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تشريعات األزمة
العوار الدستوري والقانوني في تعديل الماده 

78 من قانون العقوبات
املقدمة : 

ل�سنة   ١٢8 رقم  بقانون  بقرار  امل�سريون  فوجىء   ٢0١٤ عام  من  �سبتمرب   ٢١ يف   
٢0١٤  بتعديل املادة 78 من قانون العقوبات امل�سري ب�سكل جعلها غري د�ستورية من ناحية 
واألقي الكثري من ال�سكوك حول اأ�سباب �سياغتها بتلك ال�سرعة وبتلك الطريقةالركيكة يف 
ال�سياغة.  تعاين م�سر من حالة اإ�سهال ت�سريعي غري م�سبوق، من الوا�سح اأن هدفه هو 
التاأ�سي�س لبنية قانونية ا�ستبدادية تبدد كل اآمال احلرية التي حلم بها امل�سريون وا�ست�سهد 
من اأجلها الكثريون. يحتفظ الدكتور زياد بهاء الدين لنف�سه بف�سل التنبيه اإيل خطورة تلك 
املادةوهو التنبيه الذي حمله مقاله املن�سور بجريدة ال�سروق يوم الثالثاء املوافق١٤اأكتوبر 
٢0١٤ حيث اأطلق علي القانون الذي عدل تلك املادة”قانون الأ�سياء الأخرى”. من هنا قررت 
املجموعة املتحدة حمامون – م�ست�سارون قانونيون بحكم تخ�س�سها فى جمال القانون و 
املو�سوع.  ملناق�سة  متخ�س�سة  نقا�سية  ور�سة  بعقد  تبادر   اأن  عامًا،  ال�سبعني  تخطى  التي 
انعقدت الور�سة يف يوم الثنني3نوفمرب عام ٢0١٤ بقاعة عايدة بفندق املاريوت الزمالك 
الجتماعي  الدميقراطي  امل�سري   احلزب  رئي�س  الغار  اأبو  حممد  د.  برئا�سة  بالقاهرة 
واملنظمات  ال�سيا�سية  الأحزاب  وقادة  واملحامني  الق�ساة  فيها 75 متخ�س�سًا من  و�سارك 
العاملة  الأجنبية  واملنظمات  ال�سفارات  ممثلي  من  وعدد  املهتمني  الإعالم  ورجال  املدنية 
مب�سر. وتوىل ثالث من املتخ�س�سني هم الكاتب ال�سحفي اأنور الهواري، والدكتور اأحمد 
اأحمد  واملحامي  �سم�س؛  عني  جامعة  احلقوق  بكلية  اجلنائي  القانون  اأ�ستاذ  خليفة  فتحي 
راغب مدير اجلماعة الوطنية حلقوق الإن�سان بتقدمي ثالثة مداخالت مبدئية حول املو�سوع 

من ثالثة زوايا خمتلفة. 
لتقييد احلرية؛ وخطورة  الت�سريع  ا�ستخدام  اإيل خطورة  التنبيه  الور�سة هو  هدف 
التالعب يف قانون العقوبات من اأجل اأهداف �سيا�سية �سيقة وخطوره تطبيق قانون ركيك 

ال�سياغة مبا يوؤدي اإيل �سقوط �سناعة الت�سريع امل�سرية. 
املحرر

عديل �شعيب
رئي�س جمعية تنمية املجتمع والبيئة  بالفيوم
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١. كلمة املجموعة املتحدة 
املحامي بالنق�س – جناد الربعي – الرئي�س التنفيذي.

ال�شديقات واالأ�شدقاء، ال�شيدات وال�شادة اأهال و�شهال بكم و�شبحكم اهلل بكل خري 
اأوال اأود اأن اأرحب بكم با�شمى �شخ�شيا ً وبا�شم املجموعة املتحدة:       

فى احلقيقة مل نهتم كثريًا عند تعديل املادة 78 من قانون العقوبات،لأنها جاءت فى 
ظروف ما اأطلق عليها احلرب على الإرهاب، ولقد جاء تعديل هذه املادة وكاأنه ا�ستجابة ملا 
قرره جمل�س الأمن من �سرورة جتفيف منابع الإرهاب ومنع التمويل عن منظماته. ويذكر 
فنفيت. مل  الأهلي  بالعمل  املادة وعالقتها  اأكرث من مرة عن هذه  �ُسئلت   اأنني  الأ�سدقاء 
يكن يدور فى ذهني اأن اأي عاقل ميكن اأن يقدم اأي موؤ�س�سة تعمل فى جمال حقوق الإن�سان  
للمحاكمة بتهم ت�سل اإىل الإعدام وتقل عنه اإىل ال�سجن املوؤبد .كان فى راأيى اأنه اإذا كان 
الإن�سان  خم�س  العاملني فى جمال حقوق  لها حب�س  تبيح  قانونية  لدى احلكومة ن�سو�س 
فى  قبل  من  ا�ستخدمته   وقد  ت�ستخدمه  اأن  وت�ستطيع  الكفاية  من  اأكرث  هذا  فاإن  �سنوات 
احلكومة  حتركات  اأن  .على  املرخ�سة  غري  الدولية  املنظمات  بق�سية  امل�سهورة  الق�سية 
توحى  ل  اأي�سا  ولكنها  عام  ب�سكل  املدنية  املنظمات  جتاه  بالطمئنان  توحى  ل  امل�سرية 
بالطمئنان حتى جتاه املنظمات اأو ال�سركات اأو املوؤ�س�سات التي تعمل وفق قوانني التجارة 
اأو غريها  ترى وزارة الت�سامن الجتماعي اأنه �سواء كانت �سركة ذات م�سئولية حمددة اأو 
مكتبا قانونيا اأو �سركة ت�سويق اأو �سركة عالقات عامة فاإنه عليك اأن ت�سجل نف�سك كجمعية 
اأهلية  فيما لو تعاونت مع اأية موؤ�س�سات دولية، اأيًا  ما كان تو�سيفها وفى ظني اأن هذا اأي�سا 
مل يرث خماويف ب�ساأن تطبيق املادة 78 املعدلة من قانون العقوبات ؛فلدى احلكومة فى قانون 
اجلمعيات مادة تتيح لها ذلك؛ مادة تق�سي باحلب�س ملدة �ستة اأ�سهر ملن ميار�س عمالآ من 
اأعمال اجلمعيات دون ترخي�س؛ ول اأت�سور اأن املنظمات اأو الهيئات اأو ال�سركات يتحمل من 
يعملون فيها اأكرث من �ستة ا�سهر فى �سجون يعرف القا�سي قبل الداين اأنها بذاتها تعذيب 
فى تعذيب؛ فاأو�ساع ال�سجون امل�سرية �سديدة الرتدي. على اأن مقال الأ�ستاذ  الدكتور زياد 
بهاء الدين  املن�سور يف جريدة ال�سروق منذ اأ�سبوعني م�سيا؛ اأعاد اإىل نف�سى هذا اخلوف 
ويبدو اأن مقال د. زياد بهاء الدين مل يرث خماويف وحدها لأنه اأثار اأي�سا خماوف املجل�س 
القومي حلقوق الإن�سان؛ ومن هنا قررت املجموعة املتحدة اأن تنظم هذا النقا�س ثم قرر 
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املادة  نقا�ساً مماثاًل  عن  التايل غدًا  اليوم  اأن ينظم فى  الإن�سان  القومي حلقوق  املجل�س 
نف�سها -نرجو اأن يتواجد فيه كل املجتمعني هنا -، عند تلك النقطةاأدركت اأن مقال  الدكتور 
زياد بهاء  الدين له ظل من احلقيقة؛ واأنه يجب اأخذ املو�سوع باجلدية الواجبه)١(. املادة 
78 املعدلة �ساأترك احلديث عنها  لهوؤلء الذين �سرفونا باحل�سور للحديث عنها. علي اأنني 
لبد اأن اأقول اأن تلك املادة جائت اآية فى �سوء ال�سياغة؛ علي م�سئوليتي ال�سخ�سيةاأقول اإنه  
مل يحدث ذلك فى تاريخ الت�سريع امل�سري العقابي اأن �سدرت مادة تت�سمن كلمة “واأ�سياء 
اأخرى”.اأقول ذلك وخلفي 35 عاماآ عملتها فى جمال املحاماة هذه مادة ل نعرفها زمان كنا 
مت�سككني ومرتددين ب�ساأن لفظ  - النظام العام - ال�سلم العام -كنا نعتربهما واعتربتهما 
املحكمة الد�ستورية العليا، تلك الكلمات كلمات م�ستطرقة اأي قابلة للتف�سري علي اأكرث من 
وجه وبالتايل فهي كلمات خمالفة ملبداأ �سرعية اجلرائم والعقوبات .الآن جاء علينا زمان 
تتكلم  القوانني فيها عن اأ�سياء اأخرى ل تعرفها ول حتدد ماهيتها.  فى كل الأحوال قررنا اأن 
نعقد هذا اللقاء لنناق�س ونرفع اىل م�سامع من يهتم من اأهل احلكم تو�سيات تعيد �سياغة 

هذه املادة لتكون اأكرث ان�سباطًا .
اأريد اأن اأوجه �سكرًا خا�ساً  اإىل 6 اأحزاب �سيا�سية �ساندت املجتمع املدين  وقررت 
اأن تقف معه فى معركته اإىل النهاية وهى )احلزب امل�سري الدميقراطي الجتماعي وحزب 
الد�ستور و حزب التحالف ال�سعبي ال�سرتاكي وم�سر احلرية وحزبان حتت التاأ�سي�س هما 
التيار ال�سعبي والعي�س واحلرية (. �سعادتنا ل تو�سف باأن هناك فى اأطراف اللعبة ال�سيا�سية 
من يدركون خطورة ما يدبر للمجتمع املدين ويقفون معه وينافحون عنه ترب�س املرتب�سون؛  
�سكرًا لهم باأ�سمى وبا�سم كل امل�ستغلني يف املجتمع املدين الذين روعوا من الت�سرفات التي 
ال��وزارة. على  �سئون هذه  اإبراهيم حملب  املهند�س  امل�سرية منذ توىل  بها احلكومة  تقوم 
اأدعو وب�سدة باقي الحزاب؛ امل�سريني الأحرار وحزب الوفد و حزب التجمع   اإنني لزلت 
وغريها من الأحزاب اأن تقف معنا كما وقفنا معها تدافع عن حقنا فى العمل كما دافعنا 
عن حقها فى العمل وان تعرف  ان معركة التنوير ومكافحة الرهاب تعنى اأن نكون جميعًا 
يدًا واحدة �سد الإرهاب ولي�س اأيادي متفرقة ي�سهل تق�سيمها.  من هنا فاإنني اأثمن موقف 
حزب الوفد وحتالفه يف اإقامة جبهة وطنية �سد الإرهاب، لأنه اإذا كان الت�سلط خطرًا على 

حقوق الإن�سان، فالإرهاب بدوره اأكرث خطرًا على  حقوق الإن�سان .

)١( ن�س مقال الدكتور زياد بهاء الدين مرفق رقم ١. 
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ال�شيدات وال�شادة وال�شديقات واالأ�شدقاء.

الأ�ستاذ  اجلل�سة   �سيرتاأ�س  وحم��دودة  مميزة  نخبة  النقا�س  هذا  اإىل  دعونا 
الدكتور حممد اأبو الغار  والدكتور اأبوالغار ل نعرفه رئي�سًا للحزب امل�سري الجتماعي 
الأ�ستاذ  و  يناير،   ٢5 ث��ورة  قبل  منذ  احلرية  �سبيل  فى  منا�ساًل  عرفناه  ولكن  فقط 
اأي�سا  وهو  �سم�س  عني  بجامعة  اجلنائي  القانون  اأ�ستاذ  خليفة  فتحي  اأحمد  الدكتور 
امل�ست�سار فتحي خليفة  �سيتكلم  عن �سرعية اجلرائم  خري خلف خللف �سلف جنل  
والعقوبات فى هذه املادة العجيبة اأي�سا الأ�ستاذ اأنور الهوارى الكاتب ال�سحفي ورئي�س 
التحريرالأ�سبق للم�سري اليوم عن البعد ال�سيا�سي لنظام يحكم دون برملان ول ينتظر 
اأن يكون له برملان اإل بعد 7 اأ�سهر قادمة وفقا ملا كتبته جريدة امل�سري اليوم �سباح 
اليوم ،ثم النا�سط والباحث احلقوقي الأ�ستاذ اأحمد راغب ليجيب  معنا عن ت�ساوؤل هل 

تنطبق هذه املادة على املنظمات التي تعمل  فى جمال حقوق الإن�سان اأم ل ؟.

ال�شديقات واالأ�شدقاء.

اأحب اأن اأنهى كلمتي هذه باأن اأقول لكم اإن املجموعة املتحدة �ستحتفل هذا العام 
رمبا فى اأول العام القادم مبنا�سبة مرور 70 عاما على عملها فى م�سر، لقد ن�ساأت 
على  كرمية  ا�سمها  �سغرية  �سابة  ملحامية  كمكتب   ١9٤3 عام  فى  املتحدة  املجموعة 
ح�سني ثم تطورت  بعد ذلك واأ�سبحت كما ترونها الآن .وكان يجب اأن نحتفل  بعيدها 
ال�سبعني خالل عام ٢0١3 ولكن كانت الظروف غري مواتية فتم تاأجيل الحتفال اإىل 
عام ٢0١٤ ومل تكن الظروف اأي�سا مواتية فعقدنا العزم على اأن نحتفل به على اأق�سى 
�ستكون  الحتفال؛  لهذا  مدعوون  جميعكم   ٢0١5 عام  من  الأول  الربع  خالل  تقدير 
منا�سبة لنقدم فيها اأنف�سنا وما قمنا به فى خدمة القانون عرب 70 عامًا  من العمل فى 

م�سر. نفخر مبا قدمناه ون�سكر هوؤلء الذين عاونوننا على اأن نقدم ما قدمناه. 

ال�شيدات وال�شادة .

اأريد اأن اأ�سكر هوؤلء  الذين جاءوا متطوعني لي�ساطرونا اأفكارهم، وح�سراتكم 
الذين اقتطعتم وقتا لتقدموا تو�سيات �سرنفعها اإىل ال�سيد الرئي�س واإىل ق�سم الفتوى 
والت�سريع مبجل�س الدولة واإىل رئي�س جمل�س الوزراء على اأحد يلقى ال�سمع وهو �سهيد  
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على ما نقول ثم فى النهاية  �سن�سدر هذه املناق�سات فى كتيب لتبقي �ساهدًا علي اأننا 
حذرنا واأن حتذيرنا كالعادة ذهب اأدراج الريح. 

اأ�سكركم مرة ثانية؛ اأ�سكر اأ�سدقائي باملجموعة املتحدة الذين يختمون مو�سمًا 
ناجحاً  خالل الأيام القليلة القادمة بتقدمي ا�سرتاتيجية ملكافحة التعذيب قام عليها 
الأ�ستاذ عبد الغفار �سكر ومعه عدد من كبار املفكرين والعاملني �سندعو اإليها جميعكم؛ 
�سنقدم ا�سرتاتيجية كيف ميكن اأن ننهى اأفة التعذيب من بلد بعد ثورتني ل زال ي�سكو 

من اأن التعذيب جرمية بال عقاب .

اأرجو اأن اأال اأحجزكم اأكرث من ذلك عن املناق�شة 

�شالم اهلل عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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٢. كلمة االأ�شتاذ الدكتور حممد اأبو الغار. 

رئي�س احلزب امل�شري الدميقراطي االجتماعي.

ال�سيدات وال�سادة  احل�سور الكرمي  �سباح اخلري  �سكرًا  للمجموعة املتحدة 
ولالأ�ستاذ جناد الربعى وال�سيدات وال�سادة املنظمني على دعوتي لرئا�سة وال�سرتاك 
اأقوم بتقدمي ال�سادة الأفا�سل من القامات  اأن  فى هذه الور�سة واأنه ل�سرف كبري يل 
الكبرية املوجودين على املن�سة الآن وكذلك ال�سرتاك مع �سخ�سيات قانونية وحقوقية 
وكل املهتمني  بدور جمتمع املدين كنت اأمتنى اأن يدعى للحديث فى هذه الور�سة ممثال 
للحكومة  للدفاع عن وجه نظرها فى ا�سدار هذا القانون الذى يعتربه الكثريون مثريًا 
لل�سبهات ورديئاً  فى �سياغته وهناك اعتقاد را�سخ بعدم د�ستوريته ول اأدرى اإذا كانت 
متت دعوة اأحد من احلكومة اأو واعتذر اأم مل تتم هذه الدعوة .هنالك بع�س الأمور  
التنظيمية الب�سيطة التي حددتها  اللجنة املنظمة للور�سة ودعنا نتفق عليها بطريقة 
دميقراطية حتى ل يخالفها اأحد اأثناء احلوار ،.اأوًل اأرجو اأن يو�سع التليفون املحمول 
فى و�سع �سامت واإذا رغب اأحد باحلديث فى التليفون فليخرج خارج القاعة، اثانيًا 
اأن  �سوف يتكلم املتحدثون الرئي�سيون بحد اأق�سى كل واحد ١5 دقيقة من املفرو�س 
اأحتدث مثلهم ١5 دقيقة ولكنى اأعتقد اننى �سوف اأعقب فرتة قليلة جدًا ثم بعد ذلك 
واملداخالت  القاعة  فى  املوجودين  وال�سادة  ال�سيدات  من   النقا�س  باب  فتح  �سيتم 
فى  يرغب  الذى  با�سم  ورقة  بتقدمي  تكون  و�سوف  دقائق،  اأربع  اإىل  ثالثة  من  مدتها 
اإجراء املداخلة، مدة املداخالت 90دقيقة وبعدها متاماً  �ستنتهى جل�سة املداخالت 
.اأرجو اأن من يرغب املداخلة اأن يقدم ا�سمه وا�سم املوؤ�س�سة التي يتبع لها، فى النهاية 
�سوف ترتك للمن�سة  فر�سة للتعقيب من 5 اإىل 7 دقائق لكل من املتحدثني وبعد ذلك  
اأننا  متاأكد  اأنا  الطريقة  اتفقنا جميعًا دميقراطيًا على هذه  اإذا  يوجد  غداء خفيف 

�سوف ننتهى فى الوقت املحدد لالنتهاء و�سوف تكون املناق�سات.

