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تاريخ احلياة الدستورية فى مصر
نظم االدارة
العامة في
القانون
املصري
قبل الفتح
اإلسالمي
جرى علماء تاريخ القانون على تقسيم تاريخ القانون
املصري إلى عدة عصور اولها العصر الفرعوني الذي يبدأ
عند أغلب املؤرخني في عام  3200ق.م ،تاريخ توحيد البالد
ً
سياسيا على يد امللك مينا و ينتهي باالحتالل اإلغريقي
ملصر عام  332ق.م على يد اإلسكندر األكبر ويلي العصر
الفرعوني العصر البطلمي الذي يستمر حتى احتالل الرومان
ملصر عام  31ق.م لتدخل مصر في حالة من التبعية لروما
تستمر حتى عام  641م بفتح العرب ملصر ،حيث في هذا
التاريخ يبدأ العصر اإلسالمي الذي يستمر حتى زوال اخلالفة
العثمانية و ُتسرب القوانني الغربية الي الكيان القانوني
املصري في شكل التقنيات التي صدرت في أواخر القرن
التاسع عشر بصدور القانون املدني املختلط عام  1876م
و القانون املدني الوطني عام 1883م .فهناك اذا العصر
الفرعوني ثم البطلمي ثم الروماني.
و من اجلدير بالذكر القول ان مصر متتعت باستقالل سياسي
كدولة موحدة و باصالة قانونية نابعة من ظروف املجتمع
املصري و حاجاته و بيئته و ذلك في العصر الفرعوني ثم
بخضوع مصر للحكم البطلمي تغيرت التركيبة اإلجتماعية
املصرية ،و لكن لم تفقد مصر استقاللها كدوله و لم تتبع
دولة اخرى بعكس احلال في العصر الروماني حيث فقدت
استقاللها و اصبحت مجرد والية تابعة للدولة الرومانية.
ثم أتى الفتح اإلسالمي فصبغ مصر بالصبغة اإلسالمية
واصبحت والية إسالمية.

الع�صر الفرعوين ( 3200ق.م –  332ق.م):

من الناحية الزمنية يتسم العصر الفرعوني بطول فترته الزمنية حيث يبدأ حوالي عام  3200ق.م و
ينتهي بخضوع مصر حلكم االغريق عام  332ق.م من الناحية املوضوعية فان مصر الفرعونية قد اختبرت
كافة النظم القانونية من فردية الي اقطاعية و من حكم مركزي مطلق الي حكم اقلية.
ً
قرنا الي فترات تشمل كل فترة منها
جرى العلماء على تقسيم العصر الفرعوني الذي بلغ حوالي ثالثني
مدة حكم احدى األسرات التي حكمت مصر و قد بلغ عدد هذه األسرات  30أسرة.
اتسم احلكم الفرعوني في مصر بكونه حكم ملكي و قد اخذت السلطة السياسية على مر العصور عدة
صور اولها يجد مصدره في التنظيم االبوي حيث يتولى شخص باعتباره شيخ العشيرة او القبيلة زمام احلكم
فيها ،و ثاني اشكال السلطة هو النظام امللكي الذي ظهر مع اتساع االقاليم التي تهمني عليها القبيلة و
زيادة عدد االفراد و تفاقم االخطار اخلارجية .فهذه العوامل جعلت من الضروري وجود سلطة سياسية اكثر
ً
تقدما من تلك اخلاصة برؤساء القبائل .و يتميز هذا النظام بهيمنة حاكم فرد على السلطة السياسية،
ً
اخيرا وجد شكل آخر من اشكال التنظيم السياسي هو املدينة و يعني هذا النظام مجموعة من السكان
االحرار يحتلون مساحة ضئيلة من األرض و ميارس كل فرد حقوقه مباشرة و يناط بكافة االحرار تسيير كافة
االمور السياسية بانفسهم و تكون كافة االجهزة خاضعة للقانون.

