شرقي متنور ،ولكن يف حقيقة األمر كان هذا التقليد ظاهرًاي
وليس جوهرًاي ،حيث مل ينعقد اجمللس سوى ست مرات يف
الفرتة من ( )9681 -9611ومل يكن انعقاده ملدة تزيد عن
ثالثة شهور ،ووفقا لكل األسباب املتقدمة فإهنا كلها ال تدل
على حاكم حيرتم إرادة األمة أو يراعي مصاحلها ،وإمنا كانت
غطاء لسياسات تستهدف تكريس احلكم وتعظيم الغنائم
االقتصادية للملك والنخبة احلاكمة حوله من األعيان(.)1
ويف مرحلة اتلية  9681أسند إىل حممد شريف ابشا
"أطلق عليه أبو الدستور املصري" مهمة وضع دستور للبالد
ومت هذا ابلفعل غري أنه مل يصدر به املرسوم اخلديوي رغم
إقرار احلكومة له ،وكان قوام الدستور حق إقرار القوانّي وإقرار
امليزانية جمللس النواب ،وجعل الوزارة مسؤولة أمام اجمللس،
وحق سكان السودان يف انتخاب ممثلّي عنهم.
وبعد عزل اخلديوي إمساعيل ووصول اخلديوي توفيق
خلفا له أقنعه شريف ابشا أبن الدستور ومشاركة األمة ممثَله
بن َواب عنها هو السبيل ملواجهة التدخل األورويب ،غري أن
اخلديوي توفيق مل يكن متحمسا لفكرة الدستور وكان يؤمن
ابحلكم الفردي وألغى رساسة لجلس الوزراء َ
وتوىل السلطة
بنفسه.
ونتج عن كل هذا ابإلضافة إىل التدخل األجنيب ،قيام
الثورة العرابية ومن مطالبها تشكيل لجلس للنواب ،وافتتح
اجمللس وقدم الدستور اجلديد سنة  9669وص َدق عليه
اخلديوي وبعد ذلك حدثت االنتكاسة للثورة العرابية واحتالل
اإلجنليز ملصر.
ويف عهد اخلديوي عباس حلمي الثاين كان ظهور
سعد زغلول كعضو يف اجلمعية التشريعية متزامنا مع مطلب
األمة ابلدستور واجلالء وبدأت تثار مسألة احلياة الدستورية

ثورة  9191وأثرها على احلياة الدستورية
يف مصر



مروة مسري

مقدمة:
مل تكن ثورة  9191ودستور  9191البداية احلقيقية
للحياة النيابية والدستورية يف مصر ،فقد كان اخلديوي
إمساعيل هو املؤسس األول ملا عرف مبجلس شورى النواب،
واختلفت اآلراء حول السبب الذي دفع اخلديوي إلنشائه،
إال أن الوقائع تظهر أنه كان يهدف من ورائه للسيطرة على
األعيان ألنه كان حباجة إىل أشخاص على دراية بظروف
الريف وقادرين على مساعدته ،وقد كان هذا حيدث منذ
يتعّي التعامل
عصر حممد علي وأصبح وجودهم أمرا واقعا َ
معه ،وأيضا تدعيم الثقة األجنبية يف مصر وتسهيل احلصول
على القروض ،ومن املعروف أن دخول مصر عصر االقرتاض
كان يف عهده ،وكذلك رغبة يف زايدة موارد الدولة عن طريق
فرض الضرائب ،وهي سياسة غري شعبية .فاستخدم هذا
اجمللس إلضفاء الشرعية على السلوك املايل واإلداري له ،وهذا
حدث عندما صادر بعض األراضي وأعاد توزيعها على بعض
من أفراد أسرته وحصل على موافقة اجمللس على هذا اإلجراء،
وطلب من اجمللس فرض ضرائب على األراضي غري املنزرعة،
وأن يرفع مقدار الضرائب القائمة ،وابلتايل أصبح اجمللس
متورطا يف سلوك احلكومة غري املر َحب به من قبل الشعب.
وبقراءة صفحات من اتريخ اخلديوي إمساعيل نرى أنه
كان مولعا بتقليد الغرب ،فكان يريد أن يبدو أمامه كحاكم

( )1ف.روبرت هنرت ،مصر اخلديوية :نشأة البريوقراطية احلديثة -9681
 ،9681بدر الرفاعي (مرتجم) (القاهرة :اهليئة املصرية العامة للكتاب،
 )9891ص .81

 ابحثة حاصلة على ماجستري شريعة وقانون.
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 -9طرق غري دميقراطية تسود فيها إرادة احلاكم وتتمثَل
يف صورتّي:
أ) املنحة :ويقصد هبا استقالل احلاكم بوضع الدستور
دون أن يشاركه فيه الشعب ،ويتم ذلك عن طريق تنازل
احلاكم عن بعض سلطاته للشعب يف صورة عهود أو
مواثيق ،وقد مينح احلاكم الدستور للشعب تلقائيًا ومبحض
إرادته ،وقد يضطر إىل هذا املنح حتت ضغط من الشعب.
ب) العقد :يف هذه الطريقة تكون إرادة الشعب
جبانب إرادة احلاكم ،ويعطى لكل من الطرفّي احلق يف أن
يناقش شروط االتفاق ويف أن حيول دون إبرامه ،والذي
حيدث عادة يف مثل هذه الطريقة أن ممثلي الشعب يضعون
مشروع الدستور مث يعرضونه على احلاكم الذي يوافق عليه،
وتعد هذه الطريقة حلقة يف طريق التطور حنو األخذ ابلوسائل
الدميقراطية يف وضع الدستور.
 -9الطرق الدميقراطية:
وينفرد الشعب هنا ابلسلطة التأسيسية األصلية،
حيث يوضع الدستور بواسطه ممثلي الشعب ويلتزم أبحكامها
احلاكم وأفراد الشعب ،فالدستور يكون من كل األمه ذاهتا
ويوضع إبحدى طريقتّي:
أ) وضع الدستور بواسطة مجعية نيابية أتسيسية،
وتتمثل هذه الطريقة يف أن الشعب ينتخب هيئة تقوم بوضع
الدستور ويعترب الدستور الذي يصدر عن هذه اهليئة كأنه
صادر عن الشعب أبسره ،ويعترب الدستور انفذا مبجَرد إقرار
اهليئة عليه يف صيغته النهائية دون عرضه على الشعب أو
استفتائه عليه.
ب) وضع الدستور عن طريق االستفتاء الدستوري:
ويف هذه الطريقة يباشر الشعب بنفسه السلطة التأسيسية

وسؤال عن مصدر السلطة أهو األمة أم احلكومة ،وصوال
للحظة الفارقة يف ثورة  9191وأتسيس نظام سياسي جديد
ينهي عالقة مصر ابإلمرباطورية العثمانية وفيه أصبح السلطان
أمحد فؤاد ملكا وأصبح يلزم للنظام اجلديد وثيقة تؤطره فكان
دستور (.9191)2
يدور سؤال هذه الورقة حول القضية الدستورية يف
فرتة مه َمة من اتريخ مصر احلديث ،تقع ما بّي ثورتّي ،هي
الفرتة من  9191إىل  ،9119وقد شهدت هذه الفرتة
ميالد دستور  9191ابعتباره أحد أهم مكاسب ثورة
 9191مشكال لنظام حكم نيايب ومؤسسا لدميقراطية مصرية
جديدة ،مث شهدت االنقالب عليه وإصدار دستور 9118
الذي ي عد مبثابة الصورة السلبية لدستور  9191والذي عاد
بعد ثالث سنوات لكن يف سياق خمتلف عن نشأته ،ما
جعل داللة عودته سجاليَة ،يف إطار تعقد العالقة بّي
السياسي والقانوين (الدستوري) يف مصر احلديثة .ونلقي
ضوءا مكثَفا على تطورات القضية الدستورية يف تلك الفرتة
من خالل إشارة موجزة إىل طرق وضع الدساتري ،مث االنتقال
إىل السياق الذي أحاط بوضع دستور  91عقب ثورة
 9191والطريقة اليت وضع هبا ،وتكوين جلنته ،قبل إلقاء
نظرة على املضمون السياسي مث االجتماعي للدستور
واإلشارة إىل قضية السودان فيه .ويف قسم اثن من الورقة
نتعَرض لدستور  9118بداية من سياق التالعب بدستور
 9191مرورا بطريقة إصدار دستور  9118وما تض َمنه من
تعدايت على الدميقراطية الناشئة ،والنضال الشعيب حلّي عودة
دستور .9191
أول -طرق وضع الدساتري
ً
تنقسم طرق وضع الدساتري إىل طريقتّي أساسيَ ْتّي:
( )2ماهر حسن ،حكاية الدساتري املصرية يف مائيت عام( ،القاهرة :اهليئة
العامة لقصور الثقافه988-91 ، )9891،