�شكرا لكم 





الف�شل الثاين 
المداخالت من فوق المنصة
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 ١. االأ�شتاذ الدكتور اأحمد فتحي خليفة :

 اأ�شتاذ القانون اجلنائي بكلية احلقوق جامعة عني �شم�س :

�سكرا �سيادة الرئي�س و�سكر جزيل ومو�سول للمجموعة املتحدة الأ�ستاذ جناد 
هذه  و�سط  فى  اأك��ون   اأن  ال�سرف  يل  دعوتي،.  على  �سالم  اإيهاب  والأ�ستاذ  الربعى 
الكوكبة وعلى املن�سة بجانب  قامات العمل الوطني   وال�سيا�سي فى احلقيقة طلب منى 
احلديث عن عالقة مبداأ ال�سرعية ومدى اتفاق هذه املادة مع مبداأ �سرعية اجلرائم 
عندي  وكان  �سبتمرب   ٢٢ يوم  �سباح  قراأتها   البحتة  لل�سدفة  املادة  هذه  والعقوبات 
ن�ساط فى الكلية تنطبق عليه حرفياً املادة فى �سياغتها اجلديد مبا يعر�سني لعقوبة 
واملدر�سني  املعيدين  تدريب  الأمريكية  املحامني  نقابة  مع  اأنظم  كنت  لأننى  الإع��دام 
التقليدية  وغري  التفاعلية  التدري�س  اأ�ساليب  على  �سم�س  عني  جامعة  فى  امل�ساعدين 
للم�سرية  تهديد  فيها  اأ�ساتذتنا  بع�س  نظر  وجهة  من  تعترب  الطريقة  وهذه  للقانون؛ 
قومية  مب�سلحة  ما�سًا  الن�ساط  هذا  اإعترب  اإذا  وبالتايل  القانون،  لتدري�س  التقليدية 
و�سنحاول اأن نتعرف ما هي امل�سلحة القومية واأنا موظف عام  اإذا فاأنا معر�س لعقوبة 
اللقاء  هذا  اأيام حل�سور  ب�سعة  منذ  �سالم   اإيهاب  الأ�ستاذ  دعاين  عندما  الإع��دام. 
اعتقدت اأنني �ساأحتدث من وجهة نظر رجل قانون قراأ مادة وكما تف�سل الأ�ستاذ جناد 
الربعى  يف �سياغتها من عيوب ما يكفى لطالب متميز  يف ال�سنة الثانية اأن يلحقه  لكن 
طبيعتي الأكادميية غلبتني واأجريت بع�س البحث حول اأ�سل املادة وتاريخها واملذكرات 
الإي�ساحية من قبلها ووجدت عجائب وغرائب واأ�سبحت يف موقف �سعب، لأنى اأعلم 
اأن الور�سة مل تكن لقانونيني ولكن املو�سوع املطلوب منى قانوين فاأ�سبحت مهمتي اأن 
اأحاول اأن اأب�سط بغري اإخالل  واأف�سل بغري اإمالل ما تخفى امل�سائل التي �ساأحتدث بها 

على غري املتخ�س�سني  بالتايل �ساأحاول اأن اأق�سم كالمي اإىل حموريني ا�سا�سيني :

املحور االأول : 

ملا  وفقًا  املادة  والثاين هو موقف هذه  والعقوبات  �سرعية اجلرائم  مبداأ    هو 
�سرعية  مبداأ  هو  ملا  جداً   �سريع  ا�ستعرا�س  يف  والعقوبات  اجلرائم  ب�سرعية  نعنيه 
اأن نرى ما هو م�سمون  املبداأ حجية املبداأ يف القانون  اجلرائم والعقوبات �سنحاول 
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الدويل ال�سياق التاريخي الفل�سفي وال�سيا�سي ومقت�سيات املبداأ .املبداأ معناه بب�ساطة 
ل جرمية ول عقوبة اإل بناًء على ن�س هذه املادة الذى نعرفها جميعا ًعندما كان هناك 
جدل حول املادة 76 فى د�ستور عام ٢0١٢ هذا هو معنى املبداأ. حجية املبداأ هو لي�س 
ما قررته املحكمة الد�ستورية ولكن حقيقة املبداأ اأقرته �سراحة د�ساتري م�سر مبافيها 
د�ستور ٢0١٤ يف املادة 95 ومن قبله د�ستور7١ الذى نقل عنه د�ستور ٢0١٤ حرفيًا املادة 
66 وبالتايل كل تف�سريات املحكمة الد�ستورية حول هذا املبداأ تنطبق على املادة 95 هو 
اأي�سا حق من حقوق الإن�سان الدولية املعرتف بها يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان 
والعهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية فوق ذلك املبداأ له حجية يف التاريخ والفقه 
الإ�سالمي من القراآن  الكرمي فى قوله “ وما كنا معذبني حتى نبعث ر�سول “وباقي 
الأدلة لي�ست يف معر�س احلديث عنها .�سياق املبداأ الفل�سفي هو مرتبط ارتباطًا وثيقًا 
بفكرة امل�سئولية اجلنائية املعا�سرة ،بدايًة من القرن ال� ١8 اأ�س�ست على حرية الختيار 
وحرية الإرادة ،وبالتايل كان املبداأ  اأنه ل ميكن اأن األوم اإن�سان  اأنه ا�ستخدم اإرادته 
ب�سورة تخالف ما اتفق عليه املجتمع اإن مل اأكن قد اأعلنت  له من قبل ما هي اأردت 
املجتمع وحدود التجرمي والعقاب، وبالتايل الأ�سا�س الفل�سفي للم�سئولية مرتبط حكما 
باأ�سل امل�سئولية اجلنائية ال�سخ�سية الأ�سا�س ال�سيا�سي لهذا املبداأ مرتبط اأي�سا بفكرة 
العقد الجتماعي ؛اإن الدولة لي�ست مانحة للحقوق واحلريات ولكنها حافظة للحقوق 
وفقاً للعقد )الد�ستور (وهو ما نطلقه على  الد�ستور عقد بتنظيم احلقوق واحلريات 
ب�سورة ت�سمنها وتكفلها ولي�ست متنح من احلقوق واحلريات ما تراه؛ هذه فيه نقا�س 
طويل ولكنى اأ�ستعر�س نقاط �سريعة .اأما مقت�سيات املبداأ بلغة القانون، وهو ما يجب 
اأن يتم لكي يحرتم املبداأ. املبداأ يقول  ل جرمية وعقوبة اإل بناءًا على ن�س ونحن الآن 
لدينا ن�س وهو املادة 87 املعدلة، فمعنى هذا اأن مبداأ ال�سرعية قد مت احرتامه هنا 
لي�ست فقط بوجود ن�س ولكن  اأن العربة  الد�ستورية  لرنى  العليا  اإىل حمكمتنا  نلجاأ 
العربة باأن يكون الن�س وا�سحًا غري جمهل  يعنى فى لغة املحكمة  من املتعني �سمانا 
ً حلرية الأفراد اأن تكون الأفعال التي حتددها القوانني  وا�سحة ب�سورة قاطعة غري 
جمهلة واإل اأعترب  ذلك وفقًا لن�س املحكمة الد�ستورية من امل�سرع رغبة  فى  اأن يجعل 
من ن�سو�سه العقابية �سباكا ً اأو �سراكًا يلقيها ليت�سيد بات�ساعها اأو بخفائها من يقعون 
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حتتها اأو من يخطئون مواقعها اإذًا و�سوح الن�س ب�سورة نافية للجهالة هو  جزء من 
مبداأ ال�سرعية. مبداأ ال�سرعية وجد كمبداأ، ومت اخلروج عليه فى الع�سر احلديث من 
دول كبرية وعظيمة؛ �ساأطرح مثلني �سريعني. يف اأملانيا هيتلر �سنة  ١935  �سدر قانون 
“يعاقب كل فعل  ي�ستحق  ال� ١6 على  ال�سرعية ولكنه ين�س فى مادته  يعرتف مببداأ 
“؛  الفعل  لهذا   اأقرب اجلرائم  العقوبة  وتكون  للمجتمع،  العام  لل�سعور  وفقا  العقاب 
ول  جرمية  ل  ال�سرعية-   مببداأ  يعرتف  قانونًا    ١9٢6 �سنة   اأ�سدرت  ا�ستلن  رو�سيا 
عقوبة اإل بناءعلى قانون – ولكن قانون ا�ستلن ي�سع مادة تقول  “يعاقب كل فعل �سار 
وما هي  باملجتمع  ال�سار  ملا هو  تعريف  “ بغري  له  املقاربة  بعقوبة اجلرمية  باملجتمع 
اأن يكون هناك ن�س لكن  الب�سيطة  الفكرة  يتعدى  ال�سرعية  املقاربة.   مبداأ  العقوبة 
ي�سرتط اأن يكون الن�س وا�سحا،ً وعادة ما تكون هذه اخلرقات فى الدول التي تتجه 
اأين نحن من هذا  �سئتم.  الديكتاتورية �سموها كما  اأو  ال�ستبدادية  اأو  ال�سمولية  نحو 

وهنا انتقل اإىل اجلزء الثاين من حديثي  حول املادة 78 .

 املحور الثاين :

العقوبات احلايل   قانون  امل��ادة  فى  اأ�سل هذه  البحث ح��ول   ب��داأت  اأن��ى  رغم 
املعمول به، حيث �سدر يف م�سر �سنة ١973، وبالتايل  فى عام ١973 مل تكن هناك 
مادة مب�سمون املادة 78  ،�سدرت املادة 78 ب�سكلها التي كانت موجودة قبل التعديل 
لطيفة  ال�سريعة  املالحظات  من  جمموعة  وهناك   ١975 �سنة  بقانون  بقرار  �سدرت 
املادة  املادة مل ت�سع �سرحاً  لهذه  التي عدلت هذه  اللجنة  اأول  املادة  جدًا حول هذه 
النق�س مل يوجد حكم ق�ساء نق�س  اأحكام  الإي�ساحية عندما بحثت فى  فى املذكرة 
املادة  تتناول  الفقهاء بدون الدخول فى تفا�سيل مل  املادة 78 و�سروحات  واحد طبق 
78 وتتناول الباب الذى حتتويه املادة 78 وهو باب جرائم اأمن الدولة من جهة اخلارج 
اأيام  احلرب.  العدو  التعاون مع  الع�سكرية؛  الأ�سرار  اإف�ساء  التخابر؛  يت�سمن  والذي 
تبقى فى  املادة 78  ولكن  الأفعال حمددة ح�سرًا  اأن كل هذه  للنظر  والالفت  واملثري 
الإي�ساحية  املذكرة  فى  اأنه  اأي�سا  اللطيف  اأو  الغريب  وا�سح"؛  "غري  بفعل  الو�سط 
اجلنائية  القوانني  كل  واأن  احلرب  حالة  فى  اأننا  اللجنة  بررت    ١957 �سنة  للقانون 
املعا�سرة عدلت من قوانينها لكى حتمى الدولة من الأخطار اخلارجية والتزمت فى 
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اأو  البلجيكي  القانون  �سواء من  املادة  باأ�سل  تعديل  لكل  ت�سري  اأن  الإي�ساحية  املذكرة 
الإيطايل او الفرن�سي اإل املادة 78 عندما نقراأ املذكرة الإي�ساحية لي�س لها اأ�سل فى 
القوانني املقارنة؛ ولقد اأعددت ورقة  هي عبارة عن خريطة  لعنا�سر تعديل تلك املادة 
قبل التعديل وما بعد التعديل؛ لأن هذا جزء فنى)٢(. فى القانون اجلنائي ندر�س اأن 
كل جرمية لها ركن مادى وركن معنوي  ولها عقاب.  الركن املادي يتكون من �سلوك  
ومن نتيجة  اأول ملحوظة على املادة 78  اأنها تعترب من جرائم ال�سلوك يعنى ل يتطلب 
هذه  وحتى   !! بالبالد  الإ�سرار  يتم  اأن  ي�سرتط  فلي�س  الفعل   حدوث  جرمية  حدوث 
النقطة لي�س هناك خمالفة ملبداأ ال�سرعية. واإذا ا�ستعر�سنا الفعل يف املادة 78؛ جند 
اأنه قبل التعديل وبعده مل يتغري؛ هناك طرف اأول  املتهم  بارتكاب فعل معني اإذا طلب 
اأو قبل اأو اأخذ اأو وعد ب�سيء هذا ثابت مل يتغري؛ ما تغري هو اجلهة التى  يطلب اأو ياأخذ 
اأو يقبل اأو يعد، فى املادة القدمية التي كانت موجودة قبل التعديل منذ �سهرين كان 
من  امل�سرتط  اأن يكون الطلب من دولة اأجنبية اأو من اأحد يعمل مل�سلحة دولة اأجنبية 
وهذا فيه منطق الت�سريع فى وقته  �سنة ١957 نحمى الدولة فى ظل حالة  احلرب،  
وبالتايل طبيعي اأن يتطلب مادة حتد من  التعامل مع اأي دولة اأجنبية اأو اأي �سخ�س 
يعمل ل�ساحلها هنا متت اإ�سافة اأي �سخ�س طبيعي و اعتباري واأي منظمة حملية اأو 
ال�سرعية؛  مبداأ  على  خالف  هناك  لي�س  النقطة  هذة  حتى  اأخرى  جهة  اأي  اأو  دولية 
ولكن هناك عيبًا على ال�سياغة الت�سريعية” كان ممكن يقول اأي حد يطلب من اأي حد  
وخال�س بدل ما يكتب ثالثة �سطور  اأي �سخ�س يطلب من اأي جهة اأو �سخ�س وخال�س 
بدون اأي تف�سيل” ولكن ال�سيء امللفت للنظر فى هذا التعديل اأنه عندما اأ�ساف اأي 
اأ�سر فى  اأخرى،  اأي جهة  اأو  اأو الدولية  اأو منظمة حملية  اأو اعتباري  �سخ�س طبيعي 
الن�س  اأن يذكر حتى ولو مل يكن يعمل مل�سلحة دولة اجنبية  يعنى املو�سوع  لي�س فيه 
ال�سياق،  املادة جزيرة منعزلة خارج   اأ�سبحت  اإذا  حماية من خطر عدوان خارجي 
هنا اأي�سا  ل يوجد اأي م�سكلة مع مبداأ ال�سرعية  باملعنى احلريف  لأن ال�سلوك حمدد 
ال�سيا�سي  ال�سياق  حول  بعد  فيما  يتف�سلون  وزمالئي  اأعتقد  مالحظات  لنا  يكون  قد 
والجتماعي لهذه الفكرة  لكن من ناحية مبداأ ال�سرعية ل م�سكلة اأن اجرم  من يطلب 
من دولة اأجنبية اأو من اأي جهة اأياً  ما كان. لكن اجلزء الثاين من ركن ال�سلوك وهو 