وقد جتلت مظاهر النظام امللكي كنموذج شرقي للحكم في نظام احلكم الفرعوني
و من ابرز تلك املظاهر:
ان امللك يتولى العرش بالوراثة و ال دخل للشعب في اختياره ،فالتاج ينتقل الي من يجري في عروقه الدم امللكي
من جهه االب مع تفضيل من كانت امه من نسل ملكي ايض ًا كما انه بيد امللك فهو لم يكن ملزما باختيار ابنه
االكبر فقد كان في امكانه اختيار ابن آخر او ابن احدى زوجاته من االدنى في املرتبة ،كذلك لم مينع قانون
وراثة العرش هذا من وجود حاالت الغتصاب السلطة احيانا و يجد املغتصب وسيلة لتبرير سلطته كالقول بان
االرادة االلهية قد تغيرت و قامت باختياره او ان يتزوج من اميرة تنتمي لالسرة املالكة ليضفي صفة شرعية
تبرر توليه احلكم.

$

امللك ليس ممثال او نائب ًا عن اجلماعة في ممارسة شئون احلكم بل يستمد سلطته من صفته االلهية و باعتباره
وارث ًا للعرش عدم وجود تفرقة واضحة بني الدولة و شخص احلاكم حيث اندمجت الدولة في شخص الفرعون و
لم تظهر فكرة الدولة كشخصية معنوية عامة مستقلة عن شخص احلاكم ،و ترتب على ذلك وجود خلط بني اموال
الدولة و اموال امللك ،بحيث ذهب البعض الي ان الفرعون هو املالك الوحيد لكافة االموال املوجودة في مصر .و
من ناحية اخرى فان املعاهدة التي يبرمها الفرعون مع دوله اخرى تعتبر مجرد التزام شخصي يقع على عاتقه
و ينتهي هذا االلتزام بوفاته النه ليس هناك شخصية معنوية للدولة تلزمها باملعاهدة مهما تغير احلاكم .و كذلك
من ناحية اخرى فان املوظفني يعنيون بتفويض من الفرعون و ليس لهم كيان اداري مستقل عنه و ال يعتبرون
تابعني للدوله كشخص معنوي عام حيث ال وجود لهذا الشخص العام و لكنهم مجرد خدم للملك و هم مسئولني
امامه و ينفذون رغبته و مشيئته.
متيز نظام احلكم في مصر الفرعونية باطالق سلطة امللك فللملك سلطات مطلقة حيث يباشر وحده جميع
مظاهر السيادة التي ميكن تصورها فله السلطة التشريعية و التنفيذية و القضائية و له السلطة العسكرية و
له حق السيادة على جميع اراضي مصر و بالتبعية له حق تنظيم و مراقبة استغاللها و تسخير االفراد للقيام
باالعمال العامة و له حق فرض ضرائب على االفراد و نتيجة لكون الفرعون املشرع الوحيد فال وجود ملجلس
نيابي او تشريعي و لكن كان يوجد حوله مجموعة من املستشارين يطلق عليهم "كامتي األسرار" و ايض ًا
كانت السلطة القضائية في يد امللك فهو القاضي االعلى في البالد و هو عنوان العدالة و تصدر باسمه جميع
األحكام و يتولى القضاء بنفسة في بعض احلاالت .اال ان الغالب ان يعهد الي قضاة بالفصل في اخلصومات
و كان هؤالء مدنيني في أول االمر ثم اصبحوا من رجال الدين منذ اواخر االسرة الرابعة .وقد تعددت احملاكم
في مصر الفرعونية.
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تاريخ احلياة الدستورية فى مصر
الع�صر البطلمي ( 332ق.م –  31ق.م):