2

 -1تكوين جلنة وضع الدستور:

األصلية لوضع الدستور ،وتعد هذه الطريقة األسلوب األمثل
ملمارسة الدميقراطية(.)3

دعي الوفد لالشرتاك يف اللجنة بثالثة أعضاء ،كما
دعي احلزب الوطين لالشرتاك كذلك ولكن الوفد رفض،
وكانت احلجة اليت استند عليها يف رفضه هي أن الدستور
جيب أن يكون من عمل مجعية وطنية ،وقد أطلق سعد
زغلول على هذه اللجنة من منفاه "جلنة األشقياء" ،كما
وصف تصريح  96فرباير أبنه نكبة وطنية ،ولكن بعد أقل
من عام (مارس -9191يناير  )9191سيستفيد سعد
زغلول نفسه من كل ذلك فتصبح له األغلبية الكاسحة يف
لجلس النواب ويصبح أول رئيس حكومة مصرية إبرادة
الشعب.
يف افتتاح أعمال جلنة وضع الدستور أشار "عبد
اخلالق ثروت" إىل أن أحكام الدستور سرتاعي تقاليد البالد
احمللية وعاداهتا وخمتلف االعتبارات االجتماعية فيها ،وأن
يستفاد من جتارب األمم األخرى واالستعانة بذوي اخلربة
والكفاءات من أبناء البالد ،وأن احلكومة مل تقتصر يف الدعوة
إىل معاونتها على فريق دون آخر ،وقال أيضا إهنم سرياعون
يف الدستور أحدث مبادئ القانون العام وعلى األخص
املسؤولية الوزارية أمام الربملان(.)5

اثنيًا -اخللفية السياسية لوضع دستور 9191
عقب إعالن تصريح  96فرباير  9199أصبحت
مصر مملكة ،واختذ السلطان فؤاد لنفسه لقب "ملك مصر"
وألغى لقب سلطان مصر .وإزاء ذلك سعت احلكومة لوضع
دستور للبالد يتَفق مع وضعها السياسي اجلديد ،فدعت
األحزاب املصرية القائمة يف ذلك الوقت لكي تشاركها يف
وضع الدستور ،وطالبت احلركة الوطنية أبن يضع الدستور
مجعية نيابية أتسيسية منتخبة وليست جلنة معينة من قبل
احلكومة ،ولكن احلكومة ش َكلت جلنة مكونة من ثالثّي
عضوا من رجال احلكومة املشتغلّي ابلقانون ،وزعماء حزب
األحرار الدستوريّي ،وبعض الشخصيات البارزة يف اجملتمع
املصري ،وأخذ هذا الدستور ابلنظام الربملاين ،لذلك اعرتف
ابلرقابة املتبادلة بّي السلطتّي التشريعية والتنفيذية(.)4
يف  91مارس  9191أرسل السلطان فؤاد خطااب
إىل رئيس احلكومة يطلب منه إبالغ الشعب املصري أوال
ابستقالل مصر مع صريورته ملكا عليها ،ومل يكن استقالل
مصر قد أعلن رمسيًا حىت ابدرت الوزارة برساسة "عبد اخلالق
ثروت" ابختاذ سلسلة من اإلجراءات يف الداخل واخلارج
لتجسيد التحول الذي طرأ على وضع البالد ،فاعترب يوم 91
مارس هو عيد االستقالل حيتفل به كل عام ،وابدر" عبد
اخلالق ثروت "إبعالم الدول األجنبية مبا مت واهنالت برقيات
التهنئة من خمتلف امللوك ورؤساء الدول على امللك أمحد
فؤاد ،مبا يف ذلك هتنئته من ملك إجنلرتا وإمرباطور اهلند.

 -2نظرة على بعض مواد الدستور:
 املضمون السياسي لدستور 9191تض َمن الدستور أبوااب ومواد تعرب عن الوضع السياسي
اجلديد ملصر بعد احلرب العاملية األوىل وثورة  9191وعن
النظام السياسي العام املراد إنشاؤه .ففي املادة األوىل -وهي
( )5ملزيد من التفاصيل ،انظر اآليت:
 ماهر حسن ،مرجع سبق ذكره ،ص .999 عبد العظيم حممد رمضان ،تطور احلركة الوطنية يف مصر من -9196( ،9111القاهرة :مكتبة مدبويل ،)9161 ،ص .189
 حممد زكي عبد القادر ،حمنة الدستور ( ،9119-9191د.ن ،د.ت) ،ص.18

( )3أمحد حممد أمّي ،الدساتري ومشاريع الدساتري يف مصر( ،القاهرة :مكتبة
الشروق الدولية ،)9881 ،ص .91
( )4املرجع السابق ،ص .98
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بعضا من احلرية الدستورية ال ميكن تطبيقه على محالت
تعتدي على أسس اهليئة االجتماعية ،كحظر الدعوة البلشفية
(الشيوعية السوفيتية) املوجودة وقتها ،فإنه يضطر مجيع
احلكومات إىل اختاذ تدابري قد تكون مناقضة للمبادئ املقَررة
ابلدستور ألجل ضمان حريه أهل البالد املساملّي واملوالّي
ص على أن إنذار الصحف وتعطيلها أو
للقانون ،ولذلك ن َ
إلغاءها ابلطرق اإلدارية قد جيوز يف حالة ما تقضي الضرورة
االلتجاء إليه حلماية النظام االجتماعي ،وأضيف حتفظ مماثل
هلذا النص إىل نص املادة  98اليت تكفل للمصريّي حق
االجتماع بسكينة ومن دون سالح ،واملادة اليت حتظر النفي
جلرائم سياسية.
أ َما فيما خيتص ابلتعليم فقد وضع الدستور مبدأ
التعليم األويل اإلجباري ولجانية التعليم وترك لقانون خاص
تنظيم التفاصيل وتعيّي االعتمادات الالزمة له.
والباب الثالث أطول األبواب وأمهها وهو يبحث يف
تنظيم السلطات ،فاملادة  991جتعل من األمة املصدر
األساسي للسلطات وليس امللك ،وبناء عليه مت االعرتاف
بسيادة األمة ،ابإلضافة إىل حتويل نظام احلكم إىل ملكية
برملانية ،فيها يتم سحب العديد من الصالحيات من امللك
إىل لجلس النواب ،وال يستطيع األخري إلغاء الدستور أو
إدخال تعديالت عليه إال مبوجب نظام تشرتك فيه السلطات
الثالث (تشريعية وقضائية وتنفيذية).
أ َما نظام وراثة العرش فلم يقَرر ابلدستور نفسه ،ولكن
إبشارة الدستور إىل مرسوم  91أبريل سنة  9199اليت
تكسب هذا النظام صبغه دستورية ،وقد نص صراحة على أن
النصوص اخلاصة بنظام توارث العرش ال ميكن أن تكون
عرضة القرتاح إعادة النظر فيها.
إن امللك الذي كان من قبل ميلك يف يده السلطة
التشريعية والتنفيذية مل حيتفظ يف املواد التشريعية إال بسلطة
نظامية ،وهي أن يصدر القوانّي الالزمة لضمان تنفيذ