)٢( خريطة التعديل التي قدمها الدكتور اأحمد فتحي خليفة مرفق رقم ٢ .
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الركن املادي  وهو حمل الفعل  فى القانون القدمي قبل التعديل كان ين�س اأن يطلب 
اأمواًل ؛نقودًا اأو منفعة وهذا �سيء طبيعي ومنطقي للتجرمي  لو جرم من ياأخذ اأمواًل 
لي�سر  بالأمن القومي اأيًا ما كان �سكلها  هذا �سيئًاطبيعيًا، ولكن فى التعديل اجلديد 
اأ�ساف اأمواًل �سائلة اأو عينية اأو اأ�سلحة اأو ذخائر اأو عتاد  عظيم ومن�سبط مع مبداأ 
ن�س  فى  الأوىل   الفاجعة  تاأتى  ثم   ال�سرعية،  مبداأ  مع  كله من�سبط  وهذا  ال�سرعية 
التعديل فى املادة  اأو اأ�سياء اأخرى !!؛ والأ�سياء الأخرى قد تكون ن�سيحة. اأ�سياءاأخرى 
لأن ال�سيء قد يكون مادى اأو معنويًا ولي�س لدى وقت  كاٍف يف كلمتي  لتو�سيح الأ�سياء 
الأخرى وهى اأول نقطة تنطبق عليها متامًا فكرة الغمو�س ال�سديد والإبهام التي يجعل 
من امل�سرع اأو من القا�سي  اأو من ال�سلطة التنفيذية  هو احلكم فيما هو  الأ�سياء اأخرى  
ول ميكن للمجتمع اأن ي�سبط �سلوكه  بناء على قاعدة �سادقة. اإذاً  الركن املعنوي  اأن 
ت�ستدعى  التعديل  هي مادة  بعد  اأو  املادة 78 قبل  اأو خطاأً  يتم عمدًا  اأن  الفعل يجب 
خا�سة  �سورة  يف  العمد  يفهمون   القانونيون  العمد،  اأن��واع  من  نوع  اأي   ولي�س  العمد 
قومية  مب�سلحة  “الإ�سرار  وهو  حمددًا  هدفًا  �سلوكه  وراء  من  يق�سد  اأن  يجب  وهو 
القانون  لأن حتى  القومية  امل�سلحة  التعديل، وهنا كالم كثري حول  املادة قبل  “هذه 
�سنة ١957 مل يعرف امل�سلحة القومية املادة 85 عرفت ما هو ال�سر الع�سكري عرفت 
ما هي املجموعات ال�سيا�سية عرفت امل�سطلحات الغام�سة فى الباب اجلديد  الذى 
اأ�سيف اإىل القانون �سنة١957 اإل امل�سلحة القومية. الغريب اأنه ل يوجد تعريف دقيق 
اأي  تكون  قد  مفتوحة  م�ساألة  فهي  الفقهاء،  �سروح  فى  ول  الق�ساء  اأحكام  فى  ل  لها 
قبل  القانون  فى  قائمة  م�سكلة  وهى  القومية  امل�سلحة  اأ�سافت غري   78 .املادة  �سيء 
باأعمال  القيام  البالد  با�ستقالل  امل�سا�س  اأ�سافت   ولكن  وا�سحني  نكون  تعديله حتى 
عدائية )جميل حمدد ووا�سح ( –الإخالل بال�سلم والأمن العام   يعنى اأي حد يطلب 
من اأي حد اأي �سيء  اإذا كان ق�سده الإخالل ولي�س اإذا مت الإخالل  بال�سلم  والأمن 
العام، هنا نرجع اإىل فكرة اأن  اجلرمية جرمية  على ال�سلوك اإذا كان ق�سدة الإخالل 
بال�سلم والأمن العام و نحن مفرت�سون اأن  له تعريف وا�سح وهو غري �سحيح والأ�ستاذ 
القانون   اأفكار  اأهم  العام  وهى من  النظام  اإىل فكرة  كلمته  اأ�سار فى  الربعى  جناد 
مازالت حمل جدال ماذا حتتوى ومال حتتوى اإذاً  لدينا م�سكلة اأخرى  فى هذه املادة 
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اأي�سا  ال�سلوك   الأ�سياء الأخرى والغمو�س فى  ال�سرعية بجانب  من وجهة نظر مبداأ 
ًغمو�س فى الركن املعنوي فى الق�سد ماذا يق�سد  الإخالل بال�سلم العام اأول ما يطلب 
كيف اأعرف اأنه اأخل بال�سلوك كيف ميكنني حتديد الق�سد لزم الإخالل يحدث حتى 
ميكن اأعرف نتيجة ال�سلوك وهى م�سكلة كبرية بالن�سبة ملبداأ ال�سرعية .،يبقى لنا جزء 
العقاب والعقاب وفقًا ملبداأ ال�سرعية يجب اأن يحدده الن�س اجلنائي ب�سورة منافية 
للجهالة  وهو متحقق  فى هذه املادة مبعنى اأن الن�س حمدد كانت العقوبة قبل التعديل  
ال�سجن من 3 اإىل ١5 �سنة واإذا كان  الفعل من موظف عام اأو فى حالة حرب تكون 
واإذا  املوؤبد  ال�سجن  البداية  التعديل  بعد  املادة  اجلديدة  اأما  املوؤبد  ال�سجن  العقوبة  
كانت من موظف عام مثلى  اأو فى حالة حرب اأو لغر�س ارهابي تكون العقوبة الإعدام  
هنا الن�س حمدد ،.لكن حمكمتنا الد�ستورية بعظمة ق�سائها ق�ست من �سنة ١99٤ ان 
جزءًا من مبداأ ال�سرعية هو مبداأ التنا�سب ما بني اجلرمية والعقوبة وقالت اأي�سا ً حيث 
اإن اجلزاء اجلنائي كان دائما عرب التاريخ اأداة طليعة للقهر،  فيجب األ تكون العقوبة 
اأداة قامعة للحرية باملخالفة للقيم التي توؤمن بها اجلماعة، ف�سرعية اجلزاء تنتج من 
اأن يكون متنا�سباً  مع الأفعال التي  اأثمها امل�سرع اأو ح�سرها اأو قيد مبا�سرتها، وهنا 
نقول اإن هناك م�سكلة كبرية جدا  من جهة مبداأ ال�سرعية فيما يتعلق بتنا�سب ما بني 

اجلرمية والعقوبة.  

فى اخلامتة  اإذا اأردت كقانوين اأن اأخل�س م�ساكل هذه املادة فى مواجهة مبداأ 
غري  ال�سلوك  حمل  اأن  الأوىل  م�سكلتان  هناك  لل�سلوك   بالن�سبة  اإنه  اأقول  ال�سرعية  
حمدد  واأي حمكمة باأي دعوة ممكن اأن تق�سى بعدم د�ستورية املادة 78 .اأما امل�سكلة 
الثانية فيما يتعلق بالركن املعنوي هو عدم و�سوح  مفهوم ق�سد الإ�سرار بامل�سلحة 
الإخالل  ق�سد  اأو  حمددة   دقيقًا  تعريفًا  معرفة  غري  القومية  امل�سلحة  لأن  القومية 
ثانية   م�سكلة  لدى  هنا  والأمن  بال�سلم  الفعلي  الإخالل  ولي�س  العام   والأمن  بال�سلم  
ملبداأ ال�سرعية بالن�سبة للركن املعنوي وم�سكلة ثالثة حول تنا�سب العقوبة مع اجلرمية.

وبا�ستعرا�س �سريع ملبداأ ال�سرعية فى الركن املادي م�سكلتني وفى الركن املعنوي 
اأي�سا م�سكلة والعقوبة عندنا م�سكلة باخت�سار �سديد املادة فى جملة واحدة مهلهلة اإذا 
اأرادت حمكمتنا الد�ستورية وفقًا لق�سائها العادل اأن تنظرها ول اأرى اأي م�سكلة فى 
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اأنه �سيق�سى بعدم د�ستوريتها  ولكن امل�سكلة احلقيقية هو ماذا �سيتم حتت �ستار هذه 
على  وال�سيا�سية  الجتماعية  واأثارها  د�ستورية   بعدم  يق�سى  اأن  اإىل  هنا  من  املادة، 

العمل الأهلي واحلزبي وهو ما �سيتف�سل به زمالئي .

٢. كلمةاالأ�شتاذ الكاتب ال�شحفي اأنور الهوارى :

رئي�س التحرير االأ�شبق – جريدة امل�شري اليوم .

العقوبات على حرية  قانون  املادة 78 من  تعديل  تاأثري  اأحتدث عن مدى  الآن 
يف  م�سر.  فى  الت�سريع  ج��ودة  على  الربملان  غياب  واأث��ر  م�سر  فى  ال�سيا�سي  العمل 
يا جمالك   يا حالوتك  اأحمد تغنى  ال�سيدة فايزة  اإىل هنا �سمعت  واأنا قادم  ال�سباح 
ال�سباح  يكون  ما  واأروع  اأجمل  على  ب�سباح  فاأحييكم   فتفاءلت  اإيه،  للحلوين  خليت 
فنان مل ي�سغط على  اأحمد فتحي خليفة   الدكتور  كلمتي يف احلقيقة   اأن��ااأب��داأ   قبل 
التاريخ قال اأملانيا- هتلر – ورو�سيا- ا�ستلن- وم�سر 57 وم�سر �سبتمرب ٢0١٤وتركنا 
املتحدة  املجموعة  ،اأ�سكر  تاريخية  حمطات  اأربع  ورمى  اخلامتة  فى  عليها  يوؤكد  ومل 
وعلى راأ�سها ال�سيد جناد الربعى واأ�سكر ال�سيد الدكتور حممد اأبو الغار رئي�س اجلل�سة 

واأ�سكر احل�سور الكرمي.

فيها  ريب  اآتيًة ل  القانون  دولة  اأن  ويقيني  التاريخ  على مفرق من  نحن قطعاً 
واأن  فيها  ريب  ل  اأتيةً   الإن�سان  دولة  واأن  فيها  ريب  ل  اأتيًة  الدميقراطية  الدولة  واأن 
الدولة القدمية  قد �سقطت عدة مرات واأن عودتها حمال لريب يف ذلك. يف ٢5 يناير 
قطعًا زلزلة الأر�س زلزالها كل احلكاية �سوف ناأخذ ل�سنوات طوال حتى تخرج الأر�س 
اأثقالها من طمر فيها من بقايا ف�ساد من بقايا ا�ستبداد من بقايا اإرهاب لكن قطعا ً ثم 
قطعًا ثم قطعًا  يوم  ٢5  يناير اأ�سرقت م�سر بنور ربها  ونور ربها نحن ن�سعى له دولة 

قانون دولة حديثة دولة اإن�سان دولة عدالة دولة املواطن الفرد احلر امل�سئول.

وقطعًا  قطعًا اإن دعاة الدولة القدمية  فى داخلهم اإن على يقني اأن يعرفوا اأن 
حقيقة هذه الدولة اأ�سبح من املحال  اأن تعمر اأيام اأو �سهور اأو حتى اأعوام.
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اأما فيما يخ�س الربملان وا�ستاأذن كل رجال القانون ونحن خارج اوروبا الغربية 
القانونية  املنظومة  هذه  حديثة،  قانونية  منظومة  عملنا  التي  القليلة  الدول  من  كنا 
ممكن نكون ا�ستقيناها من فرن�سا اأو من غريها  ولكن مت مت�سريها ولدينا مدر�سة  
فى القانون تعليمًا وممار�سًة وتاأ�سياًل وتنت�سر لفكرة احلرية والد�ستور وفكرة املواطن 
الفرد ولفكرة العدالة ول يوجد قلق من هذه الناحية؛ واأننا اأجنزنا د�ستور عام ٢0١٤ 
اأو من  التنفيذية  ال�سلطة  اأو من  الفرد  ال�سلطة من احلاكم  نقلنا  تركيبة  ولأول مرة 
اأن نراها طبعًا  موؤ�س�سات الدولة غري املرئية التي ل نراها  التي نتحدث عنها بدون 
نقلت اإىل العلن واإىل ال�سفافية بن�سو�س، فالربملان يوازن �سلطة الرئي�س اأو يزيد عليها 
،فالربملان له احلق فى �سحب الثقة من رئي�س اجلمهورية، مل يعد رئي�س اجلمهورية 
يوىل رئي�س الوزراء ويعفيه من من�سبه، مل يعد رئي�س اجلمهورية يوىل  الوزراء و يعفيهم 
من منا�سبهم،  فاحلقيقة حدث توازن حقيقي فى ال�سلطة والدولة امل�سرية القدمية 
ا�ستحقاق  لتقدم  مبكر  وقت  منذ  �سعت  لهذا  ال�ستحقاق،  هذا  مواجهة  من  تخ�سى 
الرئا�سة على ا�ستحقاق الربملان على خالف  ما جاء بخارطة الطريق لأنها تتوج�س 
ريبة ولي�س لديها قدر كاٍف من ال�سجاعة لتواجه ما اأ�سبح م�ستحقًا بال�سرورة فاتت 
با�ستحقاق الرئا�سة قبل الربملان. ال�سورة  اإىل األ تعرف اإىل اأين تذهب فت�سريحات 
اأو عرب م�سادر من حكومة واحد  فى نظام واحد فى اليوم  متناق�سة عرب م�سئولني 
لأن هذا حلم  فيما م�سى  اأمان  ل  قلوبكم  ت�سجعوا وجمدوا  لهم  نقول  ولكننا  الواحد 
حمال؛ والفطام قدر ل بد منه؛ والتخليد فى ال�سلطة مل يعد موجودا؛ الأماكن امل�سترتة 
التي حتكم من وراء �ستار مل  تعد  موجودة؛ وبيوت العناكب لن تعمر كثريًا  ولبد من 
ال�سفافية والو�سوح ول بد اأن نعي�س حياة طبيعية مثل باقي الب�سر  مثل باقي الدول. فى 

احلقيقة نحن اأمام جمادلت كثرية نتحدث عن جمادلتني اأ�سا�سيتني.

املجادلة االأوىل: 

وهى هل نحن جاهزون للدميقراطية ؟؟ وهذا �سوؤال مكري، اأنا اأعرف  اأن اأمى 
�سخ�سياً   تعترب اأن الدميقراطية �سلعة غري مطلوبة اأو خدمة غري مطلوبة، وقطاعات 
كبرية فى املجتمع  امل�سري، الدميقراطية عندهم الدميقراطية بالن�سبة  لهم �سلعة 
اأن  .وك��ون  املنازل  اإيل   اأو�سلناها  واإن  وحتى  ا�ستهالكها  فى  رغبة  ول  عليها  ل طلب 
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يخربوها  ومل  الدميقراطية  يوماً   يتذوقوا  مل  الذين  الطيبني  الب�سر  بهوؤلء  ن�ست�سهد 
يوما ً واأن حتكم على اأن الدميقراطية ل تنفع  فى هذاالبلد، هذا خطاأ. لن ن�ستطيع اأن 
نحكم  على الدميقراطية دون اأن نتذوقها واأن منار�سها خطاأً و�سوابًا وجناحًا وف�ساًل 

واإخفاقًا وتقدماً . 

اأما املجادلة الثانية :  

على  �سحيح  غري  وهذا  مدنى،  بديل  يوجد  ول  اأح��زاب  يوجد  ل  يقولون  اأنهم 
الإطالق واأن ما حدث فى ٢5 يناير وفى 30 يونيو اإن قوى احل�سر؛ واحل�سر لي�س فى 
قد  امل�سرية  الو�سطى  الطبقة  واأن  املدن؛  وفى  الريف  فى  احل�سر  ولكن  فقط  املدن 
اأحرجت كل قدرات التغيري والتحديث فيها.  قدرات التغيري والتحديث التي اأجنبتها  
م�سر فى ٢00 �سنة  هي التي خرجت تبحث عن نف�سها؛ تبحث عن دولة غري تقليدية 
دولة حديثة الوظائف؛ حديثة ال�سمري؛ حديثة العقل؛ دولة ل تنظر اإىل مواطنها على 
اأنه خطر على اأمنها القومي؛ دولة ل تنظر اإىل املواطن باإزدراًء واإحتقاًر؛ وهذه القوى 
موجودة وكل ما هو مطلوب اأن جترى انتخابات نزيهة واأن تتعهد باأل متار�س التزوير؛  
ولكن ما يجرى  فى باطن م�سر غري مرئي وغري مقروء، ولقد راأينا موؤ�سراته مرتني 
والذى  يظلم 30 يونيو ويت�سرع وين�سب 30 يونيو اإىل اأي من موؤ�س�سات الدولة واحلقيقة 
اأن 30 يونيو حتركت يوم ٢٢ نوفمرب يوم ما الإخوان اأ�سدروا  الإعالن الد�ستوري ويوم 
٢9 نوفمرب  يوم حما�سرة الق�سر اجلمهوري، وكان الق�سر يبدو  علي �سكل خامت عائم 
يف بحر  متالطم من الب�سر؛ حو�سر الق�سر من الطبقة احل�سرية القاهرية ،القاهرة 
العربية  م�سر   جمهورية  يحكم  اأن  حلاكم  ميكن  ول  نوفمرب   ٢٢ يوم  كلمتها  قالت 
والقاهرة راف�سًة له اأو غا�سبة عليه اأو غري را�سية عنه. ويومها كان الإخوان مل يكملوا 
عاما يف احلكم، القاهرة قالت كلمتها  وقالت ل، يوم ال�ستفتاء على د�ستور الإخوان 
ل ميكن اأن حتكم م�سر عا�سمتها راف�سة لك، فى احلقيقة اأن 30 يونيو ح�سمت قبل 
30 يونيو، اأما اأن يقفز عليها اأم تن�سب لأحد اأم يبنى لها اجمادًا؛ هذا ب�سراحة قفز 
على التاريخ لأننا نحياها لأنها مل تتعدال� 6 �سهور؛ 30 يونيو ُح�سمت بح�سار الق�سر 
الإخ��وان  جماعة  مقر  بح�سار  وُح�سمت  الد�ستوري  الإع��الن  بعد  مرتني  اجلمهوري 

باملقطم مرتني  قبل فرباير ومار�س، يف 30 يونيو ُح�سمت منذ وقت مبكر جدًا.
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ما اأريد اأن اأقوله اأن ال�سلطة التنفيذية فى م�سر تعودت على  ال�سلطات املطلقة، 
هي تعودت على ال�سيطرة على الربملان والق�ساء وعلى ال�سحافة وعلى القت�ساد وعلى 
القرار ولكن قطعًا �ستخفق ولو ا�ستمرت اأكرث من ذلك �ستدفع الثمن غاىل لأن زمان 
لو ح�سنى مبارك  اأخطاأ فى الع�سر �سنوات الأوىل تظهر فى الع�سر �سنوات الثانية ولو  
اأخطاأ فى الع�سر �سنوات الثالثة كانت �ستظهر فى الع�سر �سنوات الرابعة اإن بقى للع�سر 

الرابعة اأما الآن اختلف لواأخطاأت اليوم يظهر خطوؤك فى خالل ال� ٢٤ �ساعة.

فرامل  علي  تدو�س  يونيو   30 ب�سرعية  حتكم  التي  �سلطة  اأن  ثبت  الآن  حتى 
والوقود  ال�سائق  ومعنا  الإ�سكندرية  اإىل  م�سافرون  ونحن  الفرامل  منها  م�سدود  اأو 
والكتالوج ولكن ال�سيارة ل تتحرك؛ ومن اأجل اأن تتحرك ال�سيارة ل بد من برملان فال 

بد من برملان دميقراطي.
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٣. االأ�شتاذ اأحمد راغب 

املحامي والنا�شط احلقوقي  -اجلماعة الوطنية حلقوق االإن�شان 

اأثار تعديل املادة 87 من قانون العقوبات مبوجب قرار رئي�س اجلمهورية بقانون 
رقم ١٢8 ل�سنة ٢0١٤ الكثري من الت�ساوؤلت حول مدى تعر�س ن�سطاء حقوق الإن�سان 
باملادة  عليها  املن�سو�س  الإعدام  اأو  املوؤبد  ال�سجن  لعقوبات  ب�سبب عملهم  فى م�سر 
�سالفة الذكر، خا�سة واأن هذا التعديل جاء فى خ�سم حملة اإعالمية ت�ستهدف �سيطنة 
املنظمات احلقوقية امل�سرية والقائمني عليها والعاملني بها، تزامنت و�سبقت اإعالن 
وفقا  اأو�ساعها  لتوفيق  احلقوقية  للمنظمات  مهلة  عن  الجتماعي  الت�سامن  وزارة 

للقانون 8٤ ل�سنة ٢00٢.

الفاعلني  تعر�س  م��دى  ح��ول  الت�ساوؤل  لطرح  م���ربرًا  يكون  ق��د  ال��ذى  الأم���ر 
 – الإن�سان  حقوق  بن�سطاء  يعرف  بات  ما  اأو   – الإن�سان  حقوق  مبجال  والفاعالت 
للعقوبات املن�سو�س عليها باملادة 78 عقوبات والتى ت�سل لالإعدام اأو ال�سجن املوؤبد، 
وجمالته  احلقوقي  للعمل  موجز  ب�سكل  التطرق  الت�ساوؤل  هذا  عن  لالإجابة  وي�ستلزم 
مب�سر، ومدى تاأثر العمل الأهلي فى م�سر بهذه املادة، واأخريًا املخالفات الد�ستورية 
والقانونية واحلقوقية لهذه املادة واإ�سكاليات تطبيق املادة فى ظل مناخ ال�ستقطاب 

احلايل.

اإل اأنه ي�ستح�سن بنا  فى البداية – قبل حماولة الإجابة عن الت�ساوؤل الرئي�سي 
فى هذه الورقة – اأن نُعرف ونتعرف على امل�سطلح ال�سائع »ن�سطاء حقوق الإن�سان« 

حتى نعرف عمن نتكلم.

ن�شطاء/ فاعلون فى جمال حقوق االإن�شان.

»ن�سطاء حقوق  تعر�س م�سطلح  كما  وال�سيطنة  للت�سويه  يتعر�س م�سطلح  مل 
لت�سوية الفاعلني والفاعالت فى منظمات حقوق الإن�سان �سواء  الإن�سان« وبات يطلق 
من املدافعني واملدافعات عن حقوق الإن�سان اأو جمرد املهمومني بهذا املجال بل و�سل 
 « لكلمة  اللغوي  للمعني  الإن�سان.وبالرجوع  حقوق  اأن�سار  اأو  املوؤيدين  ملجرد  الت�سويه 
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ُن�سطاُء« جند اأنها �سفة حميدة تدل على الثبوت فن�سطاء النتفا�سة هم« من يعملون 
بداأٍْب ون�ساط و�سرعة وقّوة من اأجل اإ�سعال روح املقاومة �سّد قوى الحتالل )3(.

حقوق  »ن�سطاء  تعريف  ميكن  ف��اإن  الجتماعي  ال�سيا�سي/  امل�ستوي  على  اأم��ا 
العام  اأو من�سمًا جلماعة فاعل فى املجال  اأي �سخ�س �سواء منفردًا  باأنهم  الإن�سان« 

ا�ستنادًا لقيم ومبادئ حقوق الإن�سان ودفاعًا عنها.

وهذا التعريف ال�سيا�سي جند له اأ�سا�سًا واأ�ساًل فى الد�ستور امل�سري احلايل 
الإن�سان وحرياته  اأن احرتام حقوق  والتى اعتربت  املادة اخلام�سة منه  وحتديدًا فى 
عادة  ال��دويل  القانون  ي�ستخدم  بينما  امل�سري)٤(  ال�سيا�سي  النظام  مقومات  اأح��د 
ف��راد  »الأ به  ويق�سد  الإن�سان«  حقوق  عن  واملدافعات  »املدافعني  وهو  اآخر  م�سطلح 
واجلماعات والرابطات التى ت�سعي لتعزيز احرتام حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية 
وزيادة التعريف بها على ال�سعيدين الوطني والدويل)5(، »وقد ا�ستخدم هذا امل�سطلح 
الأمم  اإع��الن  بعد  ومتزايد  متواتر  ب�سكل  الإن�سان  حقوق  عن  »املدافعني/املدافعات 
املتحدة اخلا�س باملدافعني عن حقوق الإن�سان)6(»وذلك جنبا اإىل م�سطلحات اأخري 

مثل نا�سط حقوق اإن�سان اأو داعية حقوق اإن�سان.

اأن يعترب مهة فيمكن لأي �سخ�س بغ�س  الإن�سان ل ميكن  فالدفاع عن حقوق 
النظر عن مهنته اأن يدافع عن حقوق الإن�سان، فبع�س املدافعني عن حقوق الإن�سان 

ن�سيطة،  املوؤنث:  ن�ساَطى،  وِن�ساط،  ُن�سطاُء   اجلمع:  ا�سم(  َن�سيط:  َن�سيط.  ُن�سطاُء: جمع  )ا�سم(  ن�سطاُء:    )3(

هة تدّل على الثبوت من ن�ِسَط اإىل / ن�ِسَط يف / ن�ِسَط ل�  واجلمع للموؤنث: ن�سيطات وِن�ساط �سفة م�سبَّ
http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&word=%D9%86%َشابٌّ نَِشيٌط : ذُو نََشاٍط، َمْن يَْعَمُل بَِحيَِويٍَّة َوِخفٍَّة 
D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%A1&cat_group=1&lang_name=%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&ty
pe_word=0&dspl=0) 

واحلزبية،  ال�سيا�سية  التعددية  اأ�سا�س  على  ال�سيا�سي  النظام  "يقوم   : على  الد�ستور  من   5 املادة  تن�س     )٤(

ال�سلطة، واحرتام  ال�سلطات والتوازن بينها، وتالزم امل�سئولية مع  لل�سلطة، والف�سل بني  ال�سلمي  والتداول 
حقوق الإن�سان وحرياته، على الوجه املبني فى الد�ستور".

فراد واجلماعات وهيئات املجتمع يف تعزيز وحماية  )5(  راجع املادة الأويل من الإعالن املتعلق بحق وم�سوؤولية الأ

حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية املعرتف بها عامليًا.
ول/  الأ كانون     9 يف  املوؤرخ   ١٤٤/53 املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  قرار  مبوجب  املالأ  على  ون�سر  اعتمد   

 http://www1.umn.edu/humanrts/arab/hrdef.html   ١998 دي�سمرب
املرجع ال�سابق  )6(
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عاملون  اأو  نقابيون  اأو  �سحفيون،  اأو  الإن�سان  حقوق  ق�سايا  ب�ساأن  يعملون  حمامون 
حقوق  جمال  فى  فاعلني/فاعالت  م�سطلح  اأف�سل  فاإنني  لذلك  التنمية.  جمال  يف 
واأكرث و�سوحًا  الإن�سان كم�سطلح مبا�سر  اأو مدافعني/ مدافعات عن حقوق  الإن�سان 
من م�سطلح »ن�سطاء حقوق الإن�سان« الذى تعر�س للت�سويه وال�سيطنة. وب�سفه عامة 
يجب اأن يتمتع الفاعلون فى جمال حقوق الإن�سان بعدة �سفات م�سرتكة بينهم. فهم 
جميعًا: يتم�سكون باملبداأ الأ�سا�سي للعاملية – اأي اأن جميع الب�سر مت�ساوون يف الكرامة 
واحلقوق، ب�سرف النظر عن النوع الجتماعي اأو العرق اأو الدين  اأو اأي و�سع اآخر. 

ملتزمون باإنفاذ املعايري الدولية حلقوق الإن�سان.

الأن�سطة  تكون  اأن  ويجب  اأفعالهم.  يف  وحرياتهم  الآخرين  حقوق  يحرتمون 
بالإعالن  تتقيد  لكي  �سلمية  الإن�سان  املدافعون عن حقوق  بها  يقوم  التي  والتحركات 

اخلا�س باملدافعني عن حقوق الإن�سان .

جماالت عمل الفاعلني/الفاعالت فى جمال حقوق االإن�شان.

يثور الت�ساوؤل بعد ما �سبق من حماولة لتعريف ما �سمي »ن�سطاء حقوق الإن�سان« 
عن ما هية املجالت التى يعمل فيها هوؤلء الفاعلون والفاعالت، وخ�سو�سًا فى ظل 
باأنهم يعملون �سد الدولة  – لهوؤلء  اإطار حملة الت�سوية وال�سيطنة  – فى  التهامات 
انتهاكات  ب�سبب  لل�سلطات  النتقادات  بتوجيه  قيامهم  من  انطالقا  لهدمها  وي�سعون 
اأق��رب  فهم  وبذلك  الأح��ي��ان،  كثريمن  فى  ال�سلطة  يزعج  ما  وه��و  الإن�سان،  حلقوق 
يف�سر  قد  الذي  الأمر  وهو  امل�سرية،  الدولة  رجال  ذهن  فى  ال�سيا�سيني  للمعار�سني 
حقوق  فى  الفاعلني  ملالحقة  واأحيانا  ملتابعة  الأمنية  الأجهزة  فى  مكاتب  تخ�سي�س 

الإن�سان، بجانب مكاتب مكافحة ال�سيوعية وجماعات الإ�سالم ال�سيا�سي.

واإحقاق  لتعزيز  يعملون  الإن�سان  حقوق  جمال  فى  الفاعلني  فاإن  عام  وب�سكل 
اأي حق اأو جميع احلقوق املن�سو�س عليها فى الإعالنات والتفاقيات الدولية املتعلقة 
بحقوق الإن�سان �سواء ما تعلق منها باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ) مثل احلق فى �سالمة 
اجل�سد اأو احلق فى املحاكمة العادلة واملن�سفة اأو احلق فى امل�ساركة ال�سيا�سية( اأو ما 
اأو  ال�سحة  فى  مثل احلق  والثقافية)  والجتماعية  القت�سادية  باحلقوق  منها  يتعلق 
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احلق فى التعليم اأو احلق فى ال�سكن اأو احلق فى عدم التمييز ب�سبب الأ�سل الجتماعي 
اأو حق ال�سكان الأ�سليني فى ال�سيطرة على اأرا�سيهم ومواردهم(، وكذلك حقوق املراأة 
وحقوق الالجئني وغريها من احلقوق املن�سو�س عليها فى اتفاقات واإعالنات دولية 

اأقرها املجتمع الدويل.

الإن�سان  الفاعلني فى جمال حقوق  فاإن  العمل  واآليات  الأن�سطة  اأما من حيث 
عادة ما يتبعون ثالثة اأنواع من الآليات اأولها اآليات واأن�سطة دفاعية مثل متثيل �سحايا 
انتهاكات حقوق الإن�سان اأمام املحاكم الوطنية اأو ن�سر املعلومات عن انتهاكات حقوق 
الآليات  هذه  اإط��ار  فى  الإن�سان  حقوق  جمال  فى  الفاعلون  ي�ستخدم  وقد  الإن�سان، 
الأفريقية  املحكمة  مثل  للتقا�سي  اإقليمية  اأو  دولية  و�سائل  با�ستخدام  تتعلق  اأن�سطة 
حلقوق الإن�سان وكذلك الآليات الدولية الأخري مثل �سكاوي للمقررين اخلوا�س لبع�س 
الدورية  ال�ساملة  املراجعة  اإليه  مع  ال�ستباك  ا�ستخدام  اأو  املتحدة  ب��الأمم  احلقوق 

.)UPR( مبجل�س حقوق الإن�سان

اأما النوع الثاين من الآليات فهو تلك الآليات التعليمية اأو الأن�سطة املتعلقة بن�سر 
الوعي مثل تعليم مبادئ حقوق الإن�سان اأو القيام بحمالت لن�سر الوعي بحقوق الإن�سان 
اأو القيام بن�سر الدرا�سات والبحوث واإقامة املوؤمترات والجتماعات والور�س وغريها، 
اأما احلزمة الأخرية من الإليات والأن�سطة التى يقوم بها الفاعلون فى جمال حقوق 
الإن�سان فهي متعلقة بالتنظيم ومنها قيام الفاعلني فى جمال حقوق الإن�سان مب�ساعدة 
الفئات والأفراد فى املجتمعات املحلية بتنظيم �سفوفهم للدفاع عن م�ساحلهم ومنها 
اأنف�سهم من خالل  �سفوفهم  بتنظيم  الإن�سان  فى جمال حقوق  الفاعلني  قيام  اأي�سا 

منظمات الع�سوية.

الو�شع القانوين للفاعلني مبجال حقوق االإن�شان وق�شية التمويل .

املدنى  املجتمع  مكونات  وتدجني  ال�سيطرة  فى  الدولة  برغبة  تتعلق  لأ�سباب 
ومنها منظمات حقوق الإن�سان قبل ثورة ٢5 يناير ٢0١١ – وهو ما مل يتغري حتى الآن 
– رف�ست غالبية املنظمات الفاعلة مبجال حقوق الإن�سان توفيق اأو�ساعها وقت �سدور 
قانون اجلمعيات احلايل 8٤ ل�سنة ٢00٢، وا�ستمرت فى عملها ب�سكل قانوين اآخر �سواء 
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ك�سركات حماماة اأو اأ�سكال اأخري، وهو و�سع قانوين ود�ستوري �سليم، ومل يعار�سه اأو 
يجادل فيه نظام مبارك الذى ثار �سده ال�سعب واأجرب راأ�سه – الرئي�س الأ�سبق – على 

الرحيل فى ١١ فرباير ٢0١١.

اأحد الأ�سباب الرئي�سية لرف�س املنظمات العاملة مبجال حقوق الإن�سان لتوفيق 
للحكومة  الوا�سعة  ال�سلطات  هي   ٢00٢ ل�سنة   8٤ اجلمعيات  لقانون  وفقا  اأو�ساعها 
لل�سيطرة على تلك املنظمات – وهو اأمر يخالف حتى الد�ستور احلايل)7(-، من خالل 
التدخل ال�سافر فى �سئون اجلمعيات اإداريًا مبا ينعك�س على قدرة تلك املنظمات على 
الدفاع عن حقوق الإن�سان ب�سكل حمايد، والأمر الثاين هو قدرة الدولة وفقا لقانون 
املوارد  على  يوؤثر  مبا  املنظمات  لتلك  ال��الزم  والتمويل  املنح  تعطيل  على  اجلمعيات 
املالية لها، وذلك بالنظر ملا هو معلوم بال�سرورة من القيود الهائلة على جمع الأموال 

من املواطنني امل�سريني. 

وهو الأمر الذى دفع عددًامن املنظمات العاملة مبجال حقوق الإن�سان وغريها 
الجتماعي  الت�سامن  وزير  �سكلها  جلنة  فى  للم�ساركة  املدين  املجتمع  منظمات  من 
ال�سابق »اأحمد الربعي« للخروج مب�سروع قانون للجمعيات الأهلية يتوافق مع تطلعات 
ال�سعب امل�سري بعد الثورة)8(، اإل اأن ال�سلطة احلالية بدل من تبني م�سروع قانون«جلنة 
الربعي« فاإنها تقوم بتهديد واإنذار املنظمات لتوفيق اأو�ساعها وفقا للقانون ال�سادر 

فى عهد الرئي�س الأ�سبق »مبارك«.

اإل اأن ما يعنينا هنا بالأ�سا�س – دون اأن ن�سهب اإ�سكالية متويل العمل الأهلي فى 
م�سر – هو اأن الو�سع ال�سابق على قيام ثورة ٢5 يناير وحتى الآن فيما يتعلق بق�سية 
الفاعلة فى جمال حقوق  املنظمات  قانوين من جترمي عمل  اأ�سا�س  يوجد  ل  التمويل 
الإن�سان، حيث اإن تلك املنظمات �سواء اتخذت �سكاًل قانونيًا كجمعية اأهلية اأو �سركة، 
اأ�سا�س  على  الأهلية  واملوؤ�س�سات  اجلمعيات  تكوين  حق  :«للمواطنني  على  الد�ستور  من   75 املادة  تن�س    )7(

دميقراطي، وتكون لها ال�سخ�سية العتبارية مبجرد الإخطار.
ومتار�س ن�ساطها بحرية، ول يجوز للجهات الإدارية التدخل فى �سئونها، اأو حلها اأو حل جمال�س اإدارتها اأو   

جمال�س اأمنائها اإل بحكم ق�سائي......................«
�سكل وزير الت�سامن الجتماعي ال�سابق »اأحمد الربعي« جلنة �سميت باللجنة العليا للعمل الأهلى املن�ساأة   )8(

بالقرار الوزارى رقم ١6٤ ل�سنة ٢0١3
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فهي تتلقي اأمواًل ب�سكل قانوين وحتت رقابة ونظر الدولة، والعربة هنا بطبيعة الأموال 
وهل هي منح وهبات وهي طبيعة تتنا�سب مع و�سع اجلمعيات واملوؤ�س�سات الأهلية اأم 
هي عقود خدمات وهي الطبيعة التى تتنا�سب اأكرث مع املنظمات التى تتخذ ال�سركات 
الإن�سان  للفاعلني مبجال حقوق  امل�ستمر  التهديد  ينفي  ل  ذلك  اأن  قانوين.اإل  ك�سكل 
بتعر�سهم لتهامات تتعلق باإن�ساء جميعات اأو تنظيمات لقلب نظام احلكم اأو الرتويج 

لذلك اأو اتهامات تتعلق بتلقي اأموال من اخلارج.