تبدأ هذه الفترة من عام  332ق.م و تستمر حتى خضوع مصر للحكم الروماني عام 31
ق.م و تفصيل ذلك ان مصر الفرعونية قد وقعت فريسة للحكم الفارسي عام  525ق.م حيث
ً
ملكا عليها .و بني حكم ظالم مستبد غير مراع حلرمة
متكن قمبيز من فتحها و اعلن نفسه
العقيدة الدينية لدى املصريني و بني ثورات مستمرة على هذا احلكم كان حكم الفرس ملصر
حتى متكن االسكندر املقدوني من فتحها عام  332ق .م و قام بتقدمي نظام احلكم
البطلمي في مصر لتبدأ صفحة جديدة من صفحات التاريخ املصري.
اتبع البطاملة سياسة او فلسفة احلكم الديني والطبيعة االلهية للملك و من الناحية
االقتصادية اتبعوا سياسة اقتصادية تدور حول كيفية استغالل مصر و ثرواتها الي اقصى
ً
اخيرا اتبعوا سياسة اجتماعية عنصرية عن طريق االعتماد على االغريق املتواجدين في
حد و
مصر و تغليبهم عما عداهم من طبقات.

سمات احلكم البطلمي في مصر
اكتشف اإلسكندر بذكائه مدى أهمية العامل الديني لدى املصريني ،ووجد أنه أول السبل لتدعيم حكمه.
ولذلك كان أول ما فعله عندما دخل منف تقدمي القرابني في معبد اإلله بتاح وللمعبود أبيس للداللة على
احترامه لآللهة املصرية وإميانه بها.
ر ّوج اإلغريق أسطورة تؤيد الصفة اإللهية لإلسكندر وتدعم أنه مبثابة وارث شرعي حلكم الفراعنة وليس
مغتص ًبا للسلطة.
من جانبه كشف اإلسكندر املقدوني عن اعتناقه الدائم للديانة املصرية ،فلم يكتف بتقدمي القرابني لآللهة
املصرية بل منح املعابد الكثير من العطايا واإلقطاعات الزراعية.
وقد ترتب على الصفة اإللهية للملك البطلمي أنه أصبح حاكما مطلقا ،فالسلطة يستمدها من اآللهة
وليس من الشعب بحيث أصبح امللك جتسي ًدا للدولة وهو مصدر القانون أو هو القانون احلي الذي
يصدر النصوص التشريعية واألوامر التي بها تدار الدولة ،وهو القاضي األول في البالد والقائد األعلى
للجيش وهو املشرف األول على أعمال اإلدارة التي تئول إليه جميعها باتباع نظام املركزية املطلقة ،وهو
املتصرف الوحيد في إيرادات الدولة وميلك مساحات شاسعة من األراضي الزراعية .وباجلملة كانت كافة
السلطات تندرج حتت الرداء امللكي الفضفاض.
ال وجود ملجلس نيابي أو تشريعي في مصر البطلمية ،وال وجود ألي مشاركة سياسية للمصريني سواء
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .كذلك ال وجود ملبدأ الفصل بني السلطات بحيث كان امللك يجمع بني
يديه كافة السلطات املتصورة في الدولة،
تعددت القوانني في مصر البطلمية ،وقد تك ّون الهيكل التشريعي في مصر البطلمية من عدة قوانني وهي :
التشريعات امللكية ،وتأتي تلك التشريعات على رأس مصادر القانون في مصر البطلمية وقد تعددت صور
التعبير عن اإلرادة امللكية البطلمية ،ففض ًال عن أن للملك إقرار القوانني اخلاصة باملصريني واإلغريق كان
له أن يباشر سلطته التشريعية في عدة صور مثل:
· األوامر امللكية "البروستجماتا" ،وهي عبارة عن األوامر الصادرة من امللوك البطاملة مبقتضى السلطة
التشريعية املطلقة التي ميلكونها.
· اللوائح امللكية ،وهي قواعد قانونية تصدر عن امللك البطلمي ويغلب عليها الطابع التنفيذي.
· القانون املصري ،وكان يطبق على املصريني وحدهم.
· قوانني اإلغريق ،فاإلغريق في مصر كانوا فئتني متميزتني :األولى إغريق املدن احلرة والثانية تشمل
إغريق خارج املدن احلرة .وقد تعددت قوانني اإلغريق تبعا لتعدد املدن احلرة واجلاليات التي تقيم خارج
هذه املدن.

