
 الوظيفة االجتماعية للملكية
 الدساتير المصرية الحديثة ومدى التزام الدوله بها فى

 
. رغم ان خاصة ودورها فى خدمة المجتمع ككللم يكن هناك فى دساتير الحقبة الملكية  اى تحديد دستورى لوظيفة الملكية ال

 .رة والمخصصات الملكيةمباشيليها الوقف  ،جمهوريةنمط الملكية السائد كان هو الملكية الخاصة 
 

. وذلك بدأ من المشروع الجمهوريةواعالن  52مع صعود سلطة يوليو  –وظيفة االجتماعية للملكية الخاصةال –بدأ النص على
والذى كان ممثال فى لجنة صياغته اساطين رجال القانون من كل  1954الذى تمت صياغته ووضع نصوصه فى العام 

اداء ويرعى القانون  ،على مايلى : الملكية الخا صة مصونة ال تمس –32مادة   –المشروع  فقد نص ،االتجاهات السياسية
 ، وظيفتها االجتماعية

 
فقد كانت السلطة وقتذاك تسعى  ،كان ذلك بمثابة )اعالن(عن توجه جديد تجاه عمل الملكية الخاصة اكثر منه سياسة مطبقة

القطن والتركيز فى امتالك  وعات صناعية بدال من المضاربة فى بورصةللضغط على القطاع الخاص كى يساهم فى بناء مشر 
كما وضع نص اخر شديد االهمية يعلن فيه التدخل  الفعلى فى عملية االسكان العقارى بدال من تركه للرغبة المنفردة   .االرض

 .- 9مادة  –ين للمالك العقاريين وتقلبات السوق وذلك بتنظيم القانون للعالقة بين المالك والمستأجر 
 

ان استمرار  المالك فى اتباع اذ  1964فقد حدث تطور اكبر واهم فى دستور  ،لم تتوقف التطورات الدستورية عند هذا الحد
لمبادئ التى وقد وضع هذا الدستور حزمة جديدة من ا  ،1964بالسطة الجديدة الى وضع دستور نفس اساليبهم  االنانية دفع 

 :، وذلك فى المواد التاليةاالجتماعيةامها و وكيفية اداء وظيفتها واستخد تنظم الملكية 
  

 وفقًا لخطة التنمية التى تضعها الدولة . ،، بأكملهيكون توجيه االقتصاد القومى ................... (10مادة )
وهى التى  ،ملك للدولة ،قواهاوجميع مواردها و  ،سواء فى باطن األرض أو فى المياه االقليمية ،الثروات الطبيعية (11مادة )

  تكفل حسن استغاللها .
 ،وعلى توجيه فائضها وفقًا لخطة التنمية التى تضعها الدولة لزيادة الثروة ،يسيطر الشعب على كل أدوات االنتاج (12مادة )

 .للنهوض المستمر بمستوى المعيشةو 
يقود  ،قوى وقادر ،وذلك بخلق قطاع عام ،: أى ملكية الشعبةملكية الدول ( )أ :لملكية تكون على األشكال التاليةا (13مادة )

المشتركين فى  أى ملكية كل :ملكية تعاونية ( )ب .مسئولية الرئيسية فى خطة التنميةويتحمل ال ،التقدم فى جميع المجاالت
 من غير استغالل .فى إطار الخطة الشاملة لها  ،قطاع خاص يشترك فى التنمية :ملكية خاصة ( )ج .الجمعية التعاونية

 . ، مسيطرة عليها كلهاالثالثة على أن تكون رقابة الشعب شاملة للقطاعات
 ويحدد وسائل حماية الملكية الزراعية الصغيرة . ،يعين القانون الحد األقصى للملكية الزراعية (17) مادة

  .العام للشعبطرق استخدامه مع الخير  وال يجوز أن يتعارض فى ،يستخدم رأس المال فى خدمة االقتصاد القومى (14)مادة 
 .القانون اداء وظيفتها االجتماعيةوينظم  ،الملكية الخاصة مصونة على: – 16 –والمادة 



 .س وجامعات الدولة فى جميع مراحلهتشرف الدولة على التعليم العام وينظم القانون شئونه وهو مجانى فى مدار  -39 -ومادة 
هورى فى عهد ناصر تترجم هذه المبادئ الدستورية فى سلسة من القوانين الخاصة بالسكن والعمل وتوالت تشريعات النظام الجم

 والتعليم والعالج .
 

واقعا فعليا وليس  –الوظيفة االجتماعية للملكية  –وتدخلت الدولة لجعل فكرة  ،طالت اصالحات ناصر قدس الملكية الخاصة
باالضافة الى توجيه الملكية الخاصة وضبط ادائها حتى  - والتعاونية  ،العامة الملكية –تم خلق  ،نصا لالستهالك االعالمى

 تقوم فعال بدور يخدم المجتمع وليس االرباح والمالك فحسب .
 

 التراجعات 
رفع ملكية الخاصة و 1971ومهد لها الدستور الجديد دستور  ،بدأت التراجعات مع التحول فى سياسات الدولة فى عهد السادات

سارت الدولة فى طريق عكسى نحو تشجيع المسثنمرين واطالق حرية السوق ورفع القيود والضوابط عن  د التشريعية،القيو 
انسحبت بالتدريج من الحياة االقتصادية مخلية الطريق امام رأس  ،توقفت عن بناء مرافق عامة خدمية او انتاجية ،حركتهم

خال من  71دستور  ،والعالج ،والتعليم ،تركت لهم تدريجيا االستحواذ على قطاع االسكان ،المال الخاص واالستثمار االجنبى
وانطلقت سلسة من التشريعات المضادة فى تلك  ،وعلى التزامات الدولة فى العالج واالسكان ،النص على مجانية التعليم

فعلى  ،مع رفع اقصى مايمكن رفعه  من قيود عليه القطاعات تواكب التوجه الجديد للدولة وتكنس الطريق امام حرية رأس المال
سبيل المثال تم وضع تعديالت على قانون العالقة االيجارية بين المالك والمستأجر فى االراضى الزراعية قلب العالقات 

 ،بطالةارتفاع معدل ال ،من االرض والسكناوضحها طرد المستأجرين  ،االجتماعية فى الريف وترتبت عليه عدة اثار كارثية
وفى مجال السكن يضا حدثت ،ارتفاع اسعار الخضروات والمنتجات الزراعية ومستلزمات الزراعة  ،ارتفاع القيمة االيجارية

سنوات فى المتوسط من سكن  3 تعديالت للتشريع ترتب عليها ارتفاع القيمة االيجارية وقصر مدة االيجار والترحال الدائم كل
 تأخر سن الزواج وارتفاع نسبة العنوسة . . فضال عن اثار اخرى مثلألخر

 
سلسة افضى رفع القيود عن الملكة الخاصة وفتحاالسواق والخصصة الى كوارث اقتصادية واجتماعية ترتب عليها انطالق 

التى اطاحت بسلطة مبارك والحزب  2011طويلة من االحتجاجات والمعارك االجتماعية والسياسية توجها اندالع ثورة يناير 
 حاكم.ال
 

 النظام الجديد 
ابقى النظام االخوانى على ، ولقد حة بنظام مباركاورات والمعارك التى اعقبت االطاجاء  حكم االخوان بعد سلسة من المن

توقفت الدولة كليا عن االسكان الحكومى  ،على حالها بل ازدادات حدة فظلت ازمة السكن ،تشريعات دولة مبارك دون مساس
خال من اى التزامات جدية للدولة تجاه  - 2013 –وتم وضع دستور  ،من مشروعات بدئها النظام السابق ماتبقىتنفيذ عدا 

تضمن هذا الدستور نصوصا اقرب الى العبارات االنشائية منها الى  ،مواطنيها فى كفالة حقوقهم االقتصادية واالجتماعية
 .االلتزام الواضح بشأن هذه الحقوق



ولم تقوم بأى اجراء يحسن من االحوال المعيشية  ،قترب الدولة من المحراب المقدس للملكية الخاصةلم ت، وعلى سبيل المثال
لم يضع الدستور االخير  ،فتداعت احتجاجات المواطنين تطالب الخبز والغاز والسكن والعمل واالجور المناسبة ،. للمواطنين

 :جتماعية واكتفى بالنص  على مايلىاى قواعد تنظم او تضمن اداء الملكية الخاصة لوظيفتها اال
 

الملكية الخاصة مصونة، وتؤدى وظيفتها االجتماعية فى خدمة االقتصاد الوطنى دون انحراف أو استغالل أو  (21) مـادة
ل احتكار، وال يجوز فرض الحراسة عليها إال فى األحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، وال تنزع إال للمنفعة العامة ومقاب

 . تعويض عادل يدفع مقدما، وحق اإلرث فيها مكفول، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون
 

 ،ولم تلزمها بأى شئ تجاه المجتمع ،لم تضع المادة اى قواعد لضبط اداء الملكية  ولم تبين كيفية ما لقيامها بوظيفة اجتماعية
 فال خطة تنموية وال ضوابط دستورية .

 
صندوق النقد الدولى الذى من شروطه خفض االنفاق الحكومى بوجه عام بما فى ذلك االنفاق على  وافقت الحكومة على قرض
 التعليم واالسكان والصحة .

وال عزاء  ،اعطى الدستور الجديد الدور االكبر للقطاع الخاص فى قطاع االسكان معلنا انه يمهد تدريجيا الن يكون دورا كليا
المسكن المالئم والماء النظيف والغذاء الصحى  (60)مـادة  :على –رات انشائية فى عبا –فقد نص  ،لمحدودى الدخل

وتتبنى الدولة خطة وطنية لإلسكان تقوم على العدالة االجتماعية وتشجيع المبادرات الذاتية  .)والكساء( حقوق مكفولة
الصالح العام ويحافظ على حقوق األجيال  والتعاونيات اإلسكانية، وتنظيم استخدام أراضى الدولة ألغراض العمران؛ بما يحقق

 القادمة.
 

كيف نضمن وصول ذلك لمحدودى  ؟ماهى قوته االلزامية للمقاولينو  ؟ومن سيكفله ؟ومن سينفذه؟ ما معاييره ؟كيف يحدث ذلك
 .لم تتعدى نصوصه المستوى االنشائىصمت الدستور كليا و ؟ الدخل

 
  .سكان كليا للقطاع الخاص يقوم بههدف هو ترك االصرح وزير االسكان عقب وضع الدستور ان المست
واالتجاهات النيو الليبرالية للنظام المصرى الحالى يمكن القول  –الصندوق  –ومع الوضع فى االعتبار شروط القرض الدولى 

اشعار  جاجات اكبر واقوى حتىبأن الملكية فى مصر ستعربد وتسحق عظام الفقراء دون ضوابط او قيود . وستتداعى احت
 ...اخر