الوحيدة يف الباب األول -ترد القاعدة األساسية اليت تنتج
عن إلغاء السيادة الرتكية وإلغاء احلماية الربيطانية ،وهي أن
مصر دولة مستقلة ذات سيادة ،وأهنا حتكمها حكومة ملكية
متوارثة ذات أنظمة متثيلية.
والباب الثاين حيتوي على طائفة من النصوص
الوضعيَة اليت توجد يف معظم الدساتري احلديثة ،من حتديد
اجلنسية ابلقانون ،واملساواة أمام القانون واملساواة يف التمتع
ابحلقوق املدنية والسياسية والواجبات والتكاليف العامة بال
متييز بسبب األصل أو اللغة أو الدين ،وعدم تويل األجانب
الوظائف إال يف أحوال استثنائية ،يف خطوة مه َمة لتمصري
الوظائف العامة ومضادة لسياسة اجللنزة اليت اتَبعها اإلجنليز
منذ احتالهم مصر .9669
وكانت املواد األكثر أمهية اليت تؤسس لدولة القانون
تلك اليت تتعلَق بكفالة احلرية وعدم جواز القبض على إنسان
وحبسه إال وفقا ألحكام القانون ،وال جرمية وال عقوبة إال
بناء على قانون ،وأيضا حرمة املنازل وامللكية يف إطار
القانون ،وكفاله حرية االعتقاد ومحاية الدولة لشعائر األداين
والعقائد وفقا للعادات املرعيَة ،وضمان حرية الصحافة يف
حدود القانون ،واحلق يف االجتماع ،واحلق يف التعليم ،واحلق
يف تكوين اجلمعيات ،واحلق يف خماطبة السلطات العامة.
ويتفَرع على مبدأ عدم التمييز إلغاء مجيع االمتيازات
اخلصوصية سواء كانت يف مسألة الضرائب أو الشؤون
السياسية أو فيما يتعلَق بواجب اخلدمة العسكرية.
وقد ضمنت حرية الصحافة ابملادة  91من الدستور،
وهذه احلرية ال تقيَد فيما يعد مبدئيًا إال بنصوص قانون
العقوابت ،فال ميكن إقامة الرقابة عليها ،وميتنع إنذار
الصحف أو تعطيلها أو إلغاؤها بواسطة اإلدارة ،فكل نظام
املطبوعات الذي س َن يف  91نوفمرب  9669جيب أن جيعل
مطابقا للمبادئ اجلديدة ،ولكن يبقى هناك استثناء واحد
إلنذار الصحف وتعطيلها أو إلغائها ابلطرق اإلدارية ،فإن
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احلالية ،ومل يكن هذا احلق معرتفا به جمللس شورى القوانّي
بقانون  ،9661وكل ما كان يستطيعه هو أن يطلب من
احلكومة تقدمي املشروعات ،ولكن احلكومة كانت حرة يف
تلبية هذا الطلب أو عدم تلبيته(.)7
واعرتف الدستور ابلرقابة املتبادلة بّي السلطتّي
التشريعية والتنفيذية ،وذلك على النحو التايل:
أ) رقابة السلطة التشريعية للحكومة تتمثَل يف اآليت:
 -9أعطى الدستور ألعضاء الربملان احل َق يف توجيه
أسئلة إىل الوزراء وكذلك استجواب الوزراء (املادة .)988
 -9قَرر الدستور لعضو الربملان احلق يف طلب إجراء
حتقيق (املادة .)986
 -1قَرر هذا الدستور مبدأ املسؤولية السياسية
ص على مبدأ عدم مسؤولية امللك (املادة
للوزارة ،كما ن َ
 ،)11لذلك رتَب نتائج منطقيَة على هذين املبدأين ،فقَرر
أن امللك يباشر سلطاته بواسطة وزرائه وأنه لذلك ال تكون
أوامره وتصرفاته انفذة إال إذا اشرتك يف التوقيع عليها رئيس
لجلس الوزراء والوزراء املختصون ،وأمام ذلك فإن الوزارة هي
املسؤولة سياسيًا عن أمور الدولة وتصريف شؤوهنا.
ب) رقابة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية
تظهر يف اآليت:
 -9ما قَرره الدستور من حق للسلطة التنفيذية يف
التدخل يف سري عمل الربملان وذلك عن طريق دعوة الربملان
إىل االنعقاد (املادة  ،)11وفض الدورة الربملانية (املادة ،)11
وأتجيل انعقاد الربملان (املادة .)11
 -9منح الدستور السلطة التنفيذية سالحا مه ًما
ملواجهة املسؤولية الوزارية ،حيث منحها ح َق حل لجلس
النواب (املادة .)8()16

القوانّي ،ولكن من غري أن يكون له سلطة تعديلها أو
تعطيلها أو االستغناء عن تنفيذها ،وقد كانت هذه السلطة
النظامية من اختصاص الوزراء املكلَفّي إبنفاذ القوانّي ،ولكن
هناك حالة جيوز فيها للملك أن يصدر مراسيم من غري
موافقة الربملان السابقة عليها ،وحتت مسؤولية الوزراء
السياسية الذين ميضون املراسيم معه ،وذلك يف التدابري
العاجلة اليت ال ميكن معها انتظار عقد الربملان ،ولكن هذه
املراسيم جيب أن تعرض على الربملان يف أوىل جلساته ،فإن
رفضها أحد اجمللسّي سقطت.
وهناك سلطة غري عادية احتفظ هبا امللك حتت
مسؤولية الوزراء طبعا ،وهي إعالن احلكم العريف الذي جير يف
ذيوله إيقاف بعض الضماانت الدستورية ولكن جيب أن
يوافق الربملان على إعالن احلكم العريف(.)6
أ َما خبصوص احلكم النيايب :فينص الدستور صراحة
على إنشاء حكم نيايب حقيقي يف البالد ،والسلطة التشريعية
تكون يف يد امللك ولجلس الشيوخ ولجلس النواب معا ،فال
جيوز نشر قرار تشريعي له صبغة القانون إال إذا سبق الربملان
فأجازه ،وكانت السلطة التنفيذية قبل هذا تستطيع دائما أن
ال ت ْعبأ برأي لجلس شورى القوانّي أو اجلمعية التشريعية ومل
تكن موافقة اجلمعية العمومية أو التشريعية مشرتطة َإال يف
إجازة األموال املقررة ،العقارية أو الشخصية ،وأن امللك ال
يكون بعد اآلن على قدم املساواة مع اجمللسّي التشريعيَ ّْي،
ألنه مل يعرتف له حبق نقض قراراهتما ولو على سبيل التوفيق
يتعّي عليه أن يوافق على القوانّي اليت جييزها
البسيط ،بل َ
الربملان وكل السلطة املعرتف هبا للملك هي أن يطلب اقرتاعا
اثنيا يف الربملان.
وقد جعل حق الربملان يف اقرتاح مشروعات القوانّي
مطلقا ،إال يف مسألة فرض ضرائب جديدة أو زايدة الضرائب

( )7املرجع السابق ،ص ص .11-16
( )8أمحد حممد أمّي ،الدساتري ومشروعات الدساتري يف مصر ،مرجع سابق،
ص .96

( )6ألربت شقري ،الدستور املصري واحلكم النيايب يف مصر( ،القاهرة :اهليئة
العامة لقصور الثقافة ،)9899 ،ص .11
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 -3النقد الجتماعي والسياسي لدستور :1223

حكومية استعانت ببضعة أفراد ال ميلكون من الصفات النيابية
ما خيوهلم ح َق التكلم ابسم األ َمة ،وانتقد أيضا اإللغاء
الصوري للحماية الربيطانية على مصر "يف ظل تصريح 96
فرباير" واالنتقال غري القانوين للسيادة الرتكية إىل مصر ألهنا ما
زالت دولة حتت احلماية األجنبية(.)10

وعلى الرغم من اشتمال الدستور على تقرير احلقوق
السياسية وشكل الدولة واحلكومة واهليئات النيابية وغري
ذلك ،إال أنه كان مل يتطرق من بعيد أو قريب من تطبيق
منظومة عدالة اجتماعية يتم فيها تقليل الفجوة بّي األغنياء
والفقراء أبي شكل كان ،يف الوقت الذي كان يعاين فيه
فقراء املصريّي من تبعتات انتهاء احلرب العاملية األوىل
واخنفاض سعر القطن وزايدة حجم الضرائب عليهم ،بل كان
يشتمل على مضمون اقتصادي رجعي ينتج عنه احلفاظ على
نظام الطبقات وشرعنته ،حيث حافظ الدستور على النظم
االقتصادية السابقة دون تغيري يف فحواها ،وذلك يعين أن
الدخول يف معرتك السياسية أصبح قاصر على الطبقة
الربجوازية من األغنياء وكبار املالك ،فصار يف مستطاعهم
بفضل ما يتمتَعون به من نفوذ اقتصادي واجتماعي أن
يدفعوا أبنفسهم وأنصارهم إىل الربملان ،وأن يسيطروا على
األحزاب اليت يغذوهنا ابألموال وابلتايل األداة التنفيذية،
وهكذا يكفلون محاية مصاحلهم.
وقد قابل احلزب الشيوعي صدور الدستور هبذه املواد
ابالحتجاج ،وأصدر بياان طعن فيه يف الدستور طعنا شديدا
ولكن أحدا مل يْبه هلذا البيان ،ويف  1سبتمرب صدر قانون
العقوابت الذي نص على "أن يعاقب ابلسجن ملدة ال
تتجاوز مخس سنّي كل من حيرض على كراهية نظام احلكومة
املقَرر يف القطر املصري أو ينشر األفكار الثورية املغايرة ملبادئ
الدستور األساسية"(.)9
وو َجه الشيخ حممد شاكر وكيل اجلامع األزهر السابق وعضو
اجلمعية التشريعية يف مقالة يف جريدة املقطم نقدا للدستور،
حيث انتقد وضع الدستور يف ظل حكم عريف بريطاين ومل
يوضع الدستور من خالل مجعية وطنية ،ووضع بواسطة إرادة

 -4السودان يف دستور :1223
ملا فشلت مفاوضات عديل-كريزون ،صدر تصريح
صة ابستقالل
 96فرباير  9199مشتمال يف حتفظاته اخلا َ
مصر على مسألة السودان ابعتبار بقاء الوضع الراهن بشأهنا
حىت تستمَر املفاوضات بّي مصر وبريطانيا عن تسوية هلا،
مث جاء أول امتحان هلذا التصريح متعلقا هبذا التحفظ
السوداين ،إذ اضطرت جلنه الثالثّي اليت أع َدت مشروع
الدستور املصري إىل مواجهه املسألة السودانية يف أمرين:
ص
حتديد لقب امللك وحتديد نطاق سراين الدستور ،فن َ
املشروع يف (املادة  )91على أن امللك يلقب مبلك مصر
والسودان ،ويف (املادة  )911على أن "جتري أحكام هذا
الدستور على اململكة املصرية ما عدا السودان ،فمع أنه جزء
منها يقَرر نظام احلكم فيه بقانون خاص".
ورأت اللجنة يف هاتّي الصيغتّي أهنما تعرتفان أبصل
احلق املصري يف السودان ،وقد شهدت الفرتة اليت أع َد فيها
دستور  9191مناورات سياسية واسعة بّي األطراف الثالثة
يف السياسة املصرية" :اإلجنليز وامللك والوفد" ،حيث أغضب
امللك تقييد سلطاته مبشروع الدستور وأزعجه حتالف اإلجنليز
مع األحرار الدستوريّي واستنادهم إليهم فيما من شأنه
إضعاف نفوذه ،فبدأ مناوأته لوزارة "عبد اخلالق ثروت"
وتقاربه مع الوفد.
وتقارب الوفد مع امللك لالستفادة منه يف مواجهة
حلف أللنيب-ثروت ،الذي َاختذ خطة لضرب الوفد وترتَب
( )10ألربت شقري ،الدستور املصري واحلكم النيايب ،مرجع سابق ،ص ص
.981-11

( )9عبد العظيم حممد رمضان ،تطور احلركة الوطنية يف مصر ،مرجع سابق،
ص .119
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امللك على البيان رضخ هلم امللك ومتَ النص على الصيغة
املقبولة من اإلجنليز ومضاها بنفسه(.)11

على ذلك استقالة وزارة ثروت ،فبادر امللك إىل إسناد الوزارة
إىل "حممد توفيق نسيم" بغري استشارة أللنيب ،مما استاء له
اإلجنليز وبدأت الوزارة تعدل مشروع الدستور مبا يوسع من
صّي
سلطات امللك ،وكان اإلجنليز قد اعرتضوا على الن َ
ص ّْي ابلسودان يف مشروع الدستور على عهد وزارة ثروت
اخلا َ
ابعتبار تعارضهما مع تصريح  96فرباير الذي قبلته الوزارة.
بديلّي ومها" :امللك يلقب مبلك
واقرتح كريزون ن َ
ص ّْي ْ
مصر وال خيل هذا احلكم أبية حقوق ميكن أن يتمتَع هبا
جاللته يف السودان" و"جتري أحكام هذا الدستور على
اململكة املصرية وال خيل ذلك أبية حقوق ملصر يف السودان"،
صْيه احلاليَ ّْي أو
فإذا أصَرت احلكومة على إصدار الدستور بن َ
مناسبّي ،فإن بريطانيا ستسلم بياان إىل احلكومة
ص ّْي غري
نَ
ْ
املصرية يتض َمن اهتامها مبحاولة إلغاء تصريح  96فرباير.
وقابل اللورد أللنيب امللك فؤاد ونبَهه إىل اآلاثر الوخيمة
اليت ترتتَب على عناده هو وحكومته ،مث تال عليه بياان طلب
منه أن يوقعه مبا تراه احلكومة الربيطانية من أن النص يف
الدستور على وضع الدستور يف السودان يتعارض مع تصريح
 96فرباير وأهنما يتض َمنان تغيريا يف الوضع الراهن ابلنسبة
للسودان ،وأن احلكومة الربيطانية أتمل أال يكون إصدار
الدستور موضعا للجدال ،وهي قد ألغت احلماية استجابة
ملصاحل الشعب املصري ،وال تنظر بعّي العطف للتأخري
املستمر يف منح املصريّي حرَايهتم الدستورية ،وليس لدى
احلكومة الربيطانية رغبة يف املساس حبقوق مصر يف السودان
وال حقوقها يف مياه النيل.
مل يكن اإلجنليز بطبيعة احلال حريصّي على النظام
الدستوري املصري إال بقدر حرصهم على دعم حلفائهم
"األحرار الدستوريّي" وغريهم وضمان مشاركتهم يف احلكم
من خالل الدستور ،مبا يكفل وضعا مستقًرا يف مصر ،ومبا
ميكن من حسم املسائل املعلَقة يف تصريح  96فرباير ،وبعد
مناورات سياسيَة بّي اإلجنليز وامللك و متسك اإلجنليز بتوقيع

 -5تعدايت على الدستور يف طريق إلغائه:
حل عام  9191كان سعد زغلول بطل مصر
عندما َ
بال منازع ،وأخذت دار املندوب السامي ختطب وَده ،ومع
يدب النزاع سريعا بّي امللك
ذلك مل يكن بد من أن َ
األوتوقراطي النزعة والزعيم الدستوري ،وبدأ الصراع يف ابدئ
األمر يف صورة مناوشات خفيفة عندما ق َدم سعد زغلول
للملك القائمة اليت أع َدها أبمساء الوزراء الذين اختارهم ،فقد
اعرتض امللك على امسّي منهم ،واعرتض على وزيرين آخرين
لكوهنما قبطيَ ّْي ،وكانت التقاليد تقضي أن يكون يف الوزارة
وزير قبطي واحد ،وال يليق أن يكون وزير العدل قبطيًا يف بلد
مسلم ،وقد يتأثَر الشعب ابخلروج على هذا التقليد ،ومت َسك
سعد زغلول مبوقفه إال أنه عدل عن تعيّي وزير العدل
القبطي.
كانت هذه اجلولة األوىل ،مث كانت اجلولة الثانية يف
كتاب امللك فؤاد إىل سعد زغلول الذي عهد إليه فيه بتويل
الوزارة ،فقد بىن اختياره له على كل األسباب ما عدا السبب
الوحيد الذي اختاره ألجله ،وهو أنه انل ثقة األمة يف
االنتخاابت ،وكان غرضه -كما قال الرافعي -أن ينكر
األساس الدستوري لقيام الوزارات وسقوطها وال يعرتف
بسلطة األمة وحقها يف اختيار ح َكامها ،لكن سعد ابشا
أجاب على هذا اإلنكار يف جوابه إىل امللك ،فقد جعل أول
سبب لواليته احلكم هو ثقة األ َمة وضرورة احرتام إرادهتا ،مث مل
تلبث هذه االشتباكات احلقيقية أن دخلت يف دور صدام
عندما أراد امللك زايدة عدد النواب املعيَنّي من ثالثّي إىل
( )11انظر اآليت:
 طارق البشري ،سعد زغلول يفاوض االستعمار( ،القاهرة :دار الشروق، ،)9899ص .16
 -عبد العظيم حممد رمضان ،مرجع سابق ،ص .169
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األراضي املصرية ،واعرتض كذلك على إعادة السيطرة
الربيطانية على الوظائف احليوية يف مصر.
وعلى إثر ذلك قام سعد زغلول بتقدمي استقالته
للملك لعجزه عن القيام ابملهام املفروضة حلماية البالد ،وقبل
امللك االستقالة ،ويف مساء نفس اليوم اجتمع لجلس النواب
والشيوخ حيث أصدرا احتجاجا على تصرفات احلكومة
الربيطانية واالعتداء الذي وقع على حقوق األمة املصرية يف
سيادهتا ،وأعلن الربملان املصري متسكه ابالستقالل التام ملصر
والسودان كوطن واحد ال يقبل التجزئة(.)13
ويف تلك األثناء عهد امللك فؤاد إىل زيور ابشا بتويل
الوزارة ،وتعاونت الوزارة مع القصر يف خطته هلدم الوفد
وانبنت اخلطة على وسائل ثالث :األوىل -حتميل حكومة
الوفد وبرملانه مسؤولية النتائج اليت ترتَبت على اإلنذار
الربيطاين .الثانية -حماولة هدم الوفد من الداخل من خالل
حركة االستقاالت من اهليئة الوفديَة .الثالثة -أتليف حزب
للقصر َ
يتوىل امتصاص هذه العناصر اخلارجة عن الوفد،
َ
ليتوىل ملء الفراغ الذي سوف خيلفه الوفد ،وكان هذا سبب
قيام حزب االحتاد أو "حزب الشيطان" كما أطلق عليه سعد
زغلول(.)14
واستمَرت وزارة زيور ابشا يف اخلضوع الكامل ملطالب
اإلجنليز وأخطرها انسحاب اجليش املصري من السودان،
وكان ذلك مبثابة انقالب ضد مكاسب ثورة  ،9191وتبع
ذلك استصدار زيور ابشا مرسوما ملكيًا بتأجيل انعقاد
الربملان شهرا وقبل أن ينتهي الشهر استصدرت الوزارة مرسوما
ملكيًا حبل لجلس النواب ،وكان هذا التصرف من جانب
الوزارة استهانة ابلدستور وانتهاكا له ،حيث جرت
االنتخاابت وفقا لقانون االنتخاابت امللغي دستورًاي ،ورغم

مخسّي وكان الغرض من ذلك وضع اجمللسّي حتت رمحة
األعضاء املعيَنّي من قبل امللك ،لكن سعد زغلول مت َسك أبن
صا يستعمله بدون أن
ح َق امللك يف التعيّي ليس ح ًقا خا ً
يشرك فيه وزراءه ،واضطَر امللك فؤاد لقبول التحكيم يف هذه
املسألة وانتهى إىل أن امللك ال َ
يتوىل سلطاته إال بواسطة
ي استثناء(.)12
وزرائه وهو مبدأ ال حيتمل أ َ
هامجت مجاعة مسلَحة يف نوفمرب  9191السيارة
اليت كان يستقلها السري "يل ستاك" سردار اجليش املصري
وحاكم السودان ،فأصيب إصاابت خطرية وتويف يف اليوم
التايل متأثرا إبصابته ،فثارت اثئرة احلكومة الربيطانية ،ومحَلت
صحفها سعد زغلول مسؤولية احلادث.
واستغلت بريطانيا هذا احلادث لصاحل تدعيم
واستمرار االحتالل ملصر وإحكام قبضتها على البالد،
وابلتايل القضاء على أية آاثر إجيابية للثورة بزعامة سعد
زغلول ،فو َجهت إنذارا للحكومة املصرية ،وطالبت احلكومة
ابالعتذار عن احلادث والبحث عن اجلناة ومعاقبتهم ومنع
املظاهرات الشعبية وأن تدفع احلكومة املصرية غرامة قدرها
نصف مليون جنيه للحكومة الربيطانية وسحب اجليش
املصري من السودان وأن تطلق يد احلكومة الربيطانية يف
مصر حلماية األجانب ،واحتوى اإلنذار على تصفية السيادة
املصرية على السودان وإعادة السيطرة الكاملة على احلكم يف
مصر ،وه َددت ابختاذ التدابري املناسبة حلماية مصاحلها يف
مصر والسودان.
ورَدت مصر على هذا اإلنذار ،ونفى سعد زغلول
مسؤولية احلكومة املصرية عن احلادث ،وأعلن قبول بعض
املطالب الربيطانية ،واحت َج على املطلب اخلاص بسحب
اجليش املصري من السودان ،وأيضا على السماح للسودان
بزراعة مساحة من األراضي سوف تؤثر على الري والزراعة يف

( )13حممد عبد الفتاح أبو الفضل ،أتمالت يف ثورات مصر ..ثورة ،9191
(القاهرة :اهليئة املصرية العامة للكتاب ،)9111 ،ص .999
( )14عبد العظيم حممد رمضان ،تطور احلركة الوطنية يف مصر ،مرجع سابق،
ص .116

( )12طارق البشري ،مرجع سابق ،ص .199
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متمتعة بثقة الربملان ،ومتَ تشكيل وزارة جديدة ،وأصدرت
مرسوما بتأجيل انعقاد الربملان شهرا ،وقبل انقضاء الشهر
صدر مرسوم حبل لجلسي النواب والشيوخ وتعطيل الدستور
والعمل أبحكامه ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد،
وأصدرت األحزاب بينات للتنديد ابلذي حدث ،وقامت
بضع مظاهرات على إثر ذلك ولكن البوليس استطاع أن
يفرقها.
وعلى اجلانب اآلخر قَررت اهليئة الربملانية انعقاد
الربملان مرة أخرى ،واعتربت مرسوم احلل كأن مل يكن،
وأعلنت عدم ثقتها يف احلكومة ،وكان النواب والشيوخ لكل
مديرية يتو َجهون إىل ساحه قصر عابدين ليقدموا عرائض
للمطالبة بعودة احلياة النيابية فكانوا مينعون بقوة البوليس من
الوصول للقصر وتعَرضوا للضرب يف بعض املَرات.
مث عهد إىل عديل ابشا يكن بتأليف وزارة جديدة
وكان أهم عمل هلا هو إعادة احلياة الدستورية وإجراء
انتخاابت عامة ،وإذ كان الدستور موقوفا فقد استصدرت
الوزارة أمرا ملكيًا إبنفاذ أحكام الدستور والعمل ابملواد املعطلة
منه وإجراء االنتخاابت والدعوة لالجتماع يف  99يناير
.9118
وفاز الوفد فوزا كبريا يف االنتخاابت ،واستقالت
الوزارة ،وعهد امللك إىل النحاس ابشا بتأليف الوزارة ابعتباره
زعيم األغلبية ،وافتتح الربملان يوم  99يناير  9118وكان
الربملان الرابع منذ بداية النظام الدستوري .9191

هذا جاء الربملان أبغلبية وفديَة ،وعهد امللك إىل زيور ابشا
بتشكيل الوزارة اجلديدة ،واختار اجمللس لرساسته سعد زغلول
وقبل انصراف أعضاء اجمللس أعلن زيور ابشا أن امللك فؤاد
أصدر أمرا ملكيًا حبل اجمللس وبدعوة إلجراء انتخاابت
جديدة(.)15
كان هذا اإلجراء حبل اجمللس يتض َمن اعتداء جسيما
على الدستور ،ألن الدستور كان صرحيا يف أن اجمللس ال
ميكن أن حيلَ مرتّي يف دورة واحدة للسبب نفسه ،وهكذا
عطلت احلياة النيابية بعد عام واحد من قيامها ،وأخذ القصر
على إثر ذلك يستأثر بكل السلطة يف البالد وأصبح مصدر
صة دوائر السلك
التعيينات يف مجيع الدوائر ،وخبا َ
السياسي(.)16
وأجريت االنتخاابت وأسفرت عن فوز الوفد أبغلبية،
واستقالت وزارة زيور وجاءت وزارة عديل يكن يف نفس اليوم،
واختري سعد زغلول لرساسة الربملان ،وانتهى هذا العام بغري
أحداث مه َمة ،وعندما تويف سعد زغلول اجتمع الوفد
الختيار خليفة له ،وكان اإلمجاع على اختيار مصطفى
النحاس ابشا ،واختري ليكون رئيس لجلس النواب خلفا لسعد
زغلول(.)17
ومتَ التفاهم واالتفاق بّي اإلجنليز والسراي واألحرار
الدستوريّي على ضرب حكومة النحاس ،ابعتبارها ممثلة
للشعب واحلياة الدستورية الدميقراطية ،فاستقال حممد حممود
ابشا وجعفر وايل ابشا ،مث أقال امللك فؤاد الوزارة وكلَف
حممد حممود بتشكيل وزارة جديدة ،وغين عن البيان أن
صا وروحا ،ألن احلكومة كانت
اإلقالة عمل جيايف الدستور ن ً

اثلثًا -إصدار دستور 9111
ب اخل الف ب ّي ال وزارة والس راي ح ول
س رعان م ا د َ
تعيين ات ألعض اء اجملل س ،وانته ت ابس تقالة وزارة النح اس،
ويف نف س الي وم عه د املل ك ف ؤاد إىل إمساعي ل ص دقي بت أليف
الوزارة اجلدي دة ،وك ان أتليفه ا حت داي للش عب واس تهانة حبقوق ه
وإرادت ه ،وب دا أهن ا اعتزم ت أخ ذ األم ة ابلش َدة وال بطش،
وانتهجت سياسات استبدادية ورجعية ،وأ َجلت الوزارة انعق اد

( )15حممد عبد الفتاح أبو الفضل ،أتمالت يف ثورات مصر ،مرجع سابق،
ص .991
( )16ملزيد من التفاصيل ،انظر اآليت:
 عبد العظيم حممد رمضان ،تطور احلركة الوطنية ،مرجع سابق ،ص .169 حممد زكي عبد القادر ،حمنة الدستور املصري ،مرجع سابق ،ص .11( )17حممد زكي عبد القادر ،حمنة الدستور املصري ،املرجع السابق ،ص .19
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الربمل ان ش هرا كم ا فعل ت س ابقا وأغلق ت احلكوم ة أب واب
الربملان ووضعت حوله قواهتا املس لحة ،وكلَف األس تاذ "ويص ا
واص ف" رئ يس لجل س الن واب ب وليس الربمل ان بتحط يم
السالسل وحطَمها رجال املطافئ ،ودخل النواب قاعة اجمللس
واحتجوا على خمالفة احلكومة للدستور.
أثب ت الش عب حيويَت ه مبقاوم ة وزارة ص دقي ابش ا،
واعت زم األخ ري أن يقه ر الش عب ابلق وة ،وم ن مثَ جت َددت
احلوادث الدمويَة يف عه ده ،وأخ ذ الوف د وعل ى رأس ه النح اس
ابش ا يط وف األق اليم ينش ر ال دعوة إىل مقاوم ة االعت داء عل ى
الدس تور ،وكان ت وزارة ص دقي ابش ا عزم ت عل ى س ن ق انون
انتخ اابت جدي د جيع ل االنتخ اب عل ى درجت ّي ،وجيع ل ح ق
االنتخ اب يف أض يق احل دود ،ويض ع العراقي ل أم ام حص ول
الوفد على األغلبية يف النظام اجلديد غري املباشر ،فح رم طبق ة
العم ال والفالح ّي ال يت تؤي د معظمه ا الوف د م ن أن يك ون هل ا
دور مه م يف انتخ اب أعض اء اجملل س ،واش رتط يف املن دوبّي
ش روطا مالي ة وتعليمي ة ال تت وفر يف أغلبي ة ه ذه الطبق ة ،ومل ا
كان ت ه ذه الفئ ات ه ي عص ب الوف د ف إن الدس تور اجلدي د
كان هدفه توجيه ضربة قاصمة إىل الوف د( ،)18مث ص در األم ر
امللك ي إببط ال دس تور  9191وإع الن الدس تور اجلدي د،
وح ل اجمللس ّي الق ائمّي يف أكت وبر  ،9118وق د أرف ق
الدس تور اجلدي د ببي ان للمل ك قص د ب ه مواجه ة ال رأي الع ام،
ويتن اول ثالث ة أم ور :األول -تش كيل الربمل ان ،الث اين -عالق ة
الربمل ان ابلس لطة التنفيذي ة ،الثال ث -ق انون االنتخ اابت
اجلدي د .وق د م َه د البي ان هل ذه األم ور هبج وم عل ى دس تور
 9191أاثر فيه عدم مالءمته ألحوال مص ر ،فق ال إن ه يعت رب
صورة سويَة مل ا بلغت ه الدميقراطي ة يف أورواب يف العص ر احلاض ر،
وج اء في ه أيض ا حب ث أس باب فش ل دس تور  ،9191وه اجم
نظ ام االنتخ اب الع ام املباش ر ألن ه م رتبط ابلتط ور الص ناعي

وانتش ار التعل يم ،وتس اءل ع ن س بب التعجي ل بنقل ه ملص ر،
واس تفاض يف الش كوى م ن احنط اط مس توى أعض اء اجمل الس
النيابي ة ،وه اجم الوف ديّي وا َهتمه م أبهن م ش َوهوا ه ذا التغي ري
لصاحلهم(.)19
هذا وقد قامت املظاهرات احتجاجا على إلغاء
الدستور ولكنها قمعت بش َدة ،ومنع عقد االجتماعات
العا َمة ،واحت َج الوفد يف خطبه وبياانته على إلغاء الدستور،
واستقال عديل يكن ابشا من رساسة لجلس الشيوخ ،واتَفقت
األحزاب على مقاطعة االنتخاابت ومل تكرتث هبا السراي
واستمَرت يف سياستها ،وقامت يف القاهرة واإلسكندرية بعض
املظاهرات لتعطيل االنتخاابت ،وأضرب عمال عنابر بوالق
والورش األمريية وقابلتها احلكومة مبنتهى العنف والقسوة،
واجتمع الربملان يف يونيو  9119وكان مؤيدا للوزارة حريصا
على النظام الذي أقامه صدقي ابشا ،فكان منقطع الصلة
ابلشعب والرأي العام ،مث ق َدم إمساعيل صدقي استقالته يف
 9111وكان استمراره بسبب أتييد السراي لوزارته ،وحت َجج
أبن ص َحته ال حتتمل املنصب ،وعهد امللك إىل عبد الفتاح
حيىي ابشا بتأليف الوزارة اجلديدة ،ويف  19نوفمرب 9111
صدر أمر ملكي إببطال العمل بدستور  9118إال أنه مل
يمر إبعادة العمل بدستور  ،9191ون َوه إىل أن نظاما
دستورًاي آخر سيحل حملَه.
إال أن األ َمة مت َسكت بعودة دستور  ،9191وع َمت
البالد حركة اجتماعية للمطالبة بعودة الدستور كامال غري
منقوص ،وقامت املظاهرات احتجاجا يف نواحي القاهرة
وبعض املدن ،وقابلها البوليس إبطالق النار ،وأاثر سقوط
الشهداء السخط العام وتظاهر طالب جامعة امللك فؤاد من
ساحة اجلامعة وقتل فيها عدد من طالب اجلامعة ،وتبع ذلك
إضراب عام يوم  96نوفمرب؛ فأغلقت املتاجر وبدت

( )18ماهر حسن ،حكاية الدساتري املصرية يف مائة عام ،مرجع سابق ،ص
.918

( )19عبد العظيم رمضان ،تطور احلركة الوطنية يف مصر ،مرجع سابق ،ص
.816
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العاصمة يف حداد رهيب .وكانت صورة مصغَرة من ثورة
 9191وكان هلا أثرها على عودة احلياة الدستورية ،ورضخت
الوزارة للرأي العام(.)20

 -1جعل للسلطة التنفيذية -أيضا -احلق يف نقل
االعتمادات املالية من ابب أو بند إىل آخر يف امليزانية ،بدون
تصديق عليها من الربملان.
 -1مل يوجب احلق للربملان يف تقرير ميزانية الدولة أو
التصديق عليها قبل فض الدورة الربملانية.
 -8أجاز للسلطة التنفيذية -فيما بّي أدوار االنعقاد
يف فرتات حل لجلس النواب -ح َق تقرير أية مصروفات غري
واردة أببواب أو بنود امليزانية بفتح اعتمادات جديدة.
 -6جعل هذا الدستور األعضاء املعيَنّي يف لجلس
ص على أن يكونوا ثالثة أمخاس
الشيوخ األغلبية ،حيث ن َ
أعضاء اجمللس.
 -1أعاد هذا الدستور للملك احل َق يف اإلشراف
الكامل والتعيّي لرجال الدين وشيخ األزهر ،بعد أن كان
دستور  9191حيتم أن ميارس امللك السلطة فيما خيتص
ابجلامع األزهر واملعاهد الدينية بواسطة رئيس لجلس الوزراء
وبناء على ما يعرضه رئيس لجلس الوزارة يف اختيار شيخ
األزهر ،وكان الدستور اجلديد ينص على غري ذلك ،حيث
جعل يف يد امللك والسلطة التنفيذيه إمكان تقليب األزهر
ض َد أي سلطة يف البالد حىت ضد األحزاب أو الربملان أو
املؤ َسسات الوطنية عند اللزوم.
 -98قضى الدستور اجلديد على املقصود ابملادة
اخلاصة إبلزام امللك بدعوة الربملان لالنعقاد غري العادي
االستثنائي ،إذا طلب أغلبية أعضاء اجمللس ذلك -عند
الضرورة -فجعل هذه الضرورة غري ملزمة للملك ،بل
أصبحت تقديرية وجوازية له.
 -99جاء قانون االنتخاابت اجلديد متضمنا
نصوصا تسهل عملية تزييف االنتخاابت(.)21

( )20ماهر حسن ،حكاية الدساتري املصرية يف مائة عام ،مرجع سابق ،ص
.919

( )21حممد عبد الفتاح أبو الفضل ،أتمالت يف ثورات مصر ،مرجع سابق،
ص .981

 -9التجاوزات يف دستور :9111
ألغي دستور  9118أبمر ملكي ،وهو نفس الدستور
الذي أقسم امللك فؤاد على احرتامه ،ولذلك تع َمد امللك فؤاد
أال ي ْقسم ميّي الوالء للدستور اجلديد ،وامللك ال ميلك فسخ
الدستور ألنه عبارة عن تعاقد بّي طرفّي مها امللك والشعب
يف أي بلد ،فبذلك يكون قد فسخ هذا التعاقد من طرف
واحد .وقد أهدر دستور  9118سلطات األمة وحقوقها يف
مواضع كثرية ،أمهها:
 -9نص الدستور اجلديد على أنه غري قابل ألي
تعديل ملدة عشر سنوات.
 -9ش َوه الدستور ح َق لجلس النواب يف طرح الثقة أو
ص عليها ولكن
عدم الثقة ابلوزراء أو ابلوزارة ،رغم أنه ن َ
بتحفظات جتعل من املستحيل ممارسة هذا احلق.
 -1املادة اخلاصة حبق امللك يف حل لجلس النواب،
مادة مطلقة تعطي امللك احل َق يف حل اجمللس دون أية حقوق
للمجلس ودون مواعيد اثبتة ملمارسة الربملان ح َق إعادة النظر
يف القوانّي اليت يرفض امللك التصديق عليها ،وقد صيغت
هذه املادة خالية من أي ضماانت للشعب أو للربملان لفرض
إرادة أي منهما ض َد رغبات وأهواء امللك أو السلطة
التنفيذية ،بل أعطى للسلطة التنفيذية فرصا واسعة يف حق
التشريع وبضماانت حتقق هلا فرض ما ترغب من قوانّي.
 -1جعل هذا الدستور احل َق املطلق يف اقرتاح القوانّي
املالية للملك فقط ،كما أعطى احلق للسلطة التنفيذية يف
تقرير االعتمادات املالية يف غيبة الربملان.
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 -2التبعات السياسية لصدور دستور :1233

ويف هذه الفرتة -وبضغط من تنظيمات الطلبة
والعمال -تش َكلت جبهة وطنية من حزب الوفد واحلزب
الوطين وحزب األحرار الدستوريّي وحزب الشعب وحزب
االحتاد ،ابإلضافة إىل بعض السياسيّي املستقلّي ،وقد قوبل
تشكيل هذه اجلبهة اببْتهاج شعيب ال حدود له ،واختريت
جلنة لوضع صيغة اخلطاب الذي اتَفقت اللجنة على رفعه إىل
امللك فؤاد ،وطالبوا يف هذا اخلطاب بعودة دستور ،9191
مث حترير خطاب آخر إىل املندوب السامي الربيطاين طالبوا
فيه ابستئناف املفاوضات بّي مصر وبريطانيا لتحقيق
االستقالل الكامل وإلغاء االمتيازات األجنبية والسماح ملصر
بدخول عصبة األمم(.)23

بعد أن قطع صدقي ابشا شوطا طويال يف ممارسة
العدوان على الدستور والتنكيل ابملعارضّي لسياسته
صة
االستبدادية ،وجد نفسه يف فراغ سياسي داخلي ،وخا َ
بعد أن وقفت مجيع األحزاب السياسية ضده -حىت اليت
كانت تؤيده يف البداية -فف َكر يف أتليف حزب جديد ،أمساه
"حزب الشعب" َ
وتوىل رساسته ،وأطلقت عليه صحافة
املعارضة حزب احلكومة ،وكان اهلدف األساسي لصدقي
ابشا أن يرتكن على هذا احلزب يف دخول االنتخاابت وعلى
مبادئ دستوره اجلديد ،دستور .9118
وقد دعا الوفد إىل مقاطعة االنتخاابت واالحتجاج
على دستور  ،9118وقام احلزب الوطين وحزب األحرار
الدستوريّي ابالحتجاج ،حيث اتَفقوا على مقاطعة
االنتخاابت وعقدوا املؤمترات واالجتماعات لتوعية الشعب مبا
يدبَر له ،وجتاوب كثري من العمد واملشايخ يف أحناء البالد
معهم ،فق َدم الكثري منهم استقاالهتم ،وقامت وزارة الداخلية
مبطاردهتم وإحالتهم للمؤاخذة واحملاكمة أمام لجالس التأديب
وصدرت ضدهم أحكام جائرة وقاسيه ابلغرامات الفادحة
لتعجيزهم(.)22
وأجريت االنتخاابت يف مايو ويونيو  ،9119وانفرد
ت حكومة صدقي ابشا يف
حزب الشعب ابمليدان ،ومتاد ْ
التنكيل ابألحزاب والعمد واملشايخ املعارضّي وابلشعب
الساخط ،وكانت نتيجة ذلك أن تصاعدت حركة املقاومة
الشعبيَة ،وتفاقمت األزمة االقتصادية الطاحنة بسبب هبوط
أسعار القطن ،واشت َد الضيق ابملزارعّي والف َالحّي
واملستأجرين ،واستمَرت احلكومة يف استعمال القسوة يف
حتصيل الضرائب.

ابعا -عودة دستور  9191ومكاسب الشعب السياسية
رً
صدر مرسوم ملكي يف  99ديسمرب بعودة العمل
صة بعد
بدستور  9191وقوبل ابلفرح وجتدد األمل ،خا َ
تكوين اجلبهة الوطنية ،وكان صدور املرسوم امللكي يف نفس
اليوم الذي تسلَم فيه علي ماهر ابشا "رئيس الديوان امللكي"
خطاب اجلبهة الوطنية.
بعد ذلك أخذت وزارة نسيم ابشا يف اإلعداد
لالنتخاابت ،ابالنتخاب املباشر وليس على مرحلتّي ،وكان
امللك فؤاد يرغب يف أتليف وزارة ائتالفيَة ،إال أن الوفد
عارض ذلك بش َدة ومت َسك بتشكيل احلزب الذي حيوز
األغلبية الوزارة ،وكان امللك فؤاد ابإلسكندرية حيث اشت َد
عليه املرض وتويف يف يوم  96أبريل  ،9111ونودي بفاروق
ملكا ملصر ،وكانت األ َمة أتمل منه اخلري ،فقابلته ابلبشر
واحلفاوة.
وجرت االنتخاابت حرة يف مايو  9111وحاز حزب
الوفد على األغلبية الربملانية ،ومتَ العهد إىل مصطفى النحاس
ابشا بتأليف الوزارة اجلديدة ،وجاء يف خطابه أن برانمج
( )23حممد عبد الفتاح أبو الفضل ،أتمالت يف ثورات مصر ،مرجع سابق،
ص ص .966-981

( )22عبد العظيم حممد رمضان ،تطور احلركة الوطنية يف مصر ،مرجع سابق،
ص .811
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رئيس جلنة وضع الدستور أي مؤشر على مفهوم املواطنة أو
أن الدستور عبارة عن عقد اجتماعي بّي احلاكم واحملكوم.
وعلى الرغم من صدور الدستور إال أن امللك كأي
حاكم يرغب يف التفرد ابلسلطة مل يستسلم لوجود طرف
مصري منتخب ومف َوض من األمة كشريك له ،وبذل ومعه
السياسيون املعادون للوفد والقانونيون واألعيان أصحاب
املصاحل -وهذا يقودان للتساؤل حول طبيعة وظروف تكوين
النخبة يف مطلع القرن العشرين -ودبَر املؤامرة تلو األخرى
إللغاء الدستور كأحد أهم مكاسب ثورة  9191وألغاه
فعال ،واضطر إىل إعادته فيما بعد.
واستمَر هذا التالعب بعد وفاة امللك فؤاد وتويل
امللك فاروق احلكم خلفا له ،ووفاة سعد زغلول وتويل
مصطفى النحاس رساسة الوفد خلفا له ،حيث استمر امللك
مبعاونة علي ماهر ابشا رئيس الديوان اللعب ابلدستور كأداة
لتحجيم الوفد وإخراجه من اللعبة السياسية كلما دخلها
بواسطة االنتخاابت.
وال خيفى الوضع الدويل يف هذا الوقت من إعالن
الرئيس األمريكي وودرو ويلسون عن مبادئه وأمهها حق
الشعوب يف تقرير مصريها ،مث نكوصه عنها عندما وافق على
إقرار احلماية الربيطانية على مصر ،وكان مبدأ تقرير املصري
أداة يف يد الغرب لتفكيك آخر اإلمرباطورايت الكربى وهي
اإلمرباطورية العثمانية وما يستتبع ذلك من أهداف سياسية
واقتصادية بوراثة تركتها وغنائمها.

وزارته الذي سيقدمه الربملان هو حتقيق االستقالل إببرام
معاهدة حتالف مع الدولة الربيطانية والعمل على صيانه
الدستور.
ويف عام  9118دعت احلكومة املصرية الدول
صاحبة االمتيازات األجنبية إىل االشرتاك يف مؤمتر (مونرتو)
يعقد يف سويسرا للمفاوضة يف موضوع إلغاء هذه االمتيازات،
وانتهت بتوقيع االتفاقية وأعلن إلغاء االمتيازات األجنبية يف
القطر املصري إلغاء اتما وخضوع األجانب املقيمّي يف مصر
للتشريع املصري على أن تبقى احملاكم املختلطة حىت 91
أكتوبر  ،9111وأقر الربملان وصدق على هذه االتفاقية يف
يوليو  9118وتعد هذه االتفاقية من مكاسب معاهدة
.)24(9111
خامتة
وعلى الرغم من احلراك الشعيب وق َوته إال أن الدستور
يف - 9191شأن الدستور الذي صدر قبله -كان أداة يف
يد السلطة احلاكمة املك َونة من السراي واإلجنليز ،وما فعلته
الثورة هو إدخال الوفد كطرف يف اللعبة السياسية ،وكان
الوفد يرى أن النظام امللكي جيب أن يكون ملكيَا دستورًاي،
حيث ميلك امللك وال حيكم ،وإمنا ميارس سلطاته بواسطة
وزرائه ،واستمَرت األمور سجاال بّي امللك والوفد يف
انتخاابت متعاقبة ،مل يستطع الوفد رغم فوزه فيها البقاء يف
احلكم طويال.
مل تكن هناك مشكلة يف مواد الدستور ،حيث أخذت
عن الدساتري الغربيَة ،وهي يف جوهرها تعرب عن املساواة أمام
القانون ومسؤولية احلكومة أمام الربملان وغري ذلك من املبادئ
اليت متَت اإلشارة إليها ،إال أن املالحظة أنه مل يرْد يف األمر
امللكي بكتابة الدستور وال يف خطاب عبد اخلالق ثروت ابشا

( )24حممد عبد الفتاح أبو الفضل ،أتمالت يف ثورات مصر ،مرجع سابق،
ص .918
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