الع�صر الروماين ( 31ق.م –  641م)

االحتالل الروماني ملصر البطلمية :التدخل السياسي لروما في شئون مصر البطلمية
كان تاريخ حتول مصر من مملكة مستقلة في ظل حكم البطاملة إلى والية تابعة
لروما هو عام  30ق.م على أثر معركة أكتيوم البحرية ،إال أن هذه املعركة في
الواقع ليست إال مرحلة أخيرة من مراحل تطور العالقات بني روما ومصر البطلمية،
فبالرغم من أن مصر حتولت من مملكة مستقلة في عهد البطاملة إلى مجرد والية
من واليات اإلمبراطوية الرومانية نتيجة لالحتالل الروماني لها إال أنها متتعت
بخصوصية ميزتها عن سائر الواليات الرومانية.

سمات احلكم الروماني في مصر
لم يكن اإلمبراطور الروماني يدير مصر بنفسه بل كان يعهد بإدارتها إلى شخص آخر نيابة عنه
يطلق عليه والي مصر ،وأحيانًا كان يطلق عليه والي مصر واإلسكندرية .وكان هذا الوالي يستمد
سلطاته من اإلمبراطور .ولذلك ميكن القول إنه ألول مرة في تاريخ مصر القدمية لم يكن احلكام
الذين يحكمون مصر مقيمني بني أهلها ،حيث كان األباطرة يقيمون في روما.
متتع الوالي بتفويض من اإلمبراطور بسلطات كبيرة ،حيث ُمنح حق الوالية العامة أي سلطة األمر
والنهي والتي مت ّكنه من قيادة القوات الرومانية املوجودة.
تلخصت وظائف الوالي في عدد من السلطات منها السلطة اإلدارية ،فقد خولت له هذه السلطة
العديد من املهام أهمها رئاسة األجهزة اإلدارية املختلفة في مصر ،وإحصاء األموال والسكان
وجمع الضرائب توزيع التكليفات العامة.
السلطة التشريعية للوالي ،أجاز اإلمبراطور للوالي إصدار منشورات لها قوة القانون يلتزم بها
سكان مصر وكان يطلق على منشورات الوالي اسم الدساتير.
السلطة العسكرية للوالي ،فقد كان الوالي هو القائد األعلى للقوات الرومانية املوجودة في مصر.
السلطة القضائية ،كان للوالي على الرومان املقيمني في مصر سلطة قضائية كاملة ،حيث كان يطبق
عليهم القانون الروماني .ووف ًقا له كان الوالي يفصل في املنازعات التي تثور بينهم ،أما بالنسبة
للمصريني فكان للوالي عليهم سلطة قضائية كاملة تشمل جميع املسائل املدنية واجلنائية على حد
سواء .ومن ثم كان من حق الوالي أن يصدر أحكا ًما جنائية باإلعدام أو بعقوبات بدنية أخرى مثل
السجن والعمل في املناجم.
من اجلدير بالذكر أنه في أول يونيو عام  212ميالدية أصدر اإلمبراطور كراكال دستوره الشهير
الذي أعطى اجلنسية الرومانية جلميع سكان اإلمبراطورية الرومانية .وقد أثار هذا الدستور الكثير
من اجلدل بني ش ّراح القانون الروماني رغم اكتشاف النص اإلغريقي له في أوائل هذا القرن (عام
1909م) في مخطوط يعرف باسم بردية جيسني عثر عليها بأملانيا ،ومثار اخلالف هو سقوط بعض
عبارات هذا املخطوط فقد جاء نص البردية التي تضمنت الدستور املذكور على النحو التالي «لقد
منحنا جميع األجانب املقيمني في اإلمبراطورية الرومانية صفة الوطنية الرومانية ،مع االحتفاظ
( ......وهنا سقطت بعض الكلمات) عدا األجانب املستسلمني».
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كل هذا جعل امل�رصيني متفاعلني مع الواقع العاملى ال�سائد ،على عك�س
ما كان فى �سابقه ،وهذا يتجلى مع علو الأ�صوات الوطنية والتى كانت
رموزها من رجال الأزهر وال�شعراء والأدباء للمطالبة بتمثيل �أكرث
فاعلية لل�شعب فى �أمور احلكم وكان يتجلى ذلك فى املطالبات التى كانت
تقوم بها جريدة الوقائع امل�رصية وغريها ،ورف�ضا للتدخل ا لأجنبى
فى ال�ش�أن الداخلى ،خا�صة مع فر�ض اجنلرتا وفرن�سا وزيرين
�أحدهما اجنليزى والآخر فرن�سى من �أجل رقابة املوازنة
امل�رصية وحت�صيل قيمة الديون امل�رصية فى عهد اخلديوى
ا�سماعيل .وقد ا�سفرت رغبة اخلديوى �إ�سماعيل فى دعم
احلركة الوطنية ،لتدعيمها �أمام النفوذ الأجنبى الذى ات�سع
ب�سبب الديون امل�رصية الناجمة عن حفر وافتتاح قناة
ال�سوي�س ،املوافقة على �إ�صدار د�ستور م�رصى ،وقد كان
�أول م�رشوع د�ستور يقوم فى م�رص فى عام  ،1879مع مالحظة
�أن الدولة العثمانية �أ�صدرت د�ستورها الأول عام  ،1876ولكن مل
يكتب للد�ستور امل�رصى النور لعزل اخلديوى ا�سماعيل وتن�صيب ابنه
من قبل الباب العالى فى ا�سطنبول وبعد و�شاية اجنليزية فرن�سية على
ا�سماعيل.

خلفية احلياة
الدستورية فى مصر

ولكن احلركة الوطنية مل تتوقف ورف�ض قائد الوقفة �أو الهوجة
امل�رصية حينها� ،أحمد عرابى ،والتى ن�سبت فيما بعد له با�سم الثورة
العرابية ،قول اخلديوى توفيق ب�أنه ورث �شعب م�رص عن �آباءه
و�أجداده ،وهو املفهوم الذى ت�صور اخلديوى انه يحكم مبوجبه،
فى حني �أن الوعى القومى حينها كان يرى نف�سه هو الذى ن�صب
حممد على على م�رص ،حتى وان متت االطاحة برموز ال�شعب
حينها ،ونتيجة لل�ضغط ال�شعبى ورغبة اخلديوى فى االنفراد بحكم
م�رصعن الدولة العثمانية ،وافق اخلديوى على �إ�صدار د�ستور
م�رصى عام  ،1881والذى �صدر فى عام  ،1882والذى مل يكتب
له الوجود �سوى لأ�شهر معدودة نتيجة وقوع م�رص حتت طائلة
االحتالل االجنليزى ،وهنا حكم االجنليز م�رص بو�صفهم �أو�صياء
على امل�رصيني ،باعتبار م�رص م�ستعمرة اجنليزية ،و �أ�صحاب حق
ا�صيل فى توجيه ال�شئون امل�رصية نحو ما يراه الفكر ال�سيا�سى
االجنليزى ،والذى قام ب�إلغاء د�ستور 1882بدعوى �أن امل�رصيني
�شعب غري نا�ضج �سيا�سيا ملمار�سة �سيادته وللفكر الدميقراطى،
و�أ�صدر االحتالل لوائح  1883املنظمة واملجحفة للكثري من احلقوق
امل�رصية .والفارق بني اللوائح والقوانني هنا �شكلية حيث �أن لوائح
 1883كانت مبثابة الورقة الد�ستورية التى تدار بها البالد وان كانت
مل حتظى ب�أى م�رشوعية من امل�رصيني ،عالوة على �أن وا�ضعيها من االجنليز
مل يلتزموا مبا جاء فيها.

كانت احلملة الفرن�سية على م�رص ال�شعلة الأولى لإنهاء
فرتة طويلة من الركود فى الإقليم امل�رصى ،بد �أت
بعد جناح �سليم الأول فى اال�ستيالء على القاهرة
و�إ�سقاط طومانباى عام  1517م ،و�إعالن
قيام اخلالفة العثمانية عقب �ضم م�رص للدولة
الوليدة ،وبعدها قل الدور القيادى واملحورى
للقاهرة �إلى حد يقارب االختفاء نحو قرنني من
الزمان ،حيث كان اخلليفة العبا�سى حينها مقره القاهرة
عالوة على الدور الثقافى الذى كانت تقوم به ،وبعد جناح الثورة
ال�شعبية �ضد القوات الفرن�سية� ،أو"الفرجنة" كما كانت ت�سمى من قبل
امل�رصيني حينها ،ان�سحب الفرن�سيون من م�رص بعد معارك عديدة مع
اجلي�ش العثمانى واالجنليزى واخفاقات فى �إخماد الثورة امل�رصية ،مع
مالحظة �أن �آخر قائد للقوات الفرن�سية وكان ي�سمى "جاك فران�سوا
مينو" قد �أعلن �إ�سالمه وبقى بالقاهرة.

ا�شتعلت الثورة امل�رصية الأولى فى التاريخ احلديث �ضد الوالى
العثمانى "خور�شيد با�شا" ،والتى انتهت بقرار تاريخى قام
به نواب ال�شعب من العلماء والتجار ،وهو عزل الوالى
الرتكى خور�شيد با�شا وتن�صيب حممد على بدال منه
ومبايعته على ذلك يف مايو  ،1805مع اال�شرتاط عليه
ب�أخذ الر�أى وامل�شورة منهم فى �أمور احلكم .و كانت
هذه �أول �صورة لالتفاق االجتماعى فيما ي�سمى بداية
الع�رص احلديث مل�رص ،والتى عقبها نوع من اليقظة
املجتمعية ،خا�صة مع ازدياد البعثات العلمية اخلارجية
واالطالع على ح�ضارات وثقافات جديدة جنحت فى ك�رس حاجز العزلة الذى
فر�ض لقرنني متواليني ،والنه�ضة ال�صناعية والعلمية التى قامت فى عهد حممد
على� ،إلى جانب تعدد الغزوات والفتوحات واالنت�صارات التى قام بها حممد
على وابراهيم با�شا و�سعيد با�شا واخلديوى ا�سماعيل،حتى �أن الدولة امل�رصية
ات�سعت لت�شمل من اثيوبيا �إلى حدود ا�سطنبول مرورا باجلزيرة العربية
وال�شام و�أجزاء كبرية من العراق حاليا.

وانح�رست احلركة الوطنية فى املطالبات واملحاوالت لإجالء االجنليز
عن �أر�ض الوطن ،حتى ا�شتعلت احلرب العاملية الأولى ،1918-1914
ودخلت الدولة العثمانية خ�صما للدولة االجنليزية ،فتم �إعالن م�رص جزءا
من االمرباطورية الربيطانية خا�ضعة للحماية الربيطانية ،وبالتالى انتهت
لوائح  ،1883وحتولت م�رص من والية عثمانية �إلى �سلطنة م�ستقلة
عن الدولة العثمانية وخا�ضعة للتاج الربيطانى ،والعربة من
�أن يحمل حاكم م�رص لقب �سلطان هو �أن يكون نف�س لقب
احلاكم العثمانى وال يحمل �صفة "امللك" التى هى نف�س �صفة
حاكم بريطانيا .وبعد قيام وجناح ثورة  1919امل�رصية ،والتى
ثارت ب�سبب نفي الوفد امل�رصى الذى طلب الذهاب مل�ؤمتر باري�س من �أجل
تطبيق "حق اختيار امل�صري لل�شعوب" وطلب جالء امل�ستعمر االجنليزى ،ازداد
ال�ضغط ال�شعبى على املحتل الإجنليزى �إلى احلد الذى �أجربه على االعرتاف
با�ستقالل الدولة امل�رصية فى �إعالن  22فرباير ل�سنة  1922ال�شهري ،وبناءا على ذلك
حتولت م�رص من �سلطنة �إلى مملكة ،ومت الأمر ب�إ�صدار د�ستور .1923
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�أ�س�س حممد على با�شا جمل�سا لإدارة الدولة
امل�رصية و�أ�سماه "املجل�س العالى" وقد كان
املجل�س ا�ست�شاريا بحتا ويتولى بحث امل�سائل
اخلا�صة بالإدارات احلكومية والدواوين
املوجودة فى م�رص وقد �أ�صدر حممد على با�شا
"ترتبيات املجل�س العالى" فى يناير 1825
وهى �أ�شبه بالئحة �إدارية تقوم على حتديد
واجبات ومهام �أع�ضاء املجل�س وكيفية عقاب
كل من يرتكب خط�أ �سواء بالغياب الغري مربر
عن االجتماعات �أو العيب فى ذوات ال�رشفاء
والأمراء بغري �سند وهو ما كان يعد جرمية فى
ذلك الع�رص.

عرفت م�رص�أول ن�ص ذي طابع �شبه د�ستوري يف الع�رص احلديث عام  1837عندما �أ�صدر
حممدعلي قانونا �أ�سا�سيا عرف با�سم ال�سيا�ستنامه � ،أن�شئ مبقت�ضاه بع�ض الدواوين
اجلديدة ،ونظم عملها واخت�صا�صاتها ،بيد �أن ال�سيا�ستنامه ،و�إن مثل انعكا�سا ل�شغف
حممدعلي مبجاراة التطورات ال�سيا�سية وامل�ؤ�س�سية يف �أوروبا ،مل يرق �إلى �أن يكون
د�ستورا باملعنى احلديث الذي يفرت�ض قيام دولة م�ؤ�س�سات التتمركز حول �شخ�ص احلاكم
و�إمنا ترتكز ل�سيادةالقانون وم�ساواة كل املواطنني �أمامه والتوازن والف�صل بني ال�سلطات.
ت�ضمن ال�سيا�ستنامه بع�ض مظاهر الت�شابه املحدودة مع الن�صو�ص الد�ستورية املعا�رصة ،مما
دعا بع�ض الباحثني �إلى اعتبار �أن هذا القانون "كان مبثابة ثورة يف حياة م�رص ذلك الوقت،حيث
بد�أت �أمورها تدار ب�صورة �أقرب �إلى التنظيم من العهود ال�سابقة" ،فقد �أ�س�س بحق لإقامة هياكل
حكومية مركبة و متطورة ت�ؤدي وظائفها التنفيذية بكفاءة وحتت الرقابة،وهو الهدف الذي حدده
القانون لنف�سه،لكن دون مراعاة تذكر لر�أي و�إرادة ال�شعب  ،ودون ف�صل بني ال�سلطات الثالث،
الت�رشيعية والتنفيذية والق�ضائية.

حتت وط�أة ال�ضغط ال�شعبي يف عهد �إ�سماعيل الذي ات�سم
باجلمود �صدرت الئحة ت�أ�سي�س جمل�س �شورى النواب و الئحة
حدود و نظام املجل�س يف � 22أكتوبر/ت�رشين الأول 1866
وهو �أول ن�ص منظم ملجل�س نيابي متثيلي يف م�رص احلديثة.كانت الالئحة منحة من اخلديوي لإن�شاء جمل�س نيابي متثل فيه
بع�ض طوائف ال�شعب املحدودة جغرافيا مع قبول اخلديوي
ال�سماع لآراء ممثلي ال�شعب يف بع�ض ال�ش�ؤون التي حتددها
حكومته م�سبقا ،دون التزام على اخلديوي �أوحكومته بالأخذ
بتلك الآراء.
ولكن يعد هذا الو�ضع تطورا �إذا متت مقارنته بعهد حممد علي
الذي مل يكن �إ�رشاك ال�شعب �أو�أي قوة �سيا�سية يف اتخاذ القرار
�أمرا من املت�صور حدوثه.
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