الفاعلون مبجال حقوق االإن�شان قبل وبعد تعديالت املادة 78 .

يجب النظر للمادة 78 من قانون العقوبات على اأنها جزء من منظومة ت�سريعية 
اأكرب ا�ستبدادية ت�سادر احلق فى التنظيم وتقيد اأدواته ومن بينها مو�سوع التمويل، 
فعلى �سبيل املثال مواد قانون العقوبات ) 98 اأ، 98 اأ مكرر،  98 ب، 98 ب مكرر، 98 
عمل  على  تطبيقها  وميكن  ف�سفا�سة  األفاظًا  ا�ستخدمت   )9()  ١7٤ ه،   98 د،   98 ج، 
)9(  املادة 98 )اأ(يعاقب بال�سجن امل�سدد مدة ل تزيد على ع�سرة �سنني وبغرامة ل تقل عن مائة جنيه ول جتاوز 

طبقة  �سيطرة  اإىل  ترمي  منظمات  اأو  هيئات  اأو  جمعيات  اأدار  اأو  نظم  اأو  اأ�س�س  اأو  اأن�ساأ  من  كل  جنيه  األف 
اإىل قلب نظم الدولة الأ�سا�سية  اأو  اإىل الق�ساء على طبقة اجتماعية،  اأو  اجتماعية على غريها من الطبقات، 
اأو اإىل حتبيذ �سيء  اأي نظام من النظم الأ�سا�سية للهيئة الجتماعية،  اأو اإىل هدم  اأو القت�سادية  الجتماعية 
اأخرى غري م�سروعة ملحوظًا يف  و�سيلة  اأية  اأو  الإرهاب  اأو  القوة  ا�ستعمال  كان  له، متى  الرتويج  اأو  تقدم  مما 
اأو  اأن�ساأ  اإذا  ولو كان مقيمًا يف اخلارج  وكل م�سري  يقيم يف م�سر  اأجنبي  العقوبات، كل  بنف�س  ذلك.ويعاقب 
من  كل  وكذلك  املذكورة،  املنظمات  اأو  الهيئات  اأو  اجلمعيات  لإحدى  اخلارج  يف  فرعًا  اأدار  اأو  نظم  اأو  اأ�س�س 
اأن�ساأ اأو اأ�س�س اأو نظم اأو اأدار يف م�سر فرعًا ملثل اإحدى هذه اجلمعيات اأو الهيئات اأو املنظمات ولو كان مقرها 
اإىل  ان�سم  وبغرامة ل تقل عن خم�سني جنيهًا ول تزيد على مائتي جنيه كل من  بال�سجن  يف اخلارج.ويعاقب 
 اإحدى اجلمعيات اأو الهيئات اأو املنظمات اأو الفروع املذكورة يف الفقرتني ال�سابقتني اأو ا�سرتاك فيها باأية �سورة.
اأو  اأو الهيئات  اأو بالوا�سطة باجلمعيات  ويعاقب بال�سجن مدة ل تزيد على خم�س �سنني كل من ات�سل بالذات 

املنظمات اأو الفروع املتقدم ذكرها لأغرا�س غري م�سروعة اأو �سجع غريه على ذلك اأو �سهله له.
املادة 98 )اأ( مكرر يعاقب بال�سجن وبغرامة ل تقل عن مائة جنيه ول جتاوز األف جنيه كل من اأن�ساأ اأو نظم اأو   
اأدار جمعية اأو هيئة اأو منظمة اأو جماعة يكون الغر�س منها الدعوة باأية و�سيلة اإيل مناه�سة املبادئ الأ�سا�سية 
التي يقوم عليها نظام احلكم ال�سرتاكي يف الدولة*، اأو احل�س على كراهيتها اأو الزدراء بها اأو الدعوة �سد 
اأو الرتويج اأو حتبيذ �سيء من ذلك. اأو التحري�س على مقاومة ال�سلطات العامة  حتالف قوى ال�سعب العاملة، 
وتكون العقوبة ال�سجن امل�سدد وغرامة ل تقل عن خم�سمائة جنيه ول جتاوز األفى جنيه. اإذا كان ا�ستعمال القوة اأو 
العنف اأو الإرهاب ملحوظًا يف ذلك.ويعاقب بال�سجن مدة ل تزيد على خم�س �سنوات وغرامة ل تقل عن خم�سني 
جنيهًا ول جتاوز خم�سمائة جنيه كل من ان�سم اإيل اإحدى هذه اجلمعيات اأو الهيئات اأو املنظمات اأو اجلماعات 

مع علمه بالغر�س الذي تدعو اإليه اأو ا�سرتك فيها باأية �سورة.
املادة 98 )ب( يعاقب باحلب�س مدة ل تتجاوز خم�س �سنوات وبغرامة ل تقل عن خم�سني جنيهًا ول تزيد على   
خم�سمائة جنيه كل من روج يف جمهورية م�سر العربية باأية طريقة من الطرق لتغيري مبادئ الد�ستور الأ�سا�سية 
اأو النظم الأ�سا�سية للهيئة الجتماعية اأو لت�سويد طبقة اجتماعية على غريها من الطبقات اأو للق�ساء على طبقة 
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حقوق  انتهاكات  ن�سر  اأن  اعتربنا  ما  اإذا  الإن�سان،  حقوق  مبجال  العاملة  املنظمات 
الإن�سان فى م�سر حتري�س على مقاومة ال�سلطات العامة !!

اجتماعية اأو لقلب نظم الدولة الأ�سا�سية الجتماعية اأو القت�سادية اأو لهدم اأي نظام من النظم الأ�سا�سية للهيئة 
الجتماعية متى كان ا�ستعمال القوة اأو الإرهاب اأو اأية و�سيلة اأخرى غري م�سروعة ملحوظًا يف ذلك.ويعاقب بنف�س 

العقوبات كل من حبذ باأية طريقة من الطرق الأفعال املذكورة.
املادة 98 )ب( مكرريعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على خم�س �سنني وبغرامة ل تقل عن خم�سني جنيهًا ول جتاوز   
اأو مطبوعات تت�سمن ترويجًا ل�سيء مما  اأحرز حمررات  اأو  اأو بالوا�سطة  خم�سمائة جنيه كل من حاز بالذات 
ن�س عليه يف املادتني 98 )ب( و١7٤ اإذا كانت معدة للتوزيع اأو لطالع الغري عليها، وكل من حاز اأية و�سيلة من 
و�سائل الطبع اأو الت�سجيل اأو العالنية خم�س�سة ولو ب�سفة وقتية لطبع اأو ت�سجيل اأو اإذاعة نداءات اأو اأنا�سيد اأو 
دعاية خا�سة مبذهب اأو جمعية اأو هيئة اأو منظمة ترمي اإىل غر�س من الأغرا�س املن�سو�س عليها يف املادتني 

املذكورتني.
املادة 98 )ج(   

كل من اأن�ساأ اأو اأ�س�س اأو نظم اأو اأدار يف جمهورية م�سر العربية من غري ترخي�س من احلكومة جمعيات اأو هيئات   
اأو اأنظمة من اأي نوع كانت ذات �سفة دولية اأو فروعًا لها يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على �ستة اأ�سهر اأو بغرامة 
ل تتجاوز خم�سمائة جنيه.وي�ساعف احلد الأق�سى للعقوبة اإذا كان الرتخي�س بناًء على بيانات كاذبة.ويعاقب 
اأو  اأو بغرامة ل تزيد على ثالثمائة جنيه كل من ان�سم اإىل اجلمعيات  اأ�سهر  باحلب�س مدة ل تزيد على ثالثة 
الهيئات اأو الأنظمة املذكورة وكذلك كل م�سري مقيم يف جمهورية م�سر العربية اأن�سم اأو اأ�سرتك باأية �سورة 

من غري ترخي�س من احلكومة اإىل ت�سكيالت مما ذكر يكون مقرها يف اخلارج.
املادة 98 )د( يعاقب بال�سجن مدة ل تزيد على خم�س �سنوات وبغرامة ل تقل عن مائة جنيه ول جتاوز األف جنيه   
كل من ت�سلم اأو قبل مبا�سرة اأو بالوا�سطة باأية طريقة اأمواًل اأو منافع من اأي نوع كانت من �سخ�س اأو هيئة يف 
خارج اجلمهورية اأو يف داخلها متى كان ذلك يف �سبيل ارتكاب جرمية من اجلرائم املن�سو�س عليها يف املواد 98 
)اأ(، 98 )اأ( مكررًا، 98 )ب(، 98 )ج�(، ١7٤ من هذا القانون.ويعاقب بالعقوبات ذاتها كل من �سجع بطريق 
اإليها يف الفقرة  اأو املادية على ارتكاب جرمية من اجلرائم املن�سو�س عليها يف املواد امل�سار  امل�ساعدة املالية 

ال�سابقة دون اأن يكون قا�سدًا ال�سرتاك مبا�سرة يف ارتكابها.
املادة 98 )ه�( تق�سي املحكمة يف الأحوال املبينة يف املواد 98 )اأ(، و98 )اأ( مكررًا، و98 )ج( بحل اجلمعيات   
اأو الهيئات اأو املنظمات اأو اجلماعات اأو الفروع املذكورة واإغالق اأمكنتها، وم�سادرة الأموال والأمتعة والأدوات 
والأوراق وغريها مما يكون قد ا�ستعمل يف ارتكاب اجلرمية اأو اأعد ل�ستعماله فيها اأو يكون موجودًا يف الأمكنة 
تق�سي  كما  الفروع،  اأو  اجلماعات  اأو  املنظمات  اأو  الهيئات  اأو  اجلمعيات  هذه  اأع�ساء  لجتماع  املخ�س�سة 
مب�سادرة كل مال يكون متح�ساًل من اجلرمية اأو يكون يف الظاهر داخاًل �سمن اأمالك املحكوم عليه اإذا كانت 
هناك قرائن توؤدي اإىل اأن هذا املال هو يف الواقع مورد خم�س�س لل�سرف منه على اجلمعيات اأو الهيئات اأو 

املنظمات اأو اجلماعات اأو الفروع املذكورة.
املادة ١7٤ يعاقب بال�سجن مدة ل تتجاوز خم�س �سنني وبغرامة ل تقل عن خم�سة اآلف جنيه ول تزيد على ع�سرة   
اآلف جنيه كل من ارتكب باإحدى الطرق املتقدم ذكرها فعال من الأفعال الآتية:)اأول( التحري�س على قلب نظام 
احلكومة املقرر يف القطر امل�سري.)ثانيا( ترويج املذاهب التي ترمي اإىل تغيري مبادئ الد�ستور الأ�سا�سية اأو 
النظم الأ�سا�سية للهيئة الجتماعية بالقوة اأو بالإرهاب.ويعاقب بنف�س العقوبات كل من �سجع بطريق امل�ساعدة 
املادية اأو املالية على ارتكاب جرمية من اجلرائم املن�سو�س عنها يف الفقرتني ال�سابقتني دون اأن يكون قا�سدًا 

ال�سرتاك مبا�سرة يف ارتكابها.
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وفى هذا الإطار تاأتي املادة 78 التى كانت قبل تعديلها)١0( �ساحلة للتطبيق على 
الفاعلني والفاعالت مبجال حقوق الإن�سان، اإل اأن املادة فى �سورتها الأخرية جاءت 
املحلي  التمويل  لي�سمل  املادة  نطاق  تو�سيع  اأولها  اأمور  ثالثة  فى  جوهرية  بتعديالت 
،وثانيها هو التو�سع يف و�سف الفعل املجرم )الركن املادي للجرمية( واأخريًا التو�سع 
التعديالت  وهي  املعنوي(،  الركن  اأو  اجلنائي  )الق�سد  الفعل  هذا  من  الغر�س  فى 
الإن�سان وحدهم  والفاعالت مبجال حقوق  الفاعلون  املق�سود منها  يكون  التى قد ل 
ولكنها ت�سمل بكل تاأكيد عمل جميع مكونات املجتمع املدين من نقابات مهنية واأحزاب 
�سيا�سية وموؤ�س�سات تعليمية وغريها، كما اأنها �ست�سمل اأي�سا الأفراد الذين يتلقون منح 

اأو اأدوات.

وهي التعديالت)١١( التى �سنتناولها فى اإطار طبيعة عمل الفاعلني والفاعالت 
مبجال حقوق الإن�سان وذلك على النحو التايل:

)١0(  تن�س املادة 78 عقوبات قبل تعديلها على :«كل من طلب لنف�سه اأو لغريه اأو قبل اأو اأخذ ولو بالوا�سطة من 

دولة اأجنبية اأو من اأحد ممن يعملون مل�سلحتها  نقودا اأو اأية منفعة اأخرى اأو وعدا ب�سىء من ذلك  بق�سد 
اإرتكاب عمل �سار مب�سلحة قومية يعاقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة وبغرامة ل تقل عن األف جنيه ول تزيد 
على ما اأعطى اأو وعد به وتكون العقوبة الأ�سغال ال�ساقة املوؤبدة وغرامة لتقل عن األف جنيه ول تزيد  على  
ما اأعطى اأو وعد  به   اإذا كان اجلانى موظفا عاما او مكلفا خدمة عامة او ذا �سفة نيابية عامة اأو اإذا ارتكب 

اجلرمية فى زمن حرب .
ويعاقب بنف�س العقوبة كل من اأعطى اأو عر�س اأو وعد ب�سىء مما ذكر بق�سد ارتكاب عمل �سار مب�سلحة   
قومية ويعاقب بنف�س العقوبة اأي�سا كل من تو�سط فى ارتكاب جرمية من اجلرائم ال�سابقة. واإذا كان الطلب 

اأو القبول اأو العر�س اأو الوعد اأو التو�سط كتابة فاإن اجلرمية تتم مبجرد ت�سدير الكتاب .
)١١(  تن�س املادة 78عقوبات بعد تعديلها على :« املادة 78 

اأو من  يعملون مل�سلحتها  اأو ممن  اأجنبية  بالوا�سطة من دولة  ولو  اأخذ  اأو  اأو قبل  اأو لغريه  لنف�سه  كل من طلب   
تعمل  ول  اأجنبية  دولة  تتبع  ل  اأخرى  جهة  اأية  اأو  اأجنبية  اأو  حملية  منظمة  من  اأو  اعتباري  اأو  طبيعي  �سخ�س 
ل�ساحلها، اأمواًل �سائلة اأو منقولة اأو عتادا اأو اآلت اأو اأ�سلحة اأو ذخائر اأو ما يف حكمها اأو اأ�سياء اأخرى اأو وعد 
�سالمة  اأو  اأو وحدتها  البالد  با�ستقالل  امل�سا�س  اأو  قومية  ارتكاب عمل �سار مب�سلحة  بق�سد  ب�سيء من ذلك 
اأرا�سيها اأو القيام باأعمال عدائية �سد م�سر اأو الإخالل بالأمن وال�سلم العام يعاقب بال�سجن املوؤبد وبغرامة ل 
تقل عن خم�سمائة األف جنيه ول تزيد على ما اأعطى اأو وعد به. وتكون العقوبة الإعدام اأو ال�سجن املوؤبد وغرامة 
ل تقل عن خم�سمائة األف جنيه اإذا كان اجلاين موظفا عاما اأو مكلفا بخدمة عامة اأو ذا �سفة نيابية عامة اأو اإذا 

ارتكب اجلرمية يف زمن احلرب اأو تنفيذا لغر�س اإرهابي.
ويعاقب بنف�س العقوبة كل من اأعطى اأو عر�س اأو وعد ب�سيء مما ذكر بق�سد ارتكاب عمل �سار من الأعمال   
املبينة بالفقرة ال�سابقة.ويعاقب بنف�س العقوبة اأي�سا كل من تو�سط يف ارتكاب جرمية من اجلرائم ال�سابقة.واإذا 
كان الطلب اأو القبول اأو العر�س اأو التو�سط كتابة ورقيا اأو اإلكرتونيا فاإن اجلرمية تتم مبجرد ت�سدير الكتاب اأو 

البيان.«
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• تو�شيع نطاق التجرمي لي�شمل التمويل املحلي.	

و�سعت املادة 78 بعد تعديلها من نطاق التجرمي لي�سمل التمويل املحلي وذلك 
يعملون  ممن  اأو  اأجنبية  دولة  من  �سواء  الأجنبي  التمويل  على  مق�سورًا  كان  اأن  بعد 
اأ�سخا�سًا عادية  كانوا  �سواء  الأ�سخا�س  باملادة  امل�سرع  اأ�ساف  باأن  وذلك  مل�سلحتها، 
اأو  للهيئات  امل�سرع  عددها  التى  الفئات  �سمن  املحلية  املنظمات  وكذلك  اعتبارية  اأو 

الأ�سخا�س الذين يقوم اجلاين بطلب الأموال اأو الأ�سياء الأخري 
قبل  اأو  لغريه  اأو  لنف�سه  :”كل ممن طلب  تعديلها على  بعد  املادة  حيث ن�ست 
اأو  اأو من �سخ�س  يعملون مل�سلحتها  اأو ممن  اأجنبية  دولة  بالوا�سطة من  ولو  اأخذ  اأو 
اأ�سخا�س عادية اأو اعتبارية اأو منظمة حملية اأو اأجنبية اأو اأى جهة اأخرى ل تتبع دولة 

اأجنبية”
حقوق  جمال  فى  الفاعلني  ن�ساط  على  يوؤثر  �سوف  التعديل  هذا  ف��اإن  وبذلك 
الإن�سان لي�س فقط على امل�ستوي الدويل وعدم قدرتهم على تلقي متويل من اخلارج 

ولكنه �سوف يوؤثر قدرتهم على تلقي متويل من الداخل اأي�سا.
• التو�شع فى و�شف الفعل املجرم .	

الفعل املجرم فى هذه املادة – بعد تعديلها – هو اإما الطلب اأو القبول اأو الأخذ 
لأموال �سائلة اأو منقولة اأو عتاد اأو اآلت اأو اأ�سلحة اأو ذخائر اأو ما فى حكمها اأو اأ�سياء 
اأخرى، وذلك من جهات عددتها املادة فى الدول الأجنبية اأو من يعملون مل�سلحتها اأو 
الأ�سخا�س العتباريني اأو العاديني اأو املنظمات املحلية اأو الأجنبية اأو اأي جهة اأخري 

ل تتبع دولة اأجنبية.
ويت�سح  وف�سفا�سة  العمومية  �سديدة  عبارات  ا�ستخدمت  امل��ادة  فاإن  وبذلك 
ذلك فى عبارة “اأو اأ�سياء اأخري”، اإل هذا التعميم ل ينح�سر فى هذه العبارة فقط، 
فاإدخال املال املنقول فى فعل التجرمي قد يدخل التقارير املطبوعة والكتب والكتيبات.

• التو�شع فى الغر�س من الفعل املجرم ) الق�شد اجلنائي اأو الركن املعنوي( .	

تو�سعت املادة 78 – بعد تعديلها – فى حتديد الغر�س من الفعل املجرم وهو 
ما ي�سميه اأهل القانون بالق�سد اجلنائي اأو الركن املعنوي، فاملادة قبل تعديلها كانت 
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قومية فقط، وجاءت  الإ�سرار مب�سلحة  بغر�س  املجرم  الفعل  يكون هذا  اأن  ت�سرتط 
الفاعلني  على  تطبيقها  وي�سهل  العمومية  �سديدة  اأخ��ري  حالت  لت�سيف  التعديالت 
مبجال حقوق الإن�سان وهي امل�سا�س با�ستقالل البالد اأو وحدتها اأو �سالمة اأرا�سيها اأو 

القيام باأعمال عدائية �سد م�سر اأو الإخالل بالأمن وال�سلم العام.

املخالفات الد�ستورية والقانونية واحلقوقية للمادة 78 واأثرها على الفاعلني فى 
جمال حقوق الإن�سان.

توؤثر املادة 78 وغريها من املواد التى ت�سكل البنية الت�سريعية امل�سرية املقيدة 
اأو قانون اجلمعيات الأهلية  للعمل الأهلي �سواء ما جاء فى ن�سو�س قانون العقوبات 
انتهاكات  ي�سكل  مبا  الإن�سان  حقوق  مبجال  الفاعلة  املنظمات  على   ،٢00٢ ل�سنة   ٤8

وخمالفات د�ستورية وقانونية من اأكرث من زاوية:
اأوالها انتهاك للحق فى التنظيم:

الن�ساط  ممار�سة  كفلت  والتي  الد�ستور)١٢(  من   75 امل��ادة  مبوجب  واملكفول   
الأهلي بحرية ون�ست على عدم جواز تدخل اجلهات الإدارية، وهو اأمر يتنايف مع و�سع 

قيود على اأحدى اأدوات العمل الأهلي وو�سائله وهو التمويل.
ثانيتها:  االنتقا�س وتعطيل احلق فى التنظيم خمالفة د�شتورية: 

النتقا�س من  اأو  اأن عدم جواز تعطيل  الد�ستور)١3( على  املادة 9٢ من  ن�ست 
امل�سرع  قيدًا على  الد�ستوري  امل�سرع  و�سع  كما  املواطن،  ب�سخ�س  احلقوق واحلريات 
العادي بعدم جواز تقييد اأي من تلك احلقوق واحلريات مبا مي�س اأ�سلها وجوهرها، 
وملا كان و�سع قيود على اأحدى و�سائل واأدوات احلق فى التنظيم هو ما جاء باملادة 78 

فاإنه يجعل من تدخل امل�سرع العادي خمالفة د�ستورية.

اأ�سا�س  على  الأهلية  واملوؤ�س�سات  اجلمعيات  تكوين  حق  :«للمواطنني  على  الد�ستور  من   75 املادة  تن�س    )١٢(

دميقراطي، وتكون لها ال�سخ�سية العتبارية مبجرد اإلخطار.
ومتار�س ن�ساطها بحرية، ول يجوز للجهات الإدارية التدخل فى �سئونها، اأو حلها اأو حل جمال�س اإدارتها اأو   

جمال�س اأمنائها اإل بحكم ق�سائي......................«
تن�س املادة 9٢ من الد�ستور على :«احلقوق واحلريات الل�سيقة ب�سخ�س املواطن ل تقبل تعطياًل اأو انتقا�سًا.   )١3(

ول يجوز لأي قانون ينظم ممار�سة احلقوق واحلريات اأن يقيدها مبا مي�س اأ�سلها وجوهرها«.
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ثالثتهًا تلك الزوايا هو:عدم احرتام حقوق االإن�شان واالتفاقيات الدولية بو�شفها 
خمالفة د�شتورية:

 ن�ست الد�ستور احلايل فى املادة اخلام�سة على اعتبار احرتام حقوق الإن�سان 
وحرياته اأحد مقومات النظام ال�سيا�سي، كما ن�ست املادة 93 من الد�ستور على التزام 

م�سر بالتفاقيات والعهود الدولية حلقوق الإن�سان التى وقعت عليها م�سر)١٤(.
وحيث املادة 78 وغريها من املواد �سالفة الذكر مل تكتف بعدم احرتام حقوق 
اجلمعيات  تكوين  فى  للحق  مبخالفتها  مو�سع  من  اأكرث  فى  خالفته  اإنها  بل  الإن�سان 
واحلق فى التنظيم واملكفول مبوجب العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية وهو اأحد 

العهود الذى وقعت عليه الدولة امل�سرية.
رابعًا خمالفة احلق يف التمويل: 

ن�س اإعالن الأمم املتحدة اخلا�س باملدافعني عن حقوق الإن�سان على حق املدافعني 
واملدافعات عن حقوق الإن�سان فى تلقي التمويل مبا يف ذلك التمويل الأجنبي، ب�سروط 
بالو�سائل  ويكون  الإن�سان  حقوق  وحماية  تعزيز  – فى  التمويل  – هذا  ي�ستخدم  اأن 
املقررة  تعقيب  اأن  اإل  املحا�سبية)١5(،  وامل�سائلة  ال�سفافية  لقواعد  ويخ�سع  ال�سلمية، 
بتاأ�سيل  تتعلق  نقطة مهمة  يثري  الإن�سان  املدافعني عن حقوق  بحالة  املعنية  اخلا�سة 
يوليو  فى  ال�سادر  تعقيبها  فى  قالت  التنظيم، حيث  فى  باحلق  وارتباطه  احلق  هذا 

٢0١١ على)١6(:

واحلزبية،  ال�سيا�سية  التعددية  اأ�سا�س  على  ال�سيا�سي  النظام  "يقوم   : على  الد�ستور  من   5 املادة  تن�س   )١٤(

ال�سلطة، واحرتام  ال�سلطات والتوازن بينها، وتالزم امل�سئولية مع  لل�سلطة، والف�سل بني  ال�سلمي  والتداول 
حقوق الإن�سان وحرياته، على الوحه املبني فى الد�ستور«.

تن�س املادة 93 على:«تلتزم الدولة بالتفاقيات والعهود واملواثيق الدولية حلقوق الإن�سان التى ت�سدق عليها   
م�سر، وت�سبح لها قوة القانون بعد ن�سرها وفقا لالأو�ساع املقررة«

وتلقي  التما�س  يف  احلق  غريه،  مع  وبال�سرتاك  مبفرده  �سخ�س،  على:«لكل  الإعالن  من   ١3 املادة  تن�س    )١5(

الأ�سا�سية،  واحلريات  الإن�سان  حقوق  وحماية  تعزيز  هو  �سراحة  منها  الغر�س  يكون  موارد  وا�ستخدام 
بالو�سائل ال�سلمية، وفقًا للمادة 3 من هذا الإعالن.«

)١6(  من�سور على هذا الرابط

http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/
CommentarytotheDeclarationonHumanRightsDefenders.aspx 2/11/2014 أخر زيارة 
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نحو  على  بن�ساطتها  القيام  الإن�سان من  تتمكن منظمات حقوق  اأن  اأجل  »من 
فعال، فالبد اأن تتمكن من القيام بوظائفها دون اأية اإعاقات، مبا يف ذلك القيود على 
التمويل«) A 6٤/٢66/ فقرة 9١(. وعندما يكون الأفراد اأحرارا فى ممار�سة حقهم 
ولت�سغيل  ن�ساطتهم  لتنفيذ  املطلوبة  املوارد  تلقي  من  يحرمون  ولكنهم  التنظيم،  فى 
منظمتهم فاإن احلق فى التنظيم ي�سبح معطاًل. اأن قدرة املدافعني عن حقوق الإن�سان 
على تنفيذ ن�سطاتهم تعتمد على قدرتهم على تلقي التمويل وا�ستخدامه دون قيود غري 

�سرورية، وان�سجاما مع املادة ١3 من الإعالن ) ٤0١/A 59/ فقرة 77(«

اأخريًا من الظلم ت�سور اأن املنظمات الفاعلة مبجال حقوق الإن�سان هو وحدها 
من �ستتاأثر بهذه التعديالت، فمن املوؤكد اأن تلك املادة �ستطال العديد من املنظمات 
اأو  التنموي  اأو  اخل��ريي  بالعمل  ارتبط  ما  �سواء  عام  ب�سكل  الأهلي  بالعمل  الفاعلة 
التعليمي اأو احلقوقي، وذلك لأن �سياغة املادة ت�سمح باأن تخ�سع جميع هوؤلء ل�سيف 
اأو للقيام  اأمواًل من اخلارج لرعاية الأيتام  املحاكمة وامل�سائلة ورمبا الت�سوية، فتلقي 
باأبحاث تتعلق مبر�سي الإيدز فى م�سر اأو لدرا�سات تتعلق بالتعذيب فى ال�سجون من 

ال�سهل تو�سيفها باأن الغر�س منها هو الإخالل بالأمن وال�سلم العام.

ترغب  ملن  فقط  جاهز  اجلميع  رقاب  على  امل�سلط  ال�سيف  هذا  �سيبقي  ولكن 
ال�سلطة فى تقدميه للمحاكمة وذلك فى الوقت الذى تريده، وهو اأمر �سديد اخلطورة 
الأمر  الأوق��ات، وهو  فى ظل حالة ال�ستقطاب احلاد الذى يعي�سه جمتمعنا فى هذه 
الذى يبدو فيه اأن جهاز العدالة متورط فيه، فكل من يحاول اأن يكون م�ستقاًل وحمايدًا 
ومن�سفًا لن يكون جزاوؤه اإل اتهامات التخوين والعمالة وهدم البالد، ليكون العقاب 

حا�سرًا من خالل ا�ستخدام ن�سو�س عقابية مثل املادة 78.

وفى اخلتام اأو�شى باالآتى:

على ال�شلطة التنفيذية: 

ال�ستماع ملالحظات مكونات واأطراف العمل الأهلي فى م�سر على املادة 78 
ال�سلطة  غياب  ظل  فى  وخ�سو�سًا  املجتمعي  للحوار  وتطرحها  باإلغائه،  تقوم  اأن  بعد 
الت�سريعية ومراعاة اأن �سلطة الت�سريع بيد ال�سلطة التنفيذية ب�سكل ا�ستثنائي وموؤقت 

وله �سوابط تخ�سع لقاعدة ال�سرورة، ومبا يتواءم مع مواجهة الإرهاب.
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التوقف عن تهديد املنظمات الفاعلة مبجال حقوق الإن�سان وتبني م�سروع قانون 
اجلمعيات الأهلية الذى اأعدته اللجنة العليا للعمل الأهلي املن�ساأة بالقرار الوزاري رقم 

١6٤ ل�سنة ٢0١3 يف عهد وزير الت�سامن الجتماعي ال�سابق »اأحمد الربعي«.

على جمل�س النواب القادم : 

مراجعة كافة الت�سريعات املقيدة للعمل الأهلي والتجرمي املفرو�س على التمويل 
�سواء الداخلي اأو اخلارجي، مبا يف ذلك ت�سريع قانون للجمعيات الأهلية يتنا�سب مع 

مطالب امل�سريني يف ثورتهم املجيدة من كرامة اإن�سانية وحرية وعدالة اجتماعية.

على ال�شلطة الق�شائية والق�شاة :

مدي  فى  للنظر  الد�ستورية  للمحكمة  العقوبات  قانون  من   78 امل��ادة  اإحالة   
الدعاوي  حتريك  عدم  عليهم  اأن  كما  بها،  الوا�سحة  للمخالفات  نظرًا  د�ستوريتها 
اجلنائية �سد اأي من الفاعلني مبجال العمل الأهلي ا�ستنادًا لتلك املادة اإل بعد التدقيق 

وو�سع معايري وا�سحة للعبارات الف�سفا�سة يف تلك املادة.

على و�شائل االإعالم :

مبا  وتلتزم  الإن�سان  حقوق  مبجال  الفاعلني  و�سيطنة  ت�سويه  عن  تتوقف  اأن   
اأن اأحرتم حقوق الإن�سان وحرياته هي اأحد مقومات النظام  ن�س عليه الد�ستور من 
التمويل الأجنبي مبا يتنا�سب مع �سرف املهنة  تتناول ق�سية  واأن  ال�سيا�سي امل�سري، 

ومواثيق ال�سرف.

و�شكرا 
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٤. تعقيب االأ�شتاذ الدكتور حممد اأبو الغار : 

رئي�س احلزب امل�شري الدميقراطي االجتماعي.

اأوؤكد على ما قاله الأ�ستاذ اأنور الهوارى على قوة مدينة القاهرة يف ال�ستفتاء 
على د�ستور الإخوان القاهرة واملنوفية هما املحافظتان الوحيدتان اللتان رف�سا د�ستور 
. باخت�سار �سديد  اأن القاهرة رف�ست مر�سى بفارق وا�سح وكبري جداً  الخوان كما 
�سياغته   ومتت  الد�ستورية  عدم  ي�سوبه   78 باملادة  احل��ايل  العقوبات  قانون  تعديل 
بطريقة ركيكة جدًا وغام�سة وت�سع عقوبة الإعدام على جرمية هالمية غري موجودة 
غري وا�سحة  غري موجودة ب�سكل عام على الإطالق. ويوجد �سعور لدينا ولدى الكثري 
ن�سطاء  �سببه  حتجيم  العقوبات  املادة 78  من قانون  تعديل  و  تغيري  اأن  النا�س   من 
حقوق الإن�سان املوجودين مبنظمات حقوق الإن�سان وبع�س ال�سحفيني  املو�سوع لي�س 
مق�سود به المن القومي. وكما قال الأ�ستاذ اأحمد  راغب يف كلمته اإنه يوجد قانون يتم 
اإعداده ملنظمات حقوق الإن�سان ومنظمات املجتمع املدين عموماً ، وراأى الكثريون اأن 
هذا الأمر يجب اأن يرتك للربملان القادم مثل باقي الت�سريعات املهمة واملوؤجلة، فهذا 
اأن ترتك هذه القوانني  الت�سريعات املوؤجلة املفرو�س  اأهمية عن باقي  القانون ل يقل 
للربملان القادم  نحن نريد ت�سريعًا متوازنًا يحفظ الأمن القومى  ونحن مهتمون جدًا 
باحلفاظ على الأمن القومي، كما اأننا يف نف�س الوقت نف�سه مهتمني باأن تعمل منظمات 
املجتمع املدين بحرية  ون�ساط لأن هذا يف  �سالح الوطن واآخر كلمة هو الق�ساء على 
الإرهاب ل ميكن الق�ساء على الإرهاب اإل  يف املجتمع الدميقراطي فالإرهاب موجود  
وينمو بقوة يف املجتمعات غري الدميقراطية اأما املجتمعات الدميقراطية فال يوجد بها 

اإرهاب  .



 الف�شل الثالث
المناقشات 
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١. د �شالح �شالم. 

نقيب االأطباء  ب�شيناء وع�شو املجل�س القومي حلقوق االإن�شان

عالقاتي  كانت  الإن�سان،  حقوق  م�سطلح  من  ت�ستنفر  النا�س  مل��اذا  اأدرى  ل 
الإن�سان  حلقوق  القومي  باملجل�س  ع�سو  اإننى  لهم  اأق��ول  عندما  ولكن  جيدة  بالنا�س 
افاجاأ با�ستنفار �سديد حتى من اأ�سدقائي  املقربني، ويتهمننا  باأننا الطابور اخلام�س 
باملجل�س  اأكون ع�سواً   اأن  قبل  �سبة   الأجنبي  التمويل  وكاأن  الأجنبي  التمويل  بتوع  اأو 
القومي حلقوق الإن�سان اأ�س�ست ٤ جمعيات اأهلية ب�سيناء وح�سلت على عدد لي�س بقليل 
�سبة  لي�س  الجنبى  فالتمويل  مدار�س،  و�سيانة  م�ستو�سفات  واأن�ساأنا  التمويالت  من 

و�سوؤايل يف املو�سوع.

ملاذا مل يتم عر�س املادة 78 من قانون العقوبات على املحكمة الد�شتورية   
قبل اإ�شدارها .؟

الآن يف �سيناء وما �سمى  يتم  الذى  اأننى من منطقة �سيناء،  والإخالء  بحكم 
بالإخالء الطوعي اأو تهجري ق�سرى والذى يتعار�س مع املادة  63 من الد�ستور ولكن 
يكون  اأن  لبد  ولكن  نقبله  نحن  الوطن   �سفاء  �سبيل  يف  مرًا  دواء  هذا  كان  اإذا  قلنا 
�سهر  املدة  اإن  قال  والذى  لطلبي  رئي�س اجلمهورية  ال�سيد  ا�ستجاب  ب�سوابط وميكن 
والتعوي�س فورى، �سحيح اأن التعوي�س م�س منا�سب، ولكننا لالأ�سف ال�سديد نتعر�س 
بعد  تذكرت  الدرجة  هذه  اإىل  دولة  اأمالك  اأر�س  هذه  اإن  بقولهم  اإعالمية  لهجمات 

٢50�سنة اإنها اأر�س اأمالك دولة. 
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٢. ال�شيد امل�شت�شار حممد الذهبى : 

اأحب اأخل�س الناحية القانونية امل�سكلة تنح�سر يف اأنحراف يف �سلطة الت�سريع 
وهى �سمة يف الت�سريع امل�سري  من زمان، فبع�س الت�سريعات ت�سدر وتلغى اأكرث من 
مرتني واأذكر عددًا من الت�سريعات التي ت�سدر ثم تلغى  منها قوانني النتخابات،  كما 

اأن القانون ي�سدر وله قابلية الإلغاء .

الفرتة  يف  �سهد  ولكن  م�سر  يف  كبري  تاريخ  له  الت�سريع  �سلطة  يف  النحراف 
وطبعًا  موؤ�س�سي  نقول  ولن  الت�سريع   ب�سلطة  النفراد  ب�سبب  كبري  تطوير  الأخ��رية  

موؤ�س�سة الرئا�سة موؤ�س�سة ولكنها تخدم  وجهة نظر �سيا�سية.

 اأبرز الأمثلة التي تظهر يف هذا املنهج اإ�سدار ت�سريعات  ا�سرتاتيجية يف  غيبة 
القابلة  الف�سفا�سة غري  التعابري  ا�ستخدام  التو�سع يف  التي مت�س احلريات   الربملان 
اأن معظم الت�سريعات ت�سدر بتعريفات  اأو عدم تعريفها رغم  للتعريف اجلامع املانع 
كافية للم�سطلحات اخلا�سة به والواردة به  يف اأول مادة له حتى ل ي�سوء ا�ستخدامها.

اأي�سًا  غياب الفل�سفة الأمنية للقانون املفرو�س  اأن  القانون يقوم على فل�سفة 
ومعظم القوانني ال�سادرة الآن غري وا�سح فيها الفل�سفة الجتماعية ول الثقافية ولكن 
كل الفل�سفة الوا�سحة هي نظرة اأمنية بحتة ول اأجد موقع احلقوق واحلريات يف فل�سفة 
امل�سرع  يف امل�سائل اجلنائية مثاًل ماهي روؤية امل�سرع يف احلقوق واحلريات الفردية، 

اأي�سًا   لحظنا عدم التنا�سب بني الفعل املاآثم والعقوبة .

والتو�سع يف ولية املحاكم الع�سكرية لدرجة حتتاج املنظرين واأ�ساتذة النظريات 
يف القانون يبدون النظر اإليها  اأنه يوجد �سيء  �سبه الولية العامة موؤقتة  قابلة للتمديد 
يف الق�سايا اجلنائية بعينها واأ�سبح الق�ساء الع�سكري له ولية عامة وكاأن مل ي�سبح 
للق�ساء اخلا�س مكان .وهذا وا�سح يف ت�سريعات اأخرى غري الت�سريع الذى بني يدينا  
الد�ستور  يف   ٢09 وامل��ادة  غريها   يف  وما  واحلكومية  العامة  املن�ساآت  ت�سريعات  مثل 
وما يف حكمها وا�سح اأ�سلوب الت�سريع .،اأقول لالأ�ستاذ اأنور الهوارى اأ�سك اأن التحول 
اإىل قانون  الت�سريع،  ولو نظرا  اأ�سك متامًا  يف منهج  الدميقراطي قادم بيد الر�سا 
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املحليات على �سبيل املثال هو اأ�سواأ من القانون ال�سابق مل يعط �سيئًا لل�سباب حدد ن�سبًا 
لل�سباب ودورًا �سكليًا لهم فقط ومل مينحهم وظائف اأعطى احلق للمحافظ العرتا�س 
اية مناق�سات بعد ذلك وتركها لالئحة وطبعًا  اأم ل يعرت�س  على  ومل يحدد يعر�س 
الالئحة �ست�سعها احلكومة ول زال كل املحافظني يف املحليات كلهم بالتعيني وا�ستخدم 
تعنى  والقيم ماذا  الأخالق  املحافظ  احلفاظ على  تعبريات ف�سفا�سة مثل من حق 
وهو  العامة  الآداب  اإل  يعرف  ل  فالقانون  الغريبة،  التعبريات  هذه  ما  وقيم  اأخ��الق 

مفهوم ووا�سح .

٣. اال�شتاذ كمال زاخر .

مفكر قبطي مرموق. 

عندي اأربع نقاط اأ�شا�شية 

النقطة االأوىل: نحن نناق�س الق�سية وكاأن اأطراف امل�سهد املجتمع املدين واحلكومة 
لكن بال�سرورة لزم ناأخذ بالنا  من اأنه يوجد طرف ثالث  حا�سر وب�سدة 
يف امل�سهد  وهو قوى النظاميني ال�سابقني �سواء كان نظام مبارك اأو نظام 
الإخوان، وبالتايل لزم نقراأ ما ي�سدر من ت�سريعات  يف هذا الإطار لأن هذا 
الطرف الثالث يحاول  ي�ستخدم اآليات املجتمع املدين يف ال�سراع بينه وبني  

النظام احلايل على اأمل اأن يرجع مرة اأخرى .

النقطة الثانية : لزم ناأخذ بالنا من اأننا نواجه حالة من ال�سيولة والرتباك يف 
مرحلة انتقالية ل بد اأن نعرتف اأنها ل ميكن اأن تقبل تطبيق القيم واملبادئ 

العامة يف حالة ال�ستقرار  .

النقطة الثالثة : اأننا ل نواجه م�سكلة بني الربملان ورئي�س الدولة ولكن هناك حالة 
الوزراء  رئي�س  بني  وما  الدولة  رئي�س  بني  ال�سلطات  املواجهة   وهى  اأخرى 

وهذا اأمر جديد علينا يف م�سر. 

واإنني اأطالب اأن يقدم  مذكرة وافية من خالل الكلمات التي قيلت وتقدم اىل 
ال�سادة امل�سئولني من خالل الأجهزة املعنية. 
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يف  الربملان  البديل  هو  املدين  املجتمع  اأن  اأعتقد   : واالأخييرية  الرابعة  النقطة 
الوقت احلايل وعليه اأن يتحمل هذه امل�سئولية. 

والنتخابات  حقيقي  اختبار  اأم��ام  اأنها  تدرك  اأن  ال�سيا�سية   الأح��زاب  وعلى 
القادمة هي اختبار حقيقي لهذه الأحزاب وعليها اأن تدخل امل�سهد بجراأة ول تتاأثر باأي 
اإ�ساعات اأو اأي كالم  يقال عنها واأخ�سى من �سخ�س اخلالف، وهذا ي�سرنا اأكرث مما 

ينفعنا وهذا يعيدنا اإىل الفردية ولكننا نبحث عن املوؤ�س�سية .
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٤. االأ�شتاذ رامي حم�شن : 
مدير املركز الوطني للدرا�شات الربملانية 

نحن ب�سدد مناق�سة تعديل  قانون العقوبات فكيف نعدل هذا الت�سريع بدون 
برملان ؟ هل نتحايل على احلكومة حتى تعديل هذا الت�سريع اأم ننتظر الربملان ونحن 
بدون برملان منذ 5 �سنوات وبدون جمال�س حملية منذ 7 �سنوات وهدف 30 / 6  هو 
ما�سة   واأننا يف حاجة  احلكومة  من  الربملان  ن�سحذ  الآن  ونحن  ورئا�سة  برملان  وجود 
اإىل برملان وموؤ�س�سة ت�سريعية وال�سوؤال كيف يتم تعديل هذه املادة ؟؟ هل ن�سكل جلنة 

لقرتاح تعديالت هذه الت�سريعات اأم ننتظر الربملان ؟؟.
5. االأ�شتاذ جناد الربعى :  

املحامي بالنق�س رئي�س املجموعة املتحدة 
 اأود اأن اأ�سري يف التو�سيات اإىل اأمرين مهمني.

االأمر االأول :  فكرة اإ�سراف رئي�س اجلمهورية يف ا�ستخدام �سلطته يف  الت�سريع وفقا 
ً للمادة ٢03 من الد�ستور  كان وا�سع الد�ستور يتوقع اأن النتخابات الرئا�سية 
اجلريدة  يف  الد�ستور  ن�سر  تاريخ  من  اأ�سهر  �ستة  خ��الل  جت��رى  والربملانية 
الر�سمية والد�ستور ن�سر يف ١8 يناير كان  من املتوقع  اأنه يف ١8 يوليو يكون يف 
موجود يف م�سر رئي�س منتخب وبرملان منتخب مل يتوقع امل�سرع الد�ستوري  اأن 
يحكم الرئي�س منفردًا ملدة �سنة و يجمع بني  يديه ال�سلطتني ال�سلطة التنفيذية 
والت�سريعية  يف اآًن واحد .، ووفقاً  جلريدة امل�سري ال�سادرة �سباح اليوم يف 

عنوانها الرئي�سي اأن الربملان بعد �سبعة اأ�سهر. 
اإحدى التو�سيات التي يجب اأن نقدمها اإىل ال�سيد الرئي�س وهى عدم الإ�سراف 
يف ا�ستخدام حقه يف �سلطة الت�سريع اإل يف الأمور التي  ل ميكن تاأجيلها، على الأقل 
اأن كانت هناك �سرورة فعلية اأن ي�ست�سري الأحزاب ال�سيا�سية  ،وكنت اأمتنى  قبل اأن 
ي�سدر املادة 78 كان علية اأن يجتمع بالأحزاب ال�سيا�سية على الأقل الأحزاب الفاعلة 
اأو التي كانت ممثلة يف اآخر برملان ٢0١٢ با�ستثناء احلرية والعدالة واأي�سا ًعند �سدور 
ت�سريع مبد �سلطات املحاكمات الع�سكرية ملحاكمة مدنيني كانت حتتاج اإىل م�ساورة مع 

الأحزاب ال�سيا�سية .
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 االمر الثاين : اأطلب من �سفارة اجنلرتا اأن تو�سح حقيقة املقولة املن�سوبة اإىل ديفيد 
كامريون رئي�س وزراء بريطانيا »ان لو الأمن القومي تهدد فال اأحد ي�ساألني عن 
اأعمدتها   اأحد  املقولة يف  ا�ستخدمت هذه  اليوم  امل�سري  لأن   « الن�سان  حقوق 
�سباح اليوم  وعلى ال�سفارة الجنليزية اأن ت�سدر بيانا ً �سحفيًا تو�سح  هل قال 
رئي�س وزرائها  هذه املقولة اأم ل؟؟ واإذا قالها ما هي املالب�سات التي قيلت فيها 

هذه املقولة ؟؟ووفقا ملا اأعرفه ان ديفيد كامريون مل يقل ذلك ابدًا.
6. االأ�شتاذ عبد الرحمن خري  .
ع�شو جمل�س ال�شوري االأ�شبق. 

»تقنيني  اإطار  يف  يدخل  الذى  املو�سوع  هذا  ملناق�سة  املتحدة  املجموعة  اأ�سكر 
الطغيان » عند قراءتي لهذه املادة �سعرت بالفزع ال�سديد و راأيته هذا الفزع يف عيون 
مئات ال�سباب العاملني يف جمال املجتمع املدين وال�سوؤال هل من م�سلحتي اأن  اأثري 
فزع النا�س ؟؟ يعنى واحد يفزع بقنبلة والأخر يفزع بقانون هذا اأ�سبح �سيئًا غري مقبول 
ولبد من الت�سدي ملثل هذا  الإ�سهال الت�سريعي الذى فيها جوانب اأخرى ل يراها عامة 
النا�س،  هل يتخيل اأحد اأن �سدر تعديل  لقانون التاأمينات الجتماعية ؟؟ليق�سف به 
الد�ستورية وكل  اإىل املعا�س ويلتف على حكم املحكمة  رقاب املنتفعني عند خروجهم 
وزارة  لها �سيء تريد اأن توجد بلوى مع النا�س بحجة وقف الفلول والإخوان وهذا �سيء 
غري معتمد وكان من املفرت�س النتظار اإىل الربملان يناق�س كل ما يهم النا�س امل�ساألة 

اأ�سبحت تاأمينات وقانون عمل وغريه و غريه .
هذا التعديل الت�سريعي موؤداه قتل  املجتمع الأهلي اأقول ذلك واأنا رئي�س عدد 
من اجلمعيات الأهلية من �سمن  اأهداف دفن املوتى اإىل جمعيات للمعا�سات وجمعيات 
حقوقية اليوم نتعرث يف جمع الع�سوية  ور�سوم اجلمعية جلمعية تدفن املوتى ونحن اأهل 
ومن جمتمع  واحد فكيف ملنظمة جمتمع مدنى اأن تعمل يف  مناخ ل ت�ستطيع  اأن جتمع 

ا�سرتاكاتها ول ت�ستطيع متول اأن�سطتها .
وجهى  على  ت�سفعني  يوم  كل  الأجنبي  التمويل   على  تتحدث  التي  احلكومة   
بعناوين ال�سحف اليوم عبارة عن »افتتاح 80 عدد وحدة �سحية بتمويل الإمارات »اأو 
» افتتاح حمطات مياه �سرب بتمويل من .... »او »خطيني اتوبي�س من متويل ال�سعودية 
اإىل  ذهب  اإذا  مواطن  على  تعيب  فلماذا  كله  العامل  من  تت�سول  الدولة  جعلتم  »اأنتم 
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الطغيان  ويقنن  ت�سريع ظامل  اأن هذا  ؟اأقول  �ساعدين يف ذلك  له  ليقول  اآخر  مواطن 
اأن  اعتقد  ول  واحد  رقم  املربع  اإىل  النا�س  تعيد  ا�ستبدادية  منظومة  اإىل  و�سي�ساف 

ال�سعب حينما خرج اإىل ال�سوارع خرج من اأجل اإعادة الطغيان .
7. عديل �شعيب.    

رئي�س جمعية تنمية املجتمع والبيئة بالفيوم .
اإدارتها للجل�سة واأطرح �سوؤاًل هل نحن را�سون عن   اأ�سكر براعة املن�سة على 
الت�سريعات  معظم  ان  الأمر  وحقيقة  م�سر   يف  حاليًا  بها  املعمول  الت�سريعية  البيئة 
املهمالت.  �سلة  اإل  مكان  لها  لي�س  الت�سريعات  هذه  معظم  لأن  مراجعات  اإىل  حتتاج 
و�سيادة امل�ست�سار ه�سام روؤوف قال اإن هناك �سغطًا اإعالميًا على الق�ساء اأقول له اإن 
قانون تنظيم ال�سحافة يحرم على ال�سحفيني تناول ق�سية اأمام الق�ساء، وكما قال 
�سقوط  �سبب  اأن  واأكد  الت�سريع،  �سلطة  يف  اإ�سراف  يوجد  اإنه  الربعى  جناد  ال�ستاذ 

مر�سى وجماعته هو الإ�سراف يف �سلطة الت�سريع .
8. االأ�شتاذ خالد الغمرى.

 املحامي بالنق�س .
اأ�سكرالدعوة الكرمية من املجموعة املتحدة �ساحبة الف�سل يف الت�سدي لهذا 
الن�س العقابي  واملفرو�س اأن كل م�سري يجب اأن يت�سدى لهذا الن�س العقابي، هذا 
الن�س ي�سعنا حتت طائلة القانون لالأ�سف واأن الدولة ل تعطى �سيئًا ول تدعمه و ل 
تريد اأن يت�سل  املواطن بالداخل ول باخلارج اليوم اأ�سبح تقنني ل�سعف �سوت املواطن 

ول حرية ول تعبري للمواطن امل�سري.

الت�سريع  النتقالية منفردًا حقه يف  الفرتة  ا�ستخدم  يف  الرئي�س  ال�سيد  اليوم 
وكاأنه يقول يا موؤ�س�سات املجتمع املدين ل احد يعمل لأنه تخابر  يعنى يف عقوبة اعدام  
بتهمة التخابر على امن وقومية م�سر كلنا نح�سر حتقيقات نيابة عامة وتاأتى تعليمات 
باإحالة هذا املتهم اإىل اإجراءات جنائية عاجلة، فال بد اأن نت�سدى لهذا القانون، لأنه 
يعرف اأن �سبب �سقوط النظام الأ�سبق مبارك هو املجتمع املدين بف�سل توعية وتثقيف 
النا�س بالدميقراطية ونحن مازلنا نتعلم الدميقراطية واليوم يطالبني ب�سرورة توفيق 
ومل  اجنبي  متويل  على  يح�سل  من  لكل  الجتماعي  بالت�سامن  والت�سجيل  الأو�ساع 
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يكتف بذلك بل قام بتعديل القانون وت�سديد العقوبة لت�سل اإىل الإعدام ولأنه يعلم اأن 
اإذا هو يرى �سرورة وقف ن�ساط  منظمات املجتمع املدين هي التي تطيح بالروؤو�ساء 

املجتمع املدين فالبد اأن نت�سدى لهذا القانون ونطعن عليه بعدم الد�ستورية 
9. الدكتور حممد �شعيد حمفوظ .

اإعالمي ومقدم برامج – قناه �شي بي �شي  .
عندي ملحوظتان

 امللحوظة االأوىل : 
للعمل  املنظمات  التزام هذه  لتقييم مدى  وا�سح  معيار  اأو  اآليات  بغياب  تتعلق 
على الأرا�سي امل�سرية والتي مت حتديدها مبعرفة اجلهات املخت�سة، وهناك منظمات 
على  التعرف  ميكن  فكيف  ملتزم  غري  الآخ��ر  والبع�س  ال�سرتاطات  بهذه  ملتزمة 

املنظمات القانونية من املنظمات غري القانونية .
اأما املالحظة الثانية:  

والتي ذكرها الأ�ستاذ جناد الربعى املتعلقة باأن العتقاد ال�سائد لدى املجتمع 
امل�سري اأن ديفيد كامريون  رئي�س وزراء بريطانيا قال  �سمن خطاب له اإنه عندما 
يتعار�س الأمن القومي مع حقوق الإن�سان  فال جمال للحديث عن حقوق الإن�سان يف 
احلقيقة اإننى كنت مدعو لزيارة ال�سفارة الربيطانية ويف ح�سور م�سئول من اخلارجية 
من  وطالبنا   املو�سوع  هذا  واأث��ري  الإعالميني  من  كبري   عدد  ح�سور  و  الربيطانية 
اأ�سل  وجاءين  اخلطاب  هذا  اأ�سل  يبحثوا  اأن  الربيطانية  بال�سفارة  الإعالمي  املكتب 
واأنا بدوري يف  املقولة  لهذه  اأي ذكر  املزعوم ووجدته خاليًا متامًا من  هذا اخلطاب 
هناك  ولكن  بو�سوح  ذلك  وقلت  بالتليفزيون  برناجمي  يف  ذلك  ذكرت  التايل  اليوم 
اإىل  اأحد  ي�ستمع  وبالتايل مل  الدع��اء،  له هذا  يحلو  امل�سري  العام   ال��راأي  ق�سمًا يف 
هذا التكذيب من ال�سفارة الربيطانية واأنا اأجدد الدعوة على ل�سان املكتب الإعالمي 
لل�سفارة الربيطانية بنفيها القاطع اإن هذه العبارة مل ترد على ل�سان ديفيد كامريون 

رئي�س وزراء بريطانيا .
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الف�شل الرابع  
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١. ال�شيد الدكتور حممد اأبو الغار : 

اأ�سكر كل ال�سادة الذين تقدموا مبداخالتهم واأ�سئلتهم ومداخالتهم ومداخالت 
املوجودة هي مق�سمة اإىل جمموعة خمتلفة ونبداأ اأوًل بال�سق القانوين ويجيب الدكتور 
اأحمد فتحي خليفة و اجلواب على ال�سوؤال املطروح من خالل املناق�سات وهو ملاذا مل 

تعر�س املادة 78 من قانون العقوبات على املحكمة الد�ستورية ؟

٢. الدكتور اأحمد فتحي خليفة : 

نقاط  للح�سور  اأ�ساءت  التي  القيمة   مدخالتهم  على  الزمالء  لل�سادة  �سكرًا 
اأجمع نقاط كثرية �سوؤال حول املحكمة  اأن  ا�ستطعت  للمداخالت   كثرية من متابعتي 
الد�ستورية و�سوؤال حول حالة ال�سرورة و�سوؤال حول فكرة الردع و�سيطرتها على البيئة 
اأخران  اعتباران  يوجد  ،كما  الت�سريعية عمومًا  البيئة  �سوؤال عام حول  ثم  الت�سريعية 

حول احلاجة اإىل برملان  لإ�سدار ت�سريع ومدى مواءمة الأمر يف ال�سياق ال�سيا�سي.

املحكمة  على  القانون  يعر�س  مل  ملاذا  �سالم؛  �سالح  الدكتور  �سوؤال  على  ردًا 
الد�ستورية ؟؟

النقطة االأوىل :

هذه امل�ساألة مرتبطة بنوع الرقابة الد�ستورية على القوانني طول عمرنا الفقه 
القانوين يف م�سر م�ستقر واأننا نتبع نظام الرقابة الالحقة على القانون رغم وجود 
اأنظمة اأخرى تاأخذ بفكرة الرقابة ال�سابقة مثل املجل�س الد�ستوري  الفرن�سي،  ونرى 
هذا اجلدل يف د�ستور ٢0١٢ ثم يف د�ستور ٢0١٤ وقلنا نق�سم البلد ن�سفني وناأخذ راأى 
املحكمة الد�ستورية يف  قوانني النتخابات فقط حتى نتالفى ال�سيناريو القدمي، ولكن 
تعوي�سًا على ذلك اأ�ساف فى امل�سرع الد�ستور ن�س وجوب عر�س القوانيني على جمل�س 
الوزراء اأوًل ثم على جمل�س الدولة ثانيًا وهو مل يكن اإجباريًا من قبل. املادة 78 التي 
مت تعديلها قيل باأنها عر�ست على جمل�س الدولة فى ن�س الإ�سدار واأنا هنا ان�سم اإىل 
اأكتوبر ٢0١٤   ١٤ يوم  ال�سروق  بجريدة  املن�سور  مقالته  فى  الدين  بهاء  زياد  الدكتور 
اأنه عر�س على جمل�س  يدل على  ما  وفيه  القانون �سدر  اأن  اأنه رغم  فيه  قال  والذى 
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الوزراء وعلى جمل�س الدولة ولكنه �سك واأنا ان�سم الية فى �سكه اأن يكون القانون اأخذ 
حقه من الدرا�سة، وقلت اإن العيوب التي فيه ل تخفى على اأي طالب نابه فى الفرقة 

الثانية ولي�س فى الرابعة اأي اأنه جمرد در�س مبداأ ال�سرعية فقط .

اأما حالة ال�سرورة التي ذكرت قبل اأن يفتح باب املداخالت من ال�سادة امل�ساركني 
من زميلي الفا�سل الأ�ستاذ اأحمد راغب الذى قدم مداخلة ا�ستفدت منها كثريًا، وقال 
اأن اأحتدث عن حالة ال�سرورة ولكن  اأود  ملاذا مل ن�ستمع اىل حالة ال�سرورة ؟ وكنت 
عنوان مداخلتي مت حتديدها من قبل فى مدى اتفاق املادة مع مبداأ ال�سرعية وحالة 
ال�سرورة وما اأثارها الأ�ستاذ اأحمد راغب وامل�ست�سار حممد الذهبي وامل�ست�سار ه�سام 
وحالة  ال�سرورة  حالة  اإىل  اأ�ساروا  كلهم  خري  الرحمن  وعبد  الربعى  وجناد  روؤوف 

الإ�سهال الت�سريعي اأوالت�سرع فى اأ�سدار ت�سريعات .

وجود  حتى  الت�سريع  يتوىل  الرئي�س  اأن  ا�ستثنائية  حالة  فى  اأننا  جميعًا  نعلم 
برملان منتخب فنحن فى حالة ا�ستثنائية مل ي�سع لها الد�ستور حكمًا عامًا لكن ممكن 
نطبق عليها الأحكام التي كانت �سارية وا�ستقر عليها الفقه الد�ستوري وفقًا لد�ستور 
�سنة ١97١  التي ت�سري اإىل حالة التفوي�س عندما يكون فى غيبة للربملان لأى �سبب من 
الأ�سباب يجوز التفوي�س لرئي�س اجلمهورية فى اإ�سدار ت�سريعات، وكان القيد �سابقًا 
يلتزم بحالة ال�سرورة ما تقت�سيه حالة ال�سرورة وهناك  اأن  الأول   ال�سق  من �سقني 
�سوؤال كبري وم�سروع هل كانت هناك �سرورة لتعديل قانون العقوبات ؟ واأنا اأن�سم اإىل 
زميلي الأ�ستاذ اأحمد راغب باأنه مل تكن هناك اأي �سرورة لإ�سدار هذا الت�سريع الآن 
ولن اأ�ستطيع ان اناق�س كل حالت الت�سريعات التي اأ�سار اليها زمالوؤنا فى هذا اللقاء 
حتى ل نخرج خارج مو�سوعنا ولكن فى كل احلالت �سدرت خالل هذه الفرتة عدت 
ت�سريعات لي�ست مر�سية، ولكنى اأعتقد على الأقل اأن 80% اأو 90% من الت�سريعات التي 
�سدرت خالل هذه الفرتة ل ت�ستجيب ملعيار املحكمة الد�ستورية وفقًا لل�سرورة التي 

حددها وعرفها د�ستور عام ١97١والتى جتيز الت�سريع، 

اأما النقطة الثانية :

اأن يعر�س الت�سريع على الربملان وال�سوؤال هل يجوز للربملان اأن يعدل الت�سريعات 
التي �سدرت عن الرئي�س ؟ وما هو �سكل هذا الربملان املنتظر الذى يراجع ت�سريعات 
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الرئي�س ؟ فيعيب هذا الن�س اأنه ل يوجد حالة �سرورة وين�سم هذا الت�سريع اإىل قائمة 
الذهبي  امل�ست�سار حممد  ال�سيد  لنا  �سنفها  التي  الت�سريعات  تعداد  كبرية طويلة من 
�سبط  وع��دم  الت�سريعية  ال�سلطة  فى  وتعجل  واإ���س��راف  اإنحراف  وج��ود  توؤكد  والتي 

امل�سطلحات .

اأما النقطة الثالثة :

روؤوف  ه�سام  امل�ست�سار  وال�سيد  الذهبي  امل�ست�سار  ال�سيد  اأ�سارها  التي  وهى 
واللذان اكدا اأن القوانني تركز على الردع فقط نرى كل القوانني تبالغ ب�سورة �سديدة 
فى العقاب، وهذه م�ساألة مرتبطة بفكرة ال�سيا�سة الت�سريعية اأو فل�سفة العقاب ونحن 
ندر�سها فى احلقوق وفى احلقيقة نظريًا القانون اجلنائي اإحدى وظائفه الردع ولكنه 
لي�ست وظيفته الوحيدة قد يكون وظيفته الإ�سالح و له وظيفة اإقامة عدالة، وبالأ�سا�س 
الواجهة اجلنائية لأى ظاهرة اجتماعية غري مرغوب فيها هي اآخر درجات املواجهة 
وهى ما ن�سميها مبداأ ال�سرورة  فى القانون اجلنائي وهى ل تتدخل اإل اذا ا�ستنفدت 
اأننا نالحظ فى منطق التعامل خالل الأعوام  باقي الطرق غري اجلنائية ،واحلقيقة 
ال�سابقة هو البدء فى ا�ستخدام القانون اجلنائي والرتكيز على فكرة الردع فقط بدون 
باأخرى  اأو  ب�سورة  النا�س  ويهم  فيه  اأحت��دث  ممكن  مثل  اأ�سهر  و  الأ�سباب،  معاجلة 
لكن  اأوالأح��ق  �سابق  الأخطار  العقوبة،  ق�سوة  عن  النظر  وبغ�س  التظاهر  قانون  وهو 
فكرة مواجهة التظاهر بالقانون اجلنائي �سبقت فكرة حماولة الق�ساء على الأ�سباب 
اأنور  الأ�ستاذ  تعبري  واأعجبني  كلها،  الثورة  فكرة  اأ�ساًل  هنا  وهى  للتظاهر،  امل�ستمرة 
ربها كان  بنور  اأ�سرقت م�سر  يناير  الهوارى، حني قال بجانبي منذ حلظات فى ٢5 
من مقت�سى هذا الإ�سراق اأن نبداأ فى التعامل مع هذا الإ�سراق بالتعامل مع امل�ساكل 
الردع وجتاهل  فكرة   على  الرتكيز  ال�سوؤال حول  لالأ�سف هذا  لكن  ب�سورة خمتلفة، 
غرية هو �سوؤال اأعتربه غري موجة للمن�سة فقط ولكنه فى موجهة فى املطلق ملاذا نحن 
كمجتمع اختياراتنا حالياً  او ن�سكت على اختيارات تقدم الردع على ما عداه فى ظل 
اأن املعايري فيها ملتب�سة  حالة �سيولة ت�سريعية ؟ كما قال الأ�ستاذ كمال زاخر تف�سل 
املعايري الأخالقية و القيمية والجتماعية  وال�سيا�سية وحتى املعايري الفردية حتى الآن 
يوجد نا�س ل يعرفون ما هو ال�سح وما هو اخلطاأ.، اذًا �سبط ظاهرة تركيز القوانيني 
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على الردع فقط  اأعتقد اأنها م�سالة اأ�سا�سية وكنت اأمتنى اأن على اللجنة التي تراجع 
الت�سريعات.، ات�ساءل كيف تعمل جلنة تعديل الت�سريعات؟ وكان من املفرو�س اأن يكون 
اأعا�سر  اأننى مل  ال�ستينيات رغم  فى  قيلت  اأذكر مقولة  ولكنى  فى جلان متخ�س�سة 

قولها اإل اأننى �سمعت بها وهى »اإذا اأردت اأن تقتل مو�سوعًا ف�سكل له جلنة ».،

اأخر �سوؤال وهو �سوؤال للزميل لالأ�ستاذ عديل �سعيب ما راأى املن�سة فى البيئة 
الت�سريعية عموماً  ؟

اأعتقد اأن هذا ال�سوؤال مفتوح وراأيى يت�ساءل اأمام القامات القانونية املوجودة 
اأن نقول  ن�ستطيع وفقًا لأى حتليل منطقي  التي قيلت  لو جمعنا كل املالحظات  ولكن 
ولي�س بال�سرورة اأن يكون متفقًا مع املنطق ولكن فى تنا�سق داخلي بني الفل�سفة وما بني 
الأدوات ،.لالأ�سف ال�سديد اأننا لدينا مالحظات عديدة على ظاهر القوانني وعندما 
نحلل هل يوجد ات�ساق فى ال�سيا�سة الت�سريعية ما بني اهدافها وما بني اأدواتها حتى  
للتنا�سق الداخلي وبغ�س النظر  اأن هناك غيابًا  اأزعم  ،اأنا  اأمنيًا  الدولة  على م�ستوى 
الهدف  بتحديد  مرتبطة  معينة  اآليات  فى  لكن  منتقد  اأ�ساًل  الأمني  التوجه  اأن  عن 
اأننى  لو  امل�ستوى يعنى  يتما�سى معه حتى على هذا  الو�سائل املنطقية ما  تتبع من  ثم 
لو  ال�سكل حتى  بهذا  القانون  اأن يخرج  اأرف�س  القانون كنت  قانوين مل�سدر  م�ست�سار 
اأردت الو�سول لهذه النتيجة التي اختلف معه  فيها يعنى« ال�سياعة لها اأ�سول » وكانت 
وكنا  هوانا  غري  على  ويتم  بحرفية  يتم   الت�سريعي  ال�سغل  فكان  زمان  اأ�سول  عندنا 
فى  �سادر  قانون  جتد  اأن  املمكن  من  كان  الأزمنة  عرب  الت�سريعية  ال�سقطات  نالقى 
الثمانينات اأو الت�سعينيات متناق�سًا مع قانون �سادر فى ال�ستينيات اأو فى الأربعينيات 
اأو فى ال�سبعينيات لأن مخ  ال�سبعينيات كان �ساحي  ومت�سقًا مع نف�سه فكنت ل جتد 
قانونًا �سادرًا فى نف�س املرحلة متناق�سًا مع قانون اآخر على �سبيل املثل كنت ل جتد 
قانونًا �سادرًا فى ال�سبعينيات متناق�سًا مع قانون �سادر فى نف�س املرحلة ولكننا فى 
اأين نحن رايحني فني،  اإىل  الو�سع »تكنى كالر »م�س عارفني  اآخر �سنتني احلمد هلل 
مع  تفاعلها  واأث��ر  العامة  ال�سيا�سية  والظروف  اآليةالتغيريالربملانية  م�ساألتني  يبقى 

القوانيني �سلبًا واإيجابًا لن اأتعدى على غري تخ�س�سي.
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٣. االأ�شتاذ اأنور الهوارى :

فى احلقيقة ا�ستفدت كثريًامن املداخالت وحتى من امل�سطلحات ومن بع�س 
التعبريات ومن بع�س املخاوف ومن بع�س القلق وفى اأكرثها عبقرية لكن اإجماًل نريد 
اأننا فى ال�ستني  اإعادة هند�سة الدولة واملجتمع فى م�سر ونتفق  اأننا ب�سدد  اأن نتفق 
�سنة الأخرية كان لدينا منوذج معني تقريبًا �سنة 5٤ الرئي�س عبد النا�سر حكم م�سر 
ب� 6 د�ساتري ووثائق د�ستورية وتقريباً هو كتبها بخط يده وتقريباً  جعل رئي�س الدولة 
هيئة  اأو  ال�سرتاكي  الحتاد  موافقة  على  احل�سول  ي�سرتط  كان  لأنه  الربملان  ي�سكل 
التحرير وهو كان )التنظيم الواحد ( واأمم القت�ساد والإعالم والق�ساء والتعديالت 
التي متت بعد خلفائه هي مل مت�س جوهر  ال�سرعية ومل مت�س فكرة التعاقد الذى اأعلنه 
الرئي�س حممد جنيب يوم ما اأعلن امللك التنحي ووