نحو فترة انتقالية بناءة
إعداد المھندس  /محمد عادل العبد
تمر البالد بمرحلة صعبة تتطلب الكثير من العمل و الحكمة ،و تحتاج من جميع أبناء األمة إلى
تضافر الجھود و الخروج من قوالب التفكير النمطية إلى األفكار الغير تقليلدية و ذلك للخروج من
األزمة بأفضل النتائج .و علينا أن نعلم أن أي حل لن يكون بإجماع شعبي ،و إنما يكفينا وجود توافق
عام من األغلبية على اإلجراءات التي تتخذ و األشخاص الذين ينفذونھا.
و الوضع الحالي -حيث يقوم المجلس األعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البالد -ھو وضع غير
مرضي لعدد ليس بالقليل من أبناء الشعب ،ليس تقليال من قدر المجلس األعلى للقوات المسلحة و إنما
قلقا من بعض أبناء الشعب من فكرة الحكم العسكري و ما قد تثيره من تداعيات غير مرغوبة أو
مقبولة ،و وعيا من كثير من المصريين بثقل المھمة و العبء الملقى على المجلس األعلى .فقد
تغيرت األحوال في الدول المجاورة ،من تصاعد مشاكل غزة إلى ثورة اليمن و مظاھرات سوريا إلى
الحرب األھلية في ليبيا و تدخل حلف األطلنطي في النزاع ،فأصبح على المجلس األعلى للقوات
المسلحة عبئا ً ثقيال في إدارة شئون األمن الخارجي البالد ،باإلضافة إلى أعباء إدارة الحياة الداخلية و
مشكالتھا السياسية و االجتماعية و االقتصادية و األمنية .و ھذا جعل القوات المسلحة في وضع ال
تحسد عليه ،و وجب علينا البحث عن ترتيب إلدارة شئون البالد ال يتطلب من القوات المسلحة إال
نذرا يسيرا من االھتمام بإدارة الشئون الداخلية و اإلشراف عليھا و إعطاء جل وقتھا و مجھودھا إلى
مھمتھا األصلية و ھي حماية الوطن و حدوده.
و قد اقترح البعض تعيين مجلس رئاسي يتلوه انسحاب المجلس األعلى للقوات المسلحة من المشھد
السياسي ،و نرى أن ھذا االقتراح ھو فقط بداية جيدة ،و لكنه ليس كافيا .فالدستور غائب و السلطات
غير محددة و ال يوجد برلمان و القوى السياسية غير واضحة المعالم .و على ھذا فإن مجلسا رئاسيا
مدنيا وحده في ظل ھذه الظروف قد ال يكون الحل الكافي و الناجع .و لذلك يجب أن توجد مؤسسة
رئاسية قوية بسلطات واضحة محددة و محدودة ،كما يجب إيجاد سلطة تشريعية في ھذه الفترة
االنتقالية .و األھم أنه ال مناص من تقديم نصوص دستورية ترسخ و تفعل استقالل القضاء.
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و إن كان كل ما سبق يستلزم إجراء انتخابات لجمعية تأسيسية لصياغة الدستور و استفتاء عليه ثم
انتخابات برلمانية و انتخابات رئاسية ،إلخ مما يحتاج وقتا طويال يتنافى مع طبيعة المرحلة االنتقالية،
و حرج الموقف و ضرورة اإلسراع بالحلول ،فإن التالي ھو اقتراح متكامل ،يراه الكثيرون مبتكرا و
قد يراه البعض خارجا عن المألوف أو اقتراح ليس له سابقة في الحياة الدستورية .لكن الواقع أنه بعد
نجاح الثورة و سقوط دستور  1971فإن المجلس األعلى للقوات المسلحة –مستمدا السلطة من
تفويض غير مكتوب من الشعب -له أن يصدر ما يشاء من المواد الدستورية و أن ينظم الدولة كما
يرى طالما لم يخالف األسس الدستورية المتفق عليھا عالميا أو يھدر حقوق اإلنسان.
و على ذلك فإن ھذا االقتراح مبني على قيام المجلس األعلى للقوات المسلحة بإصدار إعالن
دستوري )أو فلنسمه دستورا مؤقتا( يعيد بناء مؤسسات الدولة بصفة مؤقتة ،و يحدد تواريخ انتھاء
الوضع المؤقت و الوصول للوضع النھائي.
و يقوم النظام على خلق سلطتين مؤقتتين تحال محل السلطتين التنفيذية و التشريعية بصفة استثنائية و
يعھد إلى كل واحدة منھما بأداء دورھا و تحمل مسئوليتھا و في ذات الوقت ترتيب انتخابات رئاسية و
برلمانية إلعادة مؤسسات الدولة إلى الحالة العادية و الدائمة و إنھاء الحالة االستثنائية .و في نفس
الوقت يرسخ و يفعل ھذا النظام سلطات و سلطان و استقالل القضاء ليكون حكما حقيقيا و قويا بين
السلطات و بين كل عناصر األمة.
و المقترح أن يحدد ھذا الدستور المؤقت )أو اإلعالن الدستوري( سلطات رئيس الجمھورية بأنه
رئيس السلطة التنفيذية و القائد األعلى للقوات المسلحة و رئيس مجلس الدفاع الوطني ،و أنه يعين
الوزراء و رئيسھم )بعد الموافقة عليھم و على كل من يحمل درجة الوزير من البرلمان( و أنه ھو
الذي يقيلھم و يقبل استقاالتھم ،و ال يجوز له رئاسة أي أجھزة أخرى إال بموافقة البرلمان .و ال يجوز
للرئيس اصدار مراسيم بقوانين تحت أي ظرف .و يحدد ھذا الدستور مدة رئيس الجمھورية بخمس
سنوات )و تم تفضيل خمس سنوات عن أربع إلتاحة الفرصة للرئيس لعمل خطط قومية( ،و أنه ال
يجوز أن ينتخب أي شخص أكثر من مرتين ،و وجوب انتخاب نائب الرئيس معه و ھو –أي النائب-
الذي يحل محل الرئيس في حالة استقالته أو عدم قدرته على العمل سواء بصفة مؤقتة أو مستديمة أو
في حالة وفاته .كما يجب أن يحدد ھذا الدستور المؤقت مرتبا مجزيا للرئيس و نائبه و يحدد الحد
األقصى للھدايا التي يتلقونھا ،و أماكن سكنھم في مقار إقامة حكومية مخصصة لھم بصفاتھم.
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و لحين اتمام االنتخابات التي تأتي بالرئيس فإن المقترح تعيين مجلس رئاسي من خمس أفراد ،و
يكون لھذا المجلس سلطات رئيس الجمھورية ،و تكون رئاسة المجلس الرئاسي باالنتخاب بين
أعضائه األربعة األول على أن تكون مدة رئاسة المجلس شھرين غير قابلة للتجديد .و يكون على ھذا
المجلس الرئاسي العمل إلجراء انتخابات رئاسية خالل فترة ال تزيد عن ثمانية أشھر.
و يتكون المجلس الرئاسي من:
 .1القائد العام للقوات المسلحة أو رئيس األركان )طبقا الختيار المجلس األعلى للقوات
المسلحة(
 .2رئيس المحكمة الدستورية العليا بشخصه
 .3د .فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي
 .4د .بطرس بطرس غالي أو د .نبيل العربي
 .5ناصر عبد الحميد من شباب الثورة )وال يتولى رئاسة المجلس(
و من الجدير بالذكر أننا لن نجد إجماعا على ھذه األسماء ،و لن نجد إجماعا على أي أسماء أخرى،
و لكن من المؤكد أن ھذه األسماء ستجد قبوال من نسبة غير قليلة من أبناء الشعب
أما بالنسبة للسلطة التشريعية فيقوم الدستور بتعيين مجلس تشريعي من مائة شخص من مختلف
الطوائف و المدارس و االتجاھات السياسية من المشھود لھم بالوطنية الخالصة و الفكر الحكيم و
األمانة ،و يكون لھذا المجلس ما للبرلمان من سلطات رقابية و تشريعية .و يكون تحديد مواعيد بدء و
فض الدورات البرلمانية طبقا لالئحة المجلس الداخلية ،و ال يجوز لرئيس الجمھورية )أو من يحل
محله( بدء الدورة أو فضھا ،كما ال يجوز له حل المجلس أو إصدار مراسيم بقوانين .و يحدد الدستور
أنه على المجلس التشريعي اختيار ھيئة تأسيسية لكتابة الدستور الدائم الجديد ،و عرضه على الشعب
لالستفتاء و بعد إقراره إجراء االنتخابات البرلمانية الجديدة .و نرى أن تكون السلطة التشريعية في
مصر مكونة من مجلس واحد و ليس مجلسين.
و نأتي إلى السلطة القضائية التي نراھا جوھرة التاج و الضامن األعظم للحريات ،إن تمتعت بما
يجب من حرية و استقاللية ،حيث ال بديل عن أن يتضمن الدستور المؤقت كون السلطة القضائية
مستقلة تماما و ذلك بخروج أي ممثل للسلطة التنفيذية من المجلس األعلى للقضاء و أن يكون رئيس
محكمة النقض ھو رئيس المجلس األعلى للقضاء ،و يخرج القضاء من اشراف و تدخالت وزارة
العدل تماما فتستبدل كلمة وزير العدل بكلمة رئيس المجلس األعلى للقضاء و كلمة وزارة العدل
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بكلمة المجلس األعلى للقضاء في جميع قوانين الھيئات القضائية .و يجب أيضا أن تكون للقضاء
ميزانية خاصة مستقلة تماما عن السلطة التنفيذية لتبعد عن أي تدخالت أو سيطرة للسلطة التنفيذية.
و سيرد البعض بأن ھذا الترتيب ليس له سوابق دستورية ،فلم يحدث من قبل أن كانت البرلمانات أو
السلطة التشريعية بالتعيين و ليس باالنتخاب ،و لم يحدث أن صدر إعالنا دستوريا من أكثر من مائة
و ثالثين مادة ،و لكننا لم نجد أي مانع قانوني لذلك فيما وجدنا من مراجع .و مصر بحضارتھا و
جيشھا الذي قھر أصعب مانع مائي في العالم جديرين بكتابة التاريخ و صنع األعراف و األصول
الدستورية الجديدة .ھذا مع مالحظة أن عدد ال بأس به من الدساتير المھمة في العالم و التي تعتبر
مراجع ھامة للباحثين لم يتم االستفتاء عليھا و لم يقدح ذلك فيھا ،بل إن المملكة المتحدة ليس لھا
دستور مكتوب من األساس .و في النھاية فإن وجود مجلس تشريعي معين مؤقت ھو أفضل –أو أقل
سوءا -من عدم وجود مجلس تشريعي أساسا كما ھو الحال اآلن.
نسأل ﷲ أن يوفق مصر الحبيبة إلى ما فيه خيرھا و خير شعبھا ،و إلى ما تستحق من مكانة عالية
وسط الدول المتقدمة.

الدستور المؤقت المقترح

وثيقة إعالن الدستور المؤقت
المجلس األعلى للقوات المسلحة المصرية ،و قد اضطلع بدوره و مسئوليته في ظرف عصيب و
دقيق تمر به أمته ،و نزوال على رغبة الشعب يصدر ھذا الدستور المؤقت لجمھورية مصر العربية
للعمل به مدة ثمانية عشر شھرا ،يتم خاللھا إعداد دستور جديد للبالد و إعادة بناء مؤسساتھا السياسية
و الدستورية على أساس ديمقراطي سليم يليق بحضارة مصر و شعبھا العريق و كفاحه و نضاله عبر
التاريخ.
و ھذا االدستور إذ يستمد شرعيته من ثورة الشعب المصري المجيدة في  25يناير  ،2011و يستلھم
نصوصه من روحھا و أھدافھا ،يسعى إلى ضمان األمن القومي و إلى تحقيق األمن و االستقرار
للوطن و اإلصالح السياسي و المجتمعي و االقتصادي ،في ظل حماية حقوق و كرامة المواطن
باعتبارھا خطوط حمراء ال تمس أبدا .كما يؤكد الدستور المؤقت على دور مصر العربي و اإلفريقي
و العالمي و يدعو لتأكيد عالقات الصداقة و األخوة مع األشقاء العرب و األفارقة و كل الدول
اإلسالمية و الدول الصديقة ،و يجدد التزام مصر بكافة التزاماتھا القانونية و التعاقدية سواء منھا
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المحلية و العربية و الدولية.
الباب األول
الدولة ونظام الحكم
مادة  :1مصر جمھورية مستقلة ذات سيادة ،اسمھا الرسمي جمھورية مصر العربية وديانتھا
الرسمية اإلسالم و ھو المصدر الرئيسي للتشريع ،مع كفالة حق أبناء الديانات األخرى في التقاضي
طبقا لشرائعھم ،و مع التأكيد على ما قرره اإلسالم من حرية العقيدة و ممارسة الشعائر الدينية ألتباع
كافة األديان السماوية.
و لغة الدولة الرسمية ھي اللغة العربية و عاصمتھا القاھرة.
الباب الثانى
الحقوق والواجبات العامة
مادة  :2الجنسية المصرية يحددھا القانون ،وال يجوز بحال إسقاطھا عن مصري ،وكذلك ال يجوز
اإلذن بتغييرھا ممن اكتسبھا إال فى حدود القانون.
مادة  :3الشعب المصري شعب واحد و عنصر واحد ،و المصريون أمام القانون و أمام الدولة سواء،
وھم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ،ال تمييز بينھم فى ذلك بسبب األصل أو اللغة أو الدين
أو العقيدة أو اآلراء السياسية أو االجتماعية.
مادة  :4تكفل الدولة األمن الطمأنينة و حرية إبداء الرأي و التعبير وكافة الحريات المنصوص عليھا
في الدستور و القوانين وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين .و يعتبر االعتداء على أي من ھذه الحريات
أو إبطالھا جريمة تمس الشرف وال تسقط بالتقادم.
مادة  :5االنتخاب حق للمصريين البالغين ثمانية عشرة سنة على الوجه المبين بالقانون.
مادة  :6التجنيد واجب عام إجبارى ينظمه القانون.
مادة  :7إبعاد أى مصري عن الديار المصرية أو منعه من العودة إليھا محظور ،ومحظور كذلك منعه
من مغادرتھا إال فى أحوال الضرورة التى يبينھا القانون.
مادة  :8ال يجوز أن يلزم مصري اإلقامة فى مكان معين إال بحكم من القاضى ،وكذلك ال يجوز أن
تحظر على المصري اإلقامة فى مكان معين إال فى األحوال التى تحددھا قوانين الصحة والسالمة
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العامة ،وفى كل األحوال ال يجوز أن يكون حظر اإلقامة ،وتحديدھا ألسباب سياسية أو بسبب آراء
المواطن.
مادة  :9األجانب المحرومون فى بالدھم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلھا ھذا الدستور
يتمتعون بحق اللجوء إلى مصر فى حدود القانون.
مادة  :10حرية االعتقاد –طبقا لما قرره االسالم -مطلقة ،وتحمى الدولة حرية القيام بشعائر األديان
والعقائد السماوية.
مادة  :11االلتجاء إلى القضاء حق يكفله الدستور ،وال يجوز بحال تعطيله .و االلتجاء للقضاء كيدا
جريمة يعاقب عليھا القانون.
مادة  :12الدفاع أصالة أو بالوكالة حق يكفله القانون فى جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع
المحاكم وفى المحاكمات التأديبية واإلدارية.
مادة  :13ال يجوز مراقبة أحد أو تعقبه إال بأمر مسبب من القاضي المختص طبقا للقانون ،و يعد
االعتداء على ھذا الحق اعتداء على الدستور و يعاقب عليه طبقا للقانون ،و ھو جريمة تمس الشرف
وال تسقط بالتقادم ،يعاقب عليھا كل من نفذھا أو أمر بھا أو حرض عليھا.
مادة  :14ال يجوز القبض على أحد أو حبسه فى غير حالة التلبس إال بأمر مسبب من القاضي
المختص طبقا للقانون ،و يعد االعتداء على ھذا الحق اعتداء على الدستور و يعاقب عليه طبقا
للقانون .و ھذا االعتداء جريمة تمس الشرف وال تسقط بالتقادم ،يعاقب عليھا كل من نفذھا أو أمر بھا
أو حرض عليھا.
ويجب فى جميع الحاالت إخطار المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض خالل اثنتى عشرة ساعة وأن
يقدم إلى النيابة العامة خالل أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه.
وينظم القانون وسائل تظلم المقبوض عليھم أو المحبوسين أو غيرھم ويضع اإلجراءات الكفيلة
بسرعة الفصل قضائيا ً فى ھذا التظلم ،وكذلك يبين الحد األقصى للحبس االحتياطى.
مادة  :15ال جريمة وال عقوبة إال بناء على قانون ،وال عقاب على األفعال السابقة لصدور القانون
المجرم للواقعة.
مادة  :16العقوبة شخصية ال تجاوز شخص المعاقب وحقوقه.
مادة  :17يحدد القانون الحاالت التى تقوم فيھا الدولة بالتعويض عن تنفيذ عقوبة ،بناء على حكم
جنائى نھائى ثبت خطؤه ،كما يحدد شروط ھذا التعويض وصوره.
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مادة  :18ال يجوز تقرير سرية التحقيق فى الجنايات إال على سبيل االستثناء ،وبشرط أال تمس حق
المتھم أو المدعى بالحق المدنى أو المحامين عنھما فى حضور التحقيق و االطالع عليه و على
األدلة.
مادة  :19ال يحاكم أحد إال أمام القضاء العادى ،وتحظر المحاكمة أمام محاكم خاصة أو استثنائية وال
يحاكم مدنى أمام المحاكم العسكرية إال في حالة الحرب أو ارتكاب جريمته داخل وحدة عسكرية.
مادة  :20إيذاء المتھم جسمانيا ً أو معنويا ً محظور ،ويعاقب المسؤول وفقا ً للقانون ،و ھي جريمة تمس
الشرف وال تسقط بالتقادم .و إذا منع المجني عليه من معرفة الجناة بأي طريقة من الطرق يعاقب
الرئيس األعلى للھيئة أو السلطة التي ارتكبت جريمة اإليذاء أو التعذيب بالعقوبات المقررة في
القانون لمرتكب تلك الجرائم .و يعد مشتركا في ھذه الجريمة كل من قام بھا و نفذھا أو أمر بھا أو
حرض عليھا أو سكت عنھا إن كانت له السلطة الرسمية لمنعھا.
مادة  :21السجن دار تأديب وإصالح ويحظر فيه كل ما يتنافى مع اإلنسانية و حقوق اإلنسان أو
يعرض صحة المساجين للخطر.
مادة  :22للمنازل حرمة وال يجوز مراقبتھا أو دخولھا للتفتيش أو الضبط أو غيرھا إال بأمر مسبب
من القاضي المختص يحدد مكان التفتيش وموضوعه ،على أن يكون دخولھا بعد استئذان من فيھا،
وال يجوز دخولھا ليالً إال بإذن صريح من القاضى ،و في حاالت الضرورة القصوى.
وذلك كله فى غير أحوال التلبس واالستغاثة.
مادة  :23حرية المراسالت وسريتھا مكفولة ،سواء كانت بالبريد أو البرق أو التليفون أو غيرھا ،وال
يجوز تقييدھا أو رقابتھا إال بقرار مسبب من القاضى وبالضمانات التى يحددھا القانون ،و يعد
االعتداء على ھذا الحق اعتداء على الدستور و جريمة تمس الشرف وال تسقط بالتقادم و يعاقب عليھا
طبقا للقانون كل من ارتكبھا أو أمر بھا.
مادة  :24حرية الرأى والبحث العلمى مكفولة.
ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول والكتابة والتصوير واإلذاعة وغيرھا.
وال يؤاخذ أحد على آرائه إال فى حالة مخالفة اآلداب العامة أو إذاعة أسرار الدولة.
مادة  :25حرية الصحافة والطباعة و اإلذاعة الصوتية و اإلذاعة المرئية مكفولة.
وال يجوز تقييد إصدار الصحف والمطبوعات بترخيص وال فرض رقابة عليھا ،وإنذار الصحف أو
وقفھا أو إلغاؤھا أو مصادرتھا بالطريق اإلدارى محظور.
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مادة  :26التعليم حر فى حدود النظام العام واآلداب وينظمه القانون.
مادة  :27التعليم حق للمصريين جميعا ً تكفله الدولة وھو إلزامى فى المرحلة االبتدائية ،مجانى فى
المدارس العامة حتى المرحلة الثانوية .على أن الحق في التعليم المجاني يسقط بالنسبة للطالب و
التالميذ الراسبين.
مادة  :28للمصريين حق االجتماع فى ھدوء ،غير حاملين سالحاً ،وليس لرجال السلطة أن يحضروا
اجتماعھم وال يجوز أن يشترط اإلخطار مقدما ً إال بالنسبة لالجتماعات العامة.
وفى جميع األحوال يشترط أن تكون أغراض االجتماع ووسائله سلمية وال تتنافى مع اآلداب،
وحقوق اإلضراب و التظاھر السلمي مباحة يكفلھا الدستور و ينظمھا القانون.
مادة  :29للمصريين حق تأليف الجمعيات واألحزاب مادامت الغايات والوسائل سلمية ،و تنشأ تلك
الجمعيات و األحزاب بصفة مؤقتة بمجرد إخطار السلطة المختصة ،و ال يجوز للقانون حظر تكوين
األحزاب إال إن قامت على أساس تفرقة عنصرية أو دينية أو أنشأت تشكيالت عسكرية
وتختص المحكمة الدستورية بالفصل فى الطعون الخاصة باألحزاب والجماعات السياسية.
مادة  :30الملكية الخاصة مصونة ،ويرعى القانون أداء وظيفتھا االجتماعية وال تنزع الملكية إال
للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما ً.
مادة  :31المصادرة العامة لألموال محظورة .وال تكون عقوبة المصادرة الخاصة إال بحكم قضائى
نھائي بات.
مادة  :32النشاط االقتصادى الفردى حر ،على أال يضر بمنفعة اجتماعية ،أو يخل بأمن الناس أو
يعتدى على حريتھم وكرامتھم ،كما يفصله القانون.
مادة  :33ينظم اقتصاد الدولة وفقا ً لخطط مرسومة تقوم على مبادئ العدالة االجتماعية و االقتصاد
الحر و اقتصاديات السوق وتھدف إلى تنمية اإلنتاج ورفع مستوى المعيشة .و تتخذ الدولة اإلجراءات
التشجيعية لقيام النشاط االقتصادي الخاص بتحقيق ھذه األھداف.
مادة  :34يكفل القانون التوافق بين النشاط االقتصادى العام والنشاط الحر ،تحقيقا ً لألھداف
االجتماعية ورخاء الشعب ،كما يكفل للعاملين فيھما نصيبا ً فى ثمرات إنتاجھم يتناسب والعمل الذى
يؤدونه.
مادة  :35تيسر الدولة للعاملين بھا و للمواطنين فى حاالت البطالة والمرض والعجز والشيخوخة
ولضحايا الحرب والكوارث العامة ومن يعولون من أسرھم مستوى الئقا ً من المعيشة أساسه تھيئة
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الغذاء والمسكن والخدمات الصحية والثقافية واالجتماعية .كما توفر لجميع الراغبين من المواطنين
العالج و التعليم حتى نھاية المرحلة الثانوية.
مادة  :36ينظم القانون العالقات بين العمال وأصحاب األعمال على أسس اقتصادية تتفق وقواعد
الكفاءة االنتاجية و العدالة االجتماعية و األسس االقتصادية ويحدد ساعات العمل وينظم تقدير األجور
العادلة ويكفل صحة العمال وتأمينھم من األخطار وينظم حق العامل فى الراحة األسبوعية وفى
اإلجازات السنوية بأجر.
مادة  :37إنشاء النقابات المھنية و العمالية حق مكفول فى حدود األھداف الوطنية و المجتمعية بعيدا
عن أى تفرقة بين الناس و في حدود ما يبيحه الدستور و القوانين ،وللنقابات شخصية معنوية وفقا ً
للقانون.
مادة  :38العدالة االجتماعية أساس الضرائب وغيرھا من التكاليف المالية العامة ،وتعفى الطبقات
الفقيرة من الضرائب إلى الحد األدنى الضرورى للمعيشة وذلك على الوجه المبين بالقانون.
مادة  :39األسرة أساس المجتمع وقوامھا الدين واألخالق والوطنية ويكفل القانون تدعيم األسرة
وحماية األمومة والطفولة وتوفير المنشآت الالزمة لذلك.
مادة  :40فى األحوال التى يجيز فيھا ھذا الدستور للمشرع تحديد حق من الحقوق العامة الواردة فى
ھذا الباب أو تنظيمه ال يترتب على ھذه اإلجازة المساس بأصل ذلك الحق أو تعطيل نفاذه.
الباب الثالث
السلطات
مادة  :41السيادة لألمة ،وھى مصدر السلطات جميعا ً وتكون ممارستھا على الوجه المبين فى
الدستور.
الفصل األول
البرلمان
مادة  :42بصفة مؤقتة و لحين تعديل الدستور و انتخاب المجلس التشريعي الجديد يتم تعيين مجلس
تشريعي مؤقت مكون من مائة شخص ،و المرفق أسماءھم بالجدول المرافق .و تنتھي مدة ھذا
المجلس بعد ثمانية عشر شھرا من اليوم و يصبح منحال بقوة القانون اعتبارا من 2012 / /
مادة  :43مقر المجلس التشريعي بمدينة القاھرة ،ويجوز عند الضرورة انعقاده فى جھة أخرى بقانون
كما يجوز فى الظروف االستثنائية دعوته لالنعقاد فى أى مكان بناء على طلب رئيس الجمھورية و
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موافقة أغلبية أعضاؤه .واجتماعه فى غير المكان المعين له غير مشروع ،والقرارات التى تصدر فيه
تكون باطلة بحكم القانون.
مادة  :44تحدد الالئحة الداخلية للمجلس مواعيد انعقاده و مواعيد دورته البرلمانية و أجازته
التشريعية .و ال يجوز لرئيس الجمھورية فض الدورة البرلمانية ،و لكن له دعوة المجلس إلى اجتماع
غير عادى عند الضرورة .كما يجوز عقد اجتماع غير عادي بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس.
مادة  :45قبل أن يتولى عضو المجلس عمله يقسم أمامه فى جلسة علنية أن يكون مخلصا ً للوطن
ومطيعا ً للدستور ولقوانين البالد ،وأن يؤدى أعماله باألمانة والصدق.
مادة  :46ينتخب المجلس رئيسا ً ووكيلين ،ومدة الرئاسة والوكالة ھى مدة المجلس .وال يجوز أن يلى
أحد ھؤالء الوزارة وال أية وظيفة عامة أخرى خالل واليته البرلمانية ،فإن شغر مكان أيھم انتخب
المجلس من يحل محله إلى نھاية مدته.
مادة  :47جلسات المجلس علنية على أنه يجوز أن ينعقد بھيئة سرية بناء على طلب رئيس
الجمھورية أو رئيس الوزراء أو عشرة من األعضاء ،ثم يقرر ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع
المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو فى جلسة سرية.
مادة  :48عضو المجلس يمثل األمة بالكامل.
مادة  :49ال يجوز إبطال تعيين أحد أعضاء المجلس التشريعي أو إسقاط عضويته إال بحكم من
محكمة النقض .ويختص المجلس بقبول استقالة أعضائه.
مادة  :50إذا خال مقعد أحد أعضاء المجلس قبل انتھاء مدته ينتخب أعضاء المجلس الباقون من يحل
محله فى مدى ثالثين يوما ً من خلو المقعد ،و تنتھي نيابة العضو الجديد بنھاية مدة المجلس.
مادة  :51ال يؤاخذ أعضاء المجلس عما يبدون من األفكار واآلراء فى أداء أعمالھم فى المجلس
ولجانه.
مادة  :52ال يجوز أثناء دور االنعقاد وفى غير حالة التلبس بالجريمة أن تتخذ نحو أى عضو من
أعضاء المجلس إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أية إجراءات أخرى إال بإذن
المجلس ،وفى حالة اتخاذ أى من ھذه اإلجراءات فى غيبة المجلس يجب إخطاره بھا ،وللمجلس أن
يقرر وقف ھذه اإلجراءات.
مادة  :53ال يمنح أعضاء المجلس أثناء مدة عضويتھم أوسمة وال رتبا ً عسكرية.
مادة  :54يحصل عضو المجلس على مكافأة شھرية قدرھا عشرون ألف جنيه شھريا طوال مدة
عضويته ،و ال يجوز له الحصول على أي مبالغ أخرى تحت أي مسمى.
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مادة  :55ال يجوز للمجلس أن يتخذ قراراً إال إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه ،وفى غير األحوال
المشترط فيھا أغلبية خاصة تصدر القرارات باألغلبية المطلقة للحاضرين ،وعند تساوى اآلراء يعتبر
األمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضاً.
مادة  :56ألعضاء المجلس حق اقتراح القوانين ،و لما للمجلس من صفة مؤقته فإنه يكتفي بإصدار
القوانين الضرورية و العاجلة فقط.
مادة  :57ال يجوز للمجلس تقرير مشروع قانون إال بعد أخذ الرأى فيه مادة مادة وللمجلس حق
التعديل والتجزئة فى المواد وفيما يعرض من التعديالت.
مادة  :58لكل عضو من أعضاء المجلس أن يوجه إلى الوزراء أسئلة أو استجوابات ،وتجرى
المناقشة فى االستجواب بعد سبعة أيام على األقل و خمسة عشر يوما على األكثر من يوم تقديمه،
وذلك فى غير حالة االستعجال وموافقة الوزير.
مادة  :59يضع المجلس التشريعي بأغلبية أعضائه الئحته الداخلية مبينا ً فيھا طريقة السير فى تأدية
أعماله.
مادة  :60المجلس له وحده المحافظة على النظام فى داخله ،ويقوم الرئيس بذلك ،وال يجوز ألى قوة
مسلحة الدخول فى المجلس وال االستقرار على مقربة من أبوابه إال بطلب من رئيسه.
مادة  :61فى حالة نشوب حرب فى األراضى المصرية على وجه يتعذر معه إجراء االنتخابات
العامة تمتد بقانون تقره أغلبية أعضاء المجلس التشريعي نيابة أعضاء المجلس إلى حين انتخاب
المجلس الجديد.
الفصل الثاني
رئاسة الجمھورية
مادة  : 62رئيس الجمھورية ھو رئيس السلطة التنفيذية ،و يمارس سلطاته و اختصاصاته وفقا ً
ألحكام الدستور و القانون ،و يقيم خالل مدة واليته في مقر رئاسة الجمھورية بضاحية مصر الجديدة
بالقاھرة.
مادة  :63نظرا لطبيعة الفترة االنتقالية التي تمر بھا البالد ،و لحين انتخاب رئيس للجمھورية ،يتولى
مجلس رئاسي مكون من خمس أشخاص اختصاصات و سلطات و مسئوليات رئيس الجمھورية .و
على المجلس الرئاسي إجراء انتخابات لمنصب رئيس الجمھورية و نائبه في أقرب فرصة حسب
ظروف البالد على أن يكون ذلك قبل مرور  12شھر من تولي مجلس الرئاسة .و أعضاء مجلس
الرئاسة ھم:
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.1
.2
.3
.4
.5

وزير الدفاع أو رئيس أركان حرب القوات المسلحة )حسب اختيار المجلس األعلى للقوات
المسلحة( الحالي بشخصه.
رئيس المحكمة الدستورية العليا الحالي بشخصه.
د.فايزة أبو النجا
د .بطرس بطرس غالي )أو د.نبيل العربي(
ممثل لشباب الثورة

و تنطبق على أعضاء المجلس الرئاسي كافة الشروط و الضمانات المطبقة على رئيس الجمھورية
في مواد الدستور المؤقت.
مادة  :64يختار مجلس الرئاسة رئيسا له من بين األعضاء األربعة األول و نائبا للرئيس .و تكون
رئاسة المجلس بالتناوب بين أعضائه و تكون مدة رئاسة كل عضو ثالثة شھور.
مادة  :65يشترط فيمن ينتخب رئيسا ً للجمھورية أن يكون مصريا ً من أب و أم مصريين ميالدا و
ليس تجنسا ،و أال يكون حامال لجنسية أخرى ،و أن يكون متمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية وأال
تقل سنه يوم االنتخاب عن خمس وأربعين سنة .و تسري ذات الشروط على نائب الرئيس.
مادة  :66ينتخب رئيس الجمھورية و نائبة باالقتراع الحر المباشر على بطاقة انتخابية واحده من كل
من لھم حق االقتراع و االنتخاب ،و ينظم القانون إجراءات االنتخاب للرئيس و نائبة.
مادة  :67مدة رئاسة الجمھورية خمس سنوات ،وال ينتخب أحد للرئاسة أكثر من مرتين.
)ملحوظة من الكاتب :فضلنا أن تكون مدة الرئاسة  5سنوات و ليس  4إلتاحة الفرصة للرئيس لعمل خطط خمسية
تنموية حيث أن ظروف البالد تستلزم وجود درجة من التخطيط و مدة  4سنوات غير كافية لذلك(

مادة  : 68مع مراعاة المواعيد الدستورية و القانونية يتم التصويت على انتخاب رئيس الجمھورية و
نائبه في يوم السبت الثالث من شھر أكتوبر من العام الذي تنتھي فيه والية الرئيس ،و يتم إعالن
نتيجة االقتراع خالل مدة ال تجاوز  72ساعة من إجراء االنتخابات.
و يتولى الرئيس المنتخب سلطاته في يوم األحد الرابع من شھر ديسمبر التالي لالنتخاب.
مادة  : 69إذا انقضت المدة المحددة دون انتخاب رئيس للجمھورية ،يتم تعيين مجلس رئاسي برئاسة
رئيس المحكمة الدستورية العليا و عضوية رئيس المجلس التشريعي و رئيس مجلس الوزراء ،و
يعھد إليھم بتسيير أمور الدولة و إجراء انتخابات لمنصب رئيس الجمھورية و نائبه خالل ستين يوما.
و تخصم فترة والية ھذا المجلس الرئاسي من مدة الخمس سنوات المقررة لوالية الرئيس المنتخب .و
إذا كان المجلس التشريعي غير موجود ألي سبب من األسباب يحل محل رئيس المجلس التشريعي
في المجلس الرئاسي القائد العام للقوات المسلحة و تكون أقدميته في المجلس بعد رئيس مجلس
الوزراء.
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مادة  :70يؤدى رئيس الجمھورية المنتخب يمينا دستورية علنا و بوجود لجنة مكونة من رئيس و
وكيلي المجلس التشريعي و أعضاء مجلس القضاء األعلى و الرئيس المنتھية واليته و نائبة و من
يرى الرئيس المنتخب دعوتھم للحضور ،و ذلك قبل أن يباشر سلطاته الدستورية .و نص اليمين
»أقسم با} العظيم أن أكون مخلصا للنظام الجمھورى وأن أحترم الدستور وقوانين البالد و حقوق
المواطنين وأن أحافظ على استقالل الوطن وسالمة أراضيه«.
مادة  70مكرر :يؤدي أعضاء المجلس الرئاسي المؤقت ذات اليمين الدستورية علنا أمام مؤتمر
مشترك بين مجلس القضاء األعلى و المجلس األعلى للقوات المسلحة.
مادة  :71يعين القانون رواتب رئيس الجمھورية و نائبه بما ال يقل عن مائة و خمسين ألف جنيه
شھريا وال يتقاضى راتبا ً أو مكافأة سواھا .وال يجوز أن يلى وظيفة عامة أخرى وال أن يزاول ولو
بطريق غير مباشر مھنة حرة وال عمالً تجاريا ً أو صناعيا ً أو مالياً .وكذلك ال يجوز أن يشترى أو
يستأجر شيئا ً من أمالك الدولة ولو كان ذلك بالمزاد العام وال أن يؤجر أو يبيع شيئا ً من أمالكه أو أن
يقايض عليه.
و ال يجوز أن يحتفظ رئيس الجمھورية و نائبة و زوجتيھما بأي ھدية من أي جھات سواء خارجية أو
داخلية تزيد قيمتھا عن خمسة آالف جنيه ،و إذا زادت القيمة عن ذلك وجب على الرئيس و نائبه و
زوجتيھما تسليم ھذه الھدايا لخزانة الدولة.
مادة  :72عند انتخاب الرئيس و نائبة يتم تشكيل لجنة استثمارية بمعرفة وزارة االستثمار تتسلم
أمالك الرئيس المنتخب و نائبة و زوجتيھما و أبنائھما القصر االستثمارية كالشركات و األسھم و
السندات إلخ ،و تتولى إدارتھا بصفة سرية و في مجاالت استثمار غير معلنة خالل فترة والية
الرئيس و نائبه.
مادة  :73رئيس الجمھورية و نائب الرئيس يقيمان في مساكن رسمية مملوكة للدولة و مخصصة
لصاحبھا بصفته و يتركھا عند خروجه من منصبه .و يكون مسكن الرئيس في مقر رئاسة
الجمھورية.
تحتفظ رئاسة الجمھورية بما ال يزيد عن  4استراحات من استراحاتھا الحالية في أنحاء الجمھورية و
تخصص الستخدام الرئيس و ضيوفه و ذلك في برج العرب ،شرم الشيخ ،القناطر الخيرية ،و
أسوان .و ال يجوز تخصيص أي استراحات أخرى للرئيس أو الرئاسة حتى و لو تم تمويلھا عن
طريق منح ال ترد أو ھدايا.

مادة  :74رئيس الجمھورية يساءل جنائيا ً عن انتھاك حرمة و أحكام الدستور واستغالل النفوذ وعن
جميع الجرائم األخرى التى يعاقب عليھا القانون .ويكون اتھام رئيس الجمھورية والتحقيق معه
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بقرار من المجلس التشريعي بأغلبية  %75من أعضائه الذين يتألف منھم بعد التحقيق معه أمام
المجلس .وتكون محاكمته على وجه السرعة بموجب القوانين المدنية و الجنائية السارية أمام دائرة
خاصة مشكلة من جميع قضاة محكمة النقض .وإذا حكم عليه فى أي جريمة أعفى من منصبه مع عدم
اإلخالل بالعقوبات األخرى .و خالل فترة المحاكمة يتم تفويض نائب الرئيس مؤقتا في سلطات رئيس
الجمھورية.
مادة  :75تبدأ اإلجراءات النتخاب رئيس الجمھورية و نائبه قبل موعد االنتخاب بتسعين يوماً.
مادة  :76إذا قام مانع مؤقت يحول بين رئيس الجمھورية ومباشرة سلطاته أناب عنه نائبه .وفى
أحوال الوفاة أو االستقالة أو العجز الدائم عن العمل ،يستكمل نائب رئيس الجمھورية مدة الرئيس .و
على نائب الرئيس –بعد أن يتولى مسئوليته أن يعين نائبا له خالل أسبوعين.
مادة  :77إذا قدم رئيس الجمھورية استقالته من منصبه وجه االستقالة إلى المجلس التشريعي.
مادة  :78لرئيس الجمھورية و للمجلس التشريعي و الحكومة حق اقتراح القوانين.
مادة  :79رئيس الجمھورية يصدر القوانين فى مدى شھر من موافقة المجلس التشريعي عليھا .و في
حالة رفض المجلس التشريعي لقانون اقترحه رئيس الجمھورية ،فإنه لرئيس الجمھورية فى المدة
المحددة لإلصدار أن يطلب إلى المجلس بكتاب مسبب إعادة النظر فى القانون فإذا أقره المجلس
وجب إصداره.
أما إذا أصر المجلس التشريعي على رفض القانون فإنه يجوز لرئيس الجمھورية االحتكام للشعب
عن طريق االستفتاء ،فإن وافق الشعب تم إصدار القانون.
مادة  :80في حالة موافقة المجلس التشريعي على قانون ،و رأى رئيس الجمھورية رفضه ،فإنه –
أي رئيس الجمھورية -له أن يطلب من المجلس –بكتاب مسبب إعادة النظر في ھذا القانون -فإذا قرر
المجلس الموافقة على القانون مجددا وجب إصداره.
مادة  :81في حالة وجود ضرورة إلصدار قوانين حال فض دورة المجلس التشريعي ،يصدر رئيس
الجمھورية قرار بدعوة المجلس لالنعقاد بصفة طارئة خالل  48ساعة.
مادة  :82ال يجوز تفويض الرئيس في إصدار مراسيم بقوانين أو قرارات لھا قوة القانون .وال يجوز
له إصدار قوانين بأي طريقة دون سلوك المسار المحدد في الدستور.
مادة  :83رئيس الجمھورية يضع اللوائح الالزمة لتنفيذ القوانين بما ال يتضمن تعديالً فيھا أو تعطيالً
لھا أو إعفاء من تنفيذھا ،ويجوز أن يعھد القانون إلى غيره بوضع ھذه اللوائح.
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مادة  :84رئيس الجمھورية يولى رئيس مجلس الوزراء و الوزراء –بعد موافقة المجلس التشريعي
على أشخاصھم -وھو الذي يعفيھم أعمالھم.
مادة  :85رئيس الجمھورية يعين الموظفين المدنيين و العسكريين ويعزلھم على الوجه المبين فى
القانون ،و له أن يفوض في ذلك من يشاء من موظفي الدولة .و يشترط موافقة المجلس التشريعي
على أشخاص الوزراء و المحافظين و كل من يحمل درجة الوزير.
مادة  :86رئيس الجمھورية يعتمد ممثلى الدول األجنبية الدبلوماسيين وھو الذى يعين الممثلين
الدبلوماسيين المصريين لدى الدول والھيئات األجنبية ويعزلھم على الوجه المبين فى القانون.
مادة  :87رئيس الجمھورية ھو القائد األعلى للقوات المسلحة وھو الذى يعلن الحرب وال يكون ذلك
إال بموافقة المجلس التشريعي.
مادة  :88رئيس الجمھورية يبرم المعاھدات ويبلغھا المجلس التشريعي مشفوعة بما يناسب من البيان
وال تكون نافذة إال بعد موافقة المجلس التشريعي عليھا ونشرھا وفقا ً لألوضاع المقررة.
مادة  :89رئيس الجمھورية ينشئ ويمنح الرتب العسكرية وأوسمة الشرف المدنية والعسكرية على
الوجه المبين فى القانون.
مادة  :90لرئيس الجمھورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيضھا أما العفو الشامل فال يكون إال بقانون.
مادة  :91يتولى رئيس الجمھورية جميع سلطاته بواسطة الوزراء ،وأوامره شفوية كانت أو كتابية ال
تعفى الوزراء من المسؤولية بحال .ومع ذلك يستقل رئيس الجمھورية بتولية رئيس مجلس الوزراء
أو إعفائه ،و يجوز لرئيس الجمھورية أن يتولى منصب رئيس الوزراء.
الفصل الثالث
الوزارة
مادة  :92ال يلى الوزارة إال مصري من أبوين مصريين و ال يحمل أي جنسية أخرى.
مادة  :93قبل أن يتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء أعمالھم يؤدون أمام رئيس الجمھورية ھذا
اليمين» :أقسم با} العظيم أ.«.................................................................
مادة  :94للوزراء أن يحضروا جلسات المجلس التشريعي .ويجب أن يسمعوا كلما طلبوا الكالم،
ولھم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين أو أن ينيبوھم عنھم ،وللمجلس أن يحتم على الوزراء
حضور جلساته ،وال يكون للوزير صوت فى التصويت في المجلس إال إذا كان ھو عضوا فيه.
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مادة  :95رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون مسئولية تضامنية أمام المجلس التشريعي عن
السياسة العامة للوزارة وكل منھم مسؤول عن أعمال وزارته.
وال يجوز طرح الثقة بالوزارة إال بناء على طلب يوقع من ربع األعضاء الذين يتألف منھم المجلس
التشعريعي ،وال تجرى المناقشة فيه إال بعد أسبوع من عرضه.
وفى الحالتين يكون إبداء الرأى باالقتراع العلنى وبالمناداة على األعضاء بأسمائھم .ولرئيس الوزارة
مع ذلك أن يطلب التصويت فوراً.
مادة  :96إذا قرر المجلس التشريعي عدم الثقة بالوزارة بأغلبية األعضاء الذين يتآلف منھم المجلس
أصبحت الوزارة في حكم المستقيلة وإذا كان القرار خاصا ً بأحد الوزراء أصبح في حكم المستقيل من
الوزارة .و ال يجوز لرئيس الجمھورية إعادة تعيين رئيس الوزراء أو الوزراء الذين قرر المجلس
التشريعي سحب الثقة منھم.
مادة  :97يتولى الوزراء فى وزاراتھم التوجيه والرقابة ورسم السياسات.
وينظم القانون اختصاصات الوظائف الرئيسية ومسؤوليات الموظفين والضمانات التى تصون
حقوقھم ،وتكفل حريتھم فى العمل وحيدة اإلدارة الحكومية ومقدرتھا على اإلنتاج.
مادة  :98ال يحق للوزير أثناء واليته الوزارة أن يلى أية وظيفة أخرى وال أن يزاول ولو بطريق
غير مباشر مھنة حرة وال عمالً تجاريا ً أو صناعيا ً أو مالياً.
مادة  :99للمجلس التشريعي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النائب العام حق اتھام الوزراء فيما يقع
منھم من الجرائم بسبب تأدية وظائفھم والوزير الذى يتھم يوقف عن العمل إلى أن يقضى فى أمره
وال تمنع إقالته من إقامة الدعوى عليه أو االستمرار فيھا.
وتكون محاكمة الوزراء أمام المحاكم العادية وفقا ً لألوضاع واإلجراءات و االختصاصات التى ينص
عليھا القانون للمواطنين.
ويطبق فى شأنھم قانون العقوبات فى الجرائم المنصوص عليھا فيه ،وتبين فى قانون خاص أحوال
مسؤولية الوزراء التى لم يتناولھا قانون العقوبات.
مادة  :100ال يجوز العفو عن الوزير المحكوم عليه من المحاكم إال بموافقة المجلس التشريعي
بأغلبية ثلثي أعضاؤه.
الفصل الرابع
السلطة القضائية
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مادة  :101القضاة مستقلون ال سلطان عليھم فى قضائھم لغير القانون وال يجوز ألية سلطة التدخل
فى القضايا أو فى إجراءات العدالة.
مادة  :102الجھات القضائية ھي المحاكم الغير عسكرية بأنواعھا و منھا المحكمة الدستورية العليا و
محاكم مجلس الدولة و النيابة العامة ،وتحدد اختصاصاتھا على الوجه الذى يقرره القانون.
مادة  :103جلسات المحاكم علنية إال إذا قررت المحكمة جعلھا سرية مراعاة للنظام العام أو اآلداب.
مادة  :104تصدر األحكام باسم األمة.
مادة  :105تقوم كل ھيئة قضائية على شئونھا ،و تكون للسلطة القضائية ميزانية مستقلة يحددھا
المجلس التشريعي تستقل بھا .و يكون للقضاء مجلس أعلى ينظم القانون اختصاصاته ويؤلف من
رئيس محكمة النقض رئيسا ً ومن أقدم ثالثة من كل من مستشارى محكمة النقض و عضو عن
المحكمة الدستورية العليا تختاره المحكمة ،ورؤساء محاكم االستئناف و النائب العام ويضم إليه اثنان
من مستشارى مجلس الدولة يختارھما مجلسه الخاص من بين أعضائه .و يختص مجلس القضاء
األعلى بإدارة جميع شئون القضاء اإلدارية و المالية و غيرھا ،و ھو السلطة العليا و الوحيدة
المسئولة عن القضاة و القضاء.
مادة  :106القضاة غير قابلين للعزل .ويكون تعيينھم وترقيتھم ونقلھم بناء على قرار مجلس القضاء
األعلى ،ويختص ھذا المجلس بتأديبھم وندبھم ،وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون.
مادة  :107ال يلى المستشارون من رجال القضاء الوزارة قبل مضى عام من تركھم خدمة القضاء.
وال يجوز لرجال القضاء تولي أي عمل آخر و ال يجوز تعيينھم مستشارين لدي السلطة التنفيذية أو
التشريعية أو الشركات العامة أو الخاصة أو أي جھة أخرى أو غير ذلك خالل عملھم بالقضاء و قبل
مضي عامين على تركھم الخدمة ،سواء كان ذلك بأجر أو بدون.
مادة  :108يتولى النيابة العمومية نائب عام من المستشارين يعينه مجلس القضاء األعلى.
مادة  :109تشرف السلطة القضائية على رجال الضبط القضائى وفقًا للقانون.
الباب الرابع
الشؤون المالية
مادة  :110إنشاء الضرائب العامة أو تعديلھا أو إلغاؤھا ال يكون إال بقانون وال يُعفى أحد من أدائھا
غير األحوال المبينة فى القانون .وال يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إال فى
حدود القانون.
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مادة  :111ينظم القانون القواعد األساسية لجباية األموال العامة وإجراءات صرفھا.
مادة  :112ال يجوز للحكومة عقد قرض أو االرتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة
فى سنة أو سنوات مقبلة إال بقانون.
مادة  :113جميع أموال الدولة و إيراداتھا و نفقاتھا تخضع لرقابة المجلس التشريعي و ال يجوز منع
ھذه الرقابة أو الحد منھا تحت أي مسمى .و يجوز للحكومة أن تطلب مناقشة بعض األمور المالية في
جلسة خاصة.
مادة  :114الموازانة الشاملة إليرادات الدولة ومصروفاتھا يجب تقديمھا إلى المجلس التشريعي قبل
انتھاء السنة المالية بثالثة أشھر على األقل لفحصھا واعتمادھا والسنة المالية يعينھا القانون.
مادة  :115الحساب الختامى للدولة عن العام المنقضى يجب أن يعتمده المجلس التشريعي.
مادة  :116الميزانيات المستقلة والملحقة وحساباتھا الختامية تجرى عليھا األحكام المتقدمة الخاصة
بميزانية الحكومة وحسابھا الختامى.
الباب الخامس
القوات المسلحة
مادة  :117الدولة وحدھا ھى التى تنشئ القوات المسلحة وال يجوز ألى ھيئة أو جماعة إنشاء
تشكيالت عسكرية أو شبه عسكرية.
مادة  :118ينظم القانون التعبئة العامة كما ينظم الظروف االستثنائية التى يجوز فيھا للسلطات المدنية
االستعانة بالقوات المسلحة فى أغراض محدودة.
مادة  :119ينظم قانون خاص المجالس و المحاكم العسكرية ويبين اختصاصاتھا واألحكام التى
تطبقھا والشروط الواجب توافرھا فيمن يتولون قضاءھا .وال يكون لھذه المجالس اختصاص إال فى
الجرائم العسكرية التى تقع من أفراد القوات المسلحة أو في معسكراتھا و أماكنھا و منشآتھا.
الباب السادس
الشرطة
مادة  :120الشرطة ھيئة مدنية نظامية ،رئيسھا وزير الداخلية ،و تؤدي الشرطة واجبھا في خدمة
الشعب ،و تكفل للمواطنين الطمأنينة و األمن ،و تسھر على حفظ النظام و األمن العام و اآلداب ،و
تتولى تنفيذ ما تفرضه عليھا القوانين و اللوائح من واجبات ،و ذلك كله على الوجه المبين في القانون.

18

الباب السابع
مدة صالحية اإلعالن الدستوري
مادة  :121يلتزم المجلس التشريعي فور اجتماعه بالبدء في المداولة الختيار ھيئة تأسيسية تقوم
بكتابة دستور جديد ،على أن يكون بھذه الھيئة فقھاء و قضاة دستوريين و ساسة من االتجاھات
المختلفة ،و من يري المجلس التشريعي إضافته للھيئة التأسيسية.
مادة  :122في خالل فترة مداولة المجلس التشريعي الختيار الھيئة التأسيسية يقوم المجلس بطرح
الھيكل األساسي للدستور للمناقشة الشعبية بالوسائل المختلفة.
مادة  :123ينتھي المجلس التشريعي من اختيار الھيئة التأسيسية في مدة ال تجاوز ثالثة أشھر من
توليه مسئوليته ،و تمنح الھيئة التأسيسية مدة ال تجاوز ستة أشھر من تاريخ تكوينھا لوضع الصيغة
المقترحة للدستور .و يجوز أن تضع الھيئة التأسيسية صيغتان بديلتان لمادة واحدة على أن تعرض
على الشعب لالستفتاء.
مادة  :124يتم عرض مشروع الدستور على رئيس الجمھورية و المجلس التشريعي لمناقشته مع
الھيئة التأسيسية و إجراء أي تعديالت يتم االتفاق عليھا ،على أال تتجاوز مدة ھذه المناقشات شھر
واحد ،يتم بعده عرض مشروع الدستور على الشعب لالستفتاء.
مادة  :125يتم عرض مشروع الدستور على الشعب لالستفتاء العام خالل أسبوعين من االنتھاء من
صياغته و مناقشته مع رئيس الجمھورية و المجلس التشريعي.
مادة  :126إذا وافق الشعب على الدستور يصبح المجلس التشريعي منحال بقوة القانون بعد ستون
يوما من الموافقة ،و يجب على رئيس الجمھورية الدعوة النتخاب البرلمان الجديد بالشكل الذي يحدده
الدستور الجديد على أن تنتھي االنتخابات و يحلف األعضاء الجدد اليمين القانونية قبل انتھاء مدة
والية المجلس التشريعي المؤقت.
مادة  :127إذا رفض الشعب الدستور المقترح ،تقوم الھيئة التأسيسية بتعديله طبقا لم ظھر من
اعتراضات عليه من الحوار الوطني و تعيد طرحة لالستفتاء خالل ستين يوما من ظھور نتيجة
االستفتاء األولي برفض الدستور.
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