـس بـا رأي   طول شصت روز بعد از تشكيل آنها به مجلس شعب ارائه نمايد و اگر م
بايد استعفاي وزير مربوطه را قبول  جمهور  اكثريت با برنامه مذكور موافقت نكرد، رئيس

نمايد و اگر مجلـس بـا برنامـه جديـد وزارتـي هـم موافقـت نكـرد، در ايـن صـورت           
. تواند يا مجلس را منحل نمايد يـا اسـتعفاي نخسـت وزيـر را بپـذيرد      جمهور مي رئيس

  ) 133ماده (
قانون اساسـي وظيفـه    194اين مجلس براساس ماده  ؛ه با مجلس شورااما در رابط

در مورد آنچه كه حفاظت از وحدت ملـي و ثبـات   (بررسي، مطالعه و ارائه پيشنهادات 
حمايـت از اركـان اساسـي جامعـه،     . ، را بـر عهـده دارد  )نمايـد  اجتماعي را تضمين مي

 ها و وظـايف عمـومي هـم بـر عهـده ايـن مجلـس        هاي عالي و حقوق و آزادي ارزش
تاحدي اختيارات مجلس شورا  2007البته بعد از تعديل قانون اساسي در سال . باشد مي

هم تعديل شد و براساس آن موافقت مجلس شـورا در   194افزايش پيدا كرد، زيرا ماده 
  :موارد زير الزم شمرده شد

  پيشنهادات مربوط به تعديل يك ماده يا موادي از قانون اساسي -1
انوني تكميلي قانون اساسي كه در بسياري از مواد قانون اساسي بـه  هاي ق ارائه طرح -2

  .آن تصريح شده است
هاي ائتالف و تمامي معاهداتي كه براسـاس آن قـرار اسـت     معاهدات صلح و پيمان -3

  .شود تغييري در اراضي كشور صورت پذيرد كه مربوط به حقوق حاكميت مي
في كه ممكن است در خصـوص  قانون اساسي روشي را براي حل هرگونه اختال 

بيني كرده اسـت   ميزان اختيارات مربوط به مجلس شعب و مجلس شورا پيش آيد، پيش
مشمول تعديل شد، اخذ  2007قانون اساسي كه در سال  195براساس ماده ). 194ماده (

1 
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طرح و برنامه كلـي توسـعه اقتصـادي و    : نظر مجلس شورا در موارد زير ضروري است
شـود،   جمهـور بـه مجلـس عرضـه مـي      اي قانوني كه از طـرف رئـيس  ه اجتماعي، طرح

هاي دولت در مسائل  موضوعاتي كه مربوط به سياست كلي كشور يا مربوط به سياست
  . جمهور به مجلس عرضه شده باشد شود و از طرف رئيس عربي و خارجي مي

گـذاري و نظـارتي كـه مجلـس شـعب       هاي قانون رغم اختيارات و صالحيت علي
رسيد كه نقش اين مجلس در  س قانون اساسي از آنها برخوردار بود، اما به نظر ميبراسا

گـذاري، ايـن    زيـرا در زمينـه قـانون   . عرصه سياسي بسيار ضعيف و جزئي شـده اسـت  
كرد و در مجلس شعب  ها و لوايح قانوني را ارائه مي حكومت بود كه اكثريت باالي طرح

 شـدند و يـا   گونه تغييري تصويب مـي  ن هيچشدند و بدو به بحث و بررسي گذاشته مي
هـاي   با وجود اينكه بعضي از طـرح . شد احتماال برخي تغييرات جزئي در آنها ايجاد مي

هـاي شـديدي قـرار     كرد در پارلمان مـورد بحـث و جـدل    قانوني كه حكومت ارائه مي
عـالم  رغم اعتراض نمايندگان مخالف نسبت به برخي از قوانين، اما در  گرفت و علي مي

شد زيرا حزب ملي دموكراتيك كـه در پارلمـان از    واقعيت تغييرات چنداني حاصل نمي
دهد كه هرطور كه بخواهد قوانين را اجرا  اكثريت برخوردار است به حكومت اجازه مي

با توجه به اينكه بسياري از قوانين به اندازه كافي مورد بحث و بررسي و مجادله . نمايد
شد و با عجله هم  سياري از آنها با عجله از طرف حكومت آماده ميگرفتند و ب قرار نمي

را  رسيد، بنابر اين طبيعـي بـود كـه اكثـر آنهـا      در مجلس شعب مطرح و به تصويب مي
  . توان از نظر قانون اساسي مورد خدشه قرار داد مي

بسيار اتفاق افتاده است كه دادگاه عالي قانون اساسي به مغايرت برخي از قـوانين  
  1.با قانون اساسي رأي داده است

با وجود اينكه مجلس شعب از اختيارات نظارتي برخوردار بود، اما قادر به اعمال 
اين اختيارات به صورت جدي نبود تا از اين طريق بتواند نقش خود را در امر نظـارت  

هـاي   شـود كـه روش   بنابراين مالحظه مي. بر وظايف و اقدامات حكومت تقويت نمايد
هاي اجرايي مجلـس موجـب شـده     روش. تي از كمترين تأثير برخوردار بوده استنظار

از معنـاي   -هاي نظـارتي پارلمـان   عنوان يكي از كارآمدترين روش به -بود تا استيضاح 
واسطه تأخير زمان بررسي و ه هاي استيضاح ب خود تهي شود زيرا بسياري از درخواست

گرفت و مجلس به پايـان   مناقشه آن تا پايان دوره مجلس، اساساً مورد مناقشه قرار نمي

                                                        
  : براي اطالع بيشتر نگاه كنيد به .1

Rights and Democracy: The kevin Boyle and Adel omar sherif, Human London: 
Kluwer law (Role of the supreme constitutional court of egypt, International , 1996) 
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رسيد بدون اينكه استيضاحي صورت گرفته باشد يا اينكه چندين استيضـاح در يـك    مي
شد و چون فرصت كافي براي بحث و بررسي پيرامون آن فراهم نبـود   جلسه مطرح مي

  .گرفت تيضاح شكل واقعي به خود نمياس عمالً
هايي كه از آغاز  بينيم كه بسياري از استيضاح در اين شرايط تصادفي نيست اگر مي

در مجلـس مطـرح   ) مبـارك (تا پايان زمامداري ) 1976ـ 1971(گذاري  فصل اول قانون
را اند نهايتاً به اين نتيجه منجر شدند كه مجلس باب بحث و بررسي در مورد آنهـا   شده

افتاد كه مجلس بـا   بسياري از اوقات اتفاق مي. ببندد و آنها را از دستور كار خارج نمايد
اكثريت آراء سياست نخست وزير يا وزيري كه مورد استيضاح قرار گرفته بود را مـورد  

و بدين ترتيـب هـيچ    1داد يعني اينكه اصوالً استيضاحي اتفاق نيفتاده است تأييد قرار مي
. مبارك اتفاق نيفتاده است كه مجلس به وزيري رأي عدم اعتماد بدهـد وقت در دوران 

تاكنون در تاريخ مصر سـابقه نداشـته اسـت كـه      1866سيس مجلس از سال أاز زمان ت
  2.واسطه عدم رأي اعتماد مجلس سقوط كرده باشده حكومتي ب

تــا حــدي اختيــارات و  2007بــا وجــود اينكــه تعــديل قــانون اساســي در ســال 
را ) شـود  كه در دو مجلس شعب و شورا متجلـي مـي  (گذاري  اي قوه قانونه صالحيت

رسد كه تأثير  اما به نظر مي) 195و  194و  133و  127و  118و  115مواد (افزايش داد 
گـذاري،   افزايش اختيارات از زاويه دستيابي به نوعي توازن بين دو قوه مجريه و قـانون 

هـاي   اكثريـت عمـده اختيـارات و صـالحيت     چندان تأثيرگذار نبوده است به نحوي كه
تعـديل قـانون اساسـي،    . جمهور بدون هرگونه تغييري سرجاي خـود بـاقي مانـد    رئيس

 136ترين آنهـا در مـاده    جمهور داد كه مهم هاي جديدي به رئيس اختيارات و صالحيت
توانـد در هنگـام    جمهـور مـي   ذكر شده است، به اين ترتيب كه براساس اين ماده رئيس

  . م مردمي، مجلس شعب را منحل نمايدوورت بدون اجراي رفراندضر
نكته مهم ديگر اين است كه تنها دادن اختيارات جديد به قوه مقننه مهـم نيسـت    

 .توانـد از اختيـارات خـود اسـتفاده نمايـد      اينست كه اين قوه تا چه اندازه مي بلكه مهم
قـادر بـه اسـتفاده از    نظران سياسي مصر معتقدند كـه مجلـس شـعب در مصـر      صاحب

برخـي قيـد و   : ترين آنهـا عبارتنـد از   اختيارات خود به داليل متعدد نبوده است كه مهم
گيـري مجلـس شـعب از بعضـي از      بندها و ضوابطي كه قانون اساسي بر سـر راه بهـره  

                                                        
، منبع سابق، ص ...و هاشم، ربيع، نظارت پارلماني در ساختار سياسي  دكتر عمر : براي اطالع بيشتر نگاه كنيد به .1

 635، محمدعلي ابوريده، منبع سابق، ص 286
، منبع سابق، ص ...ربيع، نظارت پارلماني در ساختار سياسي هاشم  و دكتر عمر : براي اطالع بيشتر نگاه كنيد به .2
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گذاري و نظارتي، قرار داده اسـت و همچنـين نحـوه عملكـرد اجرايـي       اختيارات قانون
گذاري و نظارتي آن كاسته است، به اضـافه اينكـه    گذاري نقش قانونمجلس كه از تأثير

از زمان تأسـيس  ) حزب حاكم(انحصار اكثريت پارلماني توسط حزب ملي دموكراتيك 
تا پايان زمامداري مبارك، تأثيرات منفي بر نقش سياسي مجلس شعب از خـود برجـاي   

راتيـك را نيـز بـر عهـده     گذاشته بود، بويژه اينكه رئيس دولت رياست حزب ملي دموك
تحـت ايـن شـرايط    . بر دو قوه اجرائيه و مقننه سيطره پيدا كرده بـود  داشت يعني عمالً

حزب ملي دموكراتيك با استناد به اكثريت سـاختگي كـه در اختيـار داشـت، اقـدام بـه       
كه از طرف حكومت عرضه شـده بـود و از    نمود هاي قانوني مي بررسي و اجراي طرح

اي پارلماني تأثيرگذار در اعمال نظارت بـر اقـدامات حكومـت و در    ه بكارگيري روش
كرد، مضافاً بر اينكه از اقدامات برخي از نمايندگان مخالف  رأس آنها استيضاح پرهيز مي
هاي نظارتي پارلماني به شكل فعال جلـوگيري بـه عمـل     هم در زمينه بكارگيري روش

بسياري از نمايندگان مجلس شعب در ايـن  توان اقدامات منفي  بر همه اينها مي .آورد مي
زمينه را نيز اضافه نمود مثل غيبت از حضور در جلسات يا خواب در جلسات يا عـدم  
مشاركت در وظايف مجلس يا دنبال وزيران راه افتادن براي گرفتن امتيازات مضـافاً بـر   

   .هاي فسادآور ورود بعضي از نمايندگان در فعاليت
  
  قوه قضائيه .1-9-3

هـاي اصـلي ميـزان توسـعه و پيشـرفت       استقالل قضاء در هر كشـور يكـي از شاخصـه   
با وجود اينكه قـانون اساسـي مصـر تأكيـد دارد كـه قـوه       . شود دموكراسي محسوب مي

و قضات مستقل هستند و در امر قضـاء غيـر از قـانون    ) 165ماده (قضائيه مستقل است 
و با توجـه بـه اينكـه قـوه قضـائيه از      ) 166ماده (كس ديگري بر آنها سيطره ندارد  هيچ

استقالل نسبي در اجراي وظايف و اختيارات خود برخوردار است اما در دوران مبارك 
برخي از متغيرهاي مربوط به ذات و طبيعت ساختار سياسي و مربوط بـه سـاختار قـوه    

به عنوان . گذارد شود كه بر ميزان استقالل اين قوه تأثير منفي بر جاي مي قضائيه ديده مي
هاي قضايي و وظايف آنها و نحوه تشكيل  قانون اساسي تشكيل و تنظيم كميسيون ؛مثال

ــ امـري كـه    ) 167ماده (آنها و چگونگي تعيين اعضاي آن را به قانون احاله داده است 
هـاي مختلـف    موجب محدود كردن استقالل قوه قضائيه از طرف قوه مجريـه بـه روش  

گـذاري حاكميـت    ريه ـ به صورت عملي ـ در عرصه قـانون   شود بويژه اينكه قوه مج مي
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جمهور، حزبي بود كه اكثريت را در مجلـس   داشت زيرا حزب حكومت يا حزب رئيس
  . شعب و مجلس شورا در اختيار گرفته بود

آميز بـا   وارد نوعي درگيري مسالمت 2007تا  2005هاي  قضات مصر در بين سال
ه شدند، زيرا وزارت دادگستري بـه نماينـدگي از   دولت تحت عنوان استقالل قوه قضائي

قوه مجريه، با بكارگيري قضات اقدام به نظارت و اشراف بر انتخابات مجلس در سـال  
در اين زمينه قـوه  . اي از سالمت را در انتخابات فراهم كرد نمود و اين امر درجه 2005

ضـائيه نمـود تـا از آن بـه     ها در قانون قوه ق برداري از برخي تعديل مجريه اقدام به بهره
واسطه دخالـت در امـور اداري،   ه اي براي محدود كردن استقالل قضات ب عنوان وسيله

در ايـن زمينـه تـالش     همچنـين . وظايف و اقدامات مربوط به بررسي قضايي بهره ببرد
كاري بكشانند كه اين امر از طرف اكثريت قضات  نمودند تا قوه قضائيه را هم به سياسي

  1.رد شد
اي از قوانيني كه در مقـاطع   استمرار در عمل به قانون دوران اضطراري و مجموعه

قيد و بندهاي متعددي در زمينه حقوق شهروندي و  ،اند استثنايي تاريخ مصر، وضع شده
موجب پديد آمدن نوعي قوه قضائيه استثنايي بـه  كه آزادي شهروندان ايجاد كرده بودند 

بود، به نحوي كه بعضي از ايـن قـوانين موجـب ايجـاد     موازات قوه قضائيه عادي شده 
هاي قضايي  هاي عادي از نظر تشكيل كميسيون اند كه با دادگاه هاي استثنايي شده دادگاه

از جملـه ايـن   . فـرق دارنـد  ) گيـرد  كه افرادي غير از اعضاء قوه قضـائيه را در بـر مـي   (
و با  2با قانون اضطراري نام بردتوان از دادگاه اضطراري امنيت كشور مرتبط  ها مي دادگاه

  . فرستاد هاي نظامي مي استفاده از آن حاكميت افراد غير نظامي را به دادگاه
توانـد هرگونـه    جمهـور مـي   رئـيس  ،2007براساس تعديل قانون اساسي در سـال  

جرمي از جرايم مربوط به تروريسم را به هريك از جهات قضايي كـه براسـاس قـانون    
بدين ترتيب هرگونه تصـميمات  . ادي، شكل قانوني دارد، احاله دهداساسي و قوانين ع

اين . توانست از نظر قانون اساسي مورد خدشه قرار گيرد جمهور در اين زمينه نمي رئيس
هـاي نظـامي در موضـوعاتي ماننـد      امر موجب شد تا احاله شهروندان عادي به دادگـاه 

ود قرن بيستم با آن مواجـه شـد،   گري كه مصر در دو دهه هشتاد و ن خشونت و افراطي
چنان كه مصر با پديده ديگري نيز روبرو شد كـه از نظـر عملـي موجـب     . افزايش يابد

                                                        
كتابخانه : قاهره(طارق البشري، قوه قضائيه مصر در ميان استقالل و وابستگي  : براي اطالع بيشتر نگاه كنيد به .1

 )2006، 1المللي الشروق، ط  بين
» بدست آورديم و شهروند را از دست داديمشهروندي را «فهمي هويديء  : براي اطالع بيشتر مراجعه شود به .2

  20/03/2007امارات، ) فارسي(روزنامه الخليج 
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كاهش استقالل قوه قضائيه شده بود، اين پديده عبارت است از ضعف اجـراي احكـام   
قضايي كه تأثير منفي بر جايگاه احكام قضايي و ميزان تأثيرگذاري آنها از خود بر جاي 

زيرا اگر يك حكم قضايي بر حق يك صاحب حقي صحه بگذارد اما آن . اشته استگذ
  .حكم به اجرا در نيايد هيچ ارزشي نخواهد داشت

  
  ساختار سياسي و معضل مشروعيت سياسي .2

اي كه در توازن بين قواي سه گانه وجود داشت، موجب اين شده  نقص و اختالل عمده
در تنگنا قـرار بگيـرد و نـوعي بحـران مشـروعيت      بود كه تغيير و تحوالت دموكراتيك 

ساختار سياسي مصر را با مشكالت و معضـالت فراوانـي    سياسي پديدار شود كه عمالً
روبرو نموده بود بويژه اينكه اين امر موجـب شـده بـود تـا ايجـاد منـابع جديـد بـراي         

عيت و عدم مشروعيت در سايه عدم تكيه بر كاريزما به عنوان يكي از منابع ايجاد مشرو
هاي رژيـم روز و   دستگاه. توانايي در بكارگيري دين در اين زمينه با مشكل مواجه شود

شب بر عدم آميزش دين و سياست در جهـت محاصـره و در تنگنـا قـرار دادن هرچـه      
  . كردند هاي اسالمي، تأكيد مي المسلمين و ساير جماعات و سازمان بيشتر جماعت اخوان

م در دستيابي و تكيه بر مشروعيت ناشي از قانون اساسي هم فراتر از اين امر، رژي
با شكست مواجه شد و اين امر موجب شد تا تغيير و تحـوالت دموكراتيـك از معنـاي    
خود خالي شوند و در نتيجه، هر سخني از مشروعيت دموكراتيك نظام در سايه استمرار 

بـات، ضـعف اصـول    انحصار حاكميـت، تقلـب در انتخا   ؛هاي منفي سياسي چون پديده
هاي جامعه مدني و نقض  مربوط به نظارت و قرار دادن قيد و بندهاي متعدد بر سازمان

از سوي ديگر ساختار سياسي در ايجاد و استحكام آنچه . حقوق بشر، بيهوده خواهد بود
نيـاز نيسـت    شود و هيچ ساختار سياسي از آن بي شناخته مي» مشروعيت دستاوردها«به 

اين نوع از مشروعيت در توانايي ساختار سياسي براي مقابلـه بـا   . ه استهم ناتوان بود
ثر خواهـد بـود و موجـب    ؤشود، مـ  رو مي ههايي كه جامعه با آن روب مشكالت و بحران

شود تا نظام سياسي بتواند با كارآمدي و كفايت به حل مشكالت پرداخته، نيازهـاي   مي
در . امنيـت و آرامـش بـه ارمغـان بيـاورد      اساسي شهروندان را برآورده كند و براي آنها

هاي نادرستي كه رژيم مصر در طي سه دهـه اتخـاذ كـرد موجـب      همين زمينه، سياست
افزايش هرچه بيشتر مشكالت اقتصادي، اجتماعي و خلق مشكالت جديـدي شـد كـه    

هاي وسيعي از مردم مصر را با بحران مواجه كرد و آنها را زير  شرايط و وضعيت بخش
قرار داد و موجب گسترش فسادي شد كه در تاريخ جديد مصر، سابقه نداشته خط فقر 
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هاي زندگي بويژه عرصـه   اين امر موجب شد تا نوعي بحران فراگير تمامي عرصه. است
بـر  ، عالوه آموزش، بهداشت، مسكن، ارتباطات، ورزش و فرهنگ و غيره را در بر گيرد

اهش يافت به اين معنـا كـه رژيـم در    اي و جهاني هم ك اين نقش مصر در عرصه منطقه
دستيابي به توسعه، دموكراسي و عدالت اجتماعي در داخل و ارتقـاء جايگـاه مصـر در    

  . سطح خارجي با شكست روبرو شد
بدون ترديد ناتواني رژيم در اينكه بتواند براي دستاوردهاي خود، منابع مشروعيت 

هـا، نهادهـاي دولتـي و     ، سـازمان هـا  فراهم سازد نتيجه طبيعي ناتواني و ضعف دستگاه
كاهش قدرت تأثيرگذاري آنها و عدم هماهنگي مؤثر در ميان آنها و گسـترش فسـاد در   

هـاي آن و   هاي كلي و عدم وضـوح اولويـت   در اتخاذ سياستهمچنين . آنها بوده است
هـا، هـم بـا     فقدان يا ضعف سؤال و پرسش و محاسبه از چگونگي اجراي اين سياست

  . شده بودشكست روبرو 
بحران مشروعيتي كه ساختار سياسي با آن روبرو بود نمودهاي متعددي داشت كه 

  :برخي از آنها عبارتند از
اكثريت مردم مصر از مشاركت در عرصه سياسي به ايـن دليـل كـه     گيري هكنار -

گرايي حزبي و انتخابات  دانستند زندگي سياسي واقعي در مصر وجود ندارد و كثرت مي
ين راسـتا  مـ باشـد در ه  اي تنها يك دكور دموكراتيك براي يك رژيـم فـردي مـي    دوره

صر مصر سـابقه نداشـته   هاي جمعي در مصر چنان باال گرفت كه در تاريخ معا اعتراض
هاي متعددي براي دستيابي به مطالبات خود و ايجاد  است، اعتراضاتي كه نيروها و گروه

آميز بر حاكميت به منظـور اجابـت ايـن گونـه مطالبـات، در آن شـركت        فشار مسالمت
  .داشتند

بـار   هايي كه دولت در پيش گرفته بود تا وضـعيت نامناسـب و فاجعـه    سياست -
بهبود بخشد، با شكست مواجه شد و اين موضوع كه حاكميت فقط بواسطه اجتماعي را 

اي  فشارهاي خياباني ممكن است حركتي از خود نشان دهد در جامعه در سطح گسترده
  1.فراگير شد

توان از تكيه رژيم بر ابزار و وسـايل و   از نمودهاي بحران مشروعيت همچنين مي
بيش از پيش نيروهاي امنيتـي شـده بـود و     هاي امنيتي نام برد كه موجب افزايش روش

اي از اقدامات رژيم در جهت دسـتيابي بـه امنيـت در معنـاي      بدين ترتيب بخش عمده

                                                        
: جوشش گرسنگي در مصر«جويل بنين  : براي اطالعات بيشتر در مورد اعتراضات جمعي در مصر نگاه كنيد به .1
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گردش پيدا كرده بود و تأمين امنيـت رژيـم جـايگزين    ) و نه اجتماعي آن(سياسي خود 
  .تأمين امنيت جامعه شده بود

  
  گيري بندي و نتيجه جمع

گير ساختار سياسي در مصـر و در دوران مبـارك شـده بـود،      نبحران زيربنايي كه گريبا
باشند كه در رأس آنها، اخـتالل عمـده در تـوازن بـين قـواي       نتيجه عوامل متعددي مي

ـ ئوگانه بود كه س سه وجـود آورده  ه االت بسياري را در خصوص آينده ساختار سياسي ب
بـين احـزاب و نيروهـاي    تدريج نـوعي توافـق   ه بود و آن را بسيار مبهم نموده بود و ب

اينكـه   وجود آمده بـود مبنـي بـر   ه نظران ب هاي جامعه مدني و صاحب سياسي و سازمان
نه اصالحات  و -انجام اصالحات واقعي در قانون اساسي و اصالحات حقيقي سياسي 

تنها راه حل بحران ساختار سياسي و ساخت مجدد آن بر اصول و ضوابط جديد  -مبهم
گونـه اصـالحات بـه تجديـد نظـر در اختيـارات و        اي از ايـن  بخـش عمـده  . باشـد  مي

هـاي آن   توزيع مجدد حاكميت و گسترش پايگاه«جمهور از طريق  هاي رئيس صالحيت
ايـن امـر   . شـد  مربوط مي» گانه شود به نحوي كه موجب تحقق توازن در ميان قواي سه

يت قوانين موجـود  كرد كه بتواند نقص موجود در كل نوعي ساختار پارلماني را طلب مي
گذاري و وضع قـوانين اساسـي    را در اين زمينه برطرف نمايد، ساختاري كه بستر قانون

جديد را فراهم آورد و نقطه آغازين ايجاد توازن مجدد بين دو شريك قوه مجريه يعني 
اما مشكل بزرگ اين بود كه جريانات و نيروهـايي   1.جمهور و هيئت وزيران شود رئيس

اصالحات قانون اساسي و سياسي داشتند، در تحميل اين تمايـل خـود بـه    كه تمايل به 
طبقه حاكم به دليل ضعف، ناتواني و فقدان همـاهنگي بـين خودشـان نـاتوان بودنـد و      
نيروها و نهادهايي كه توانايي ايجاد تغيير داشتند كه در رأس آنها نهاد رياست جمهوري 

ادامه وضعيت موجود ارتباط مستقيم با منافع قرار داشت نسبت به اين امر به دليل اينكه 
بنابراين ترديدي نيست كه در صـورتي كـه   . دادند آنها داشت، تمايلي از خود نشان نمي

آميـز و تأثيرگـذار انجـام     موضوع اصالحات قانون اساسي و سياسي به شـكل مسـالمت  
ف بـين  نشود، بدون ترديد جايگزين آن افزايش استبداد و فساد با رشد تصـاعدي شـكا  

گونـه هـم شـد و     حاكميت و جامعه و شايد بروز انقالب جديدي خواهد شد كه ايـن 

                                                        
بيانيه اصالحات قانون اساسي براي شكستن انحصار حاكميت كه در روزنامه مصري اليوم در  : گرفته شده از .1
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ها انساني شد كه خواهان عزل و بركنـاري   سرانجام ميدان تحرير سمبل اعتراض ميليون
  .مبارك و رژيم او شدند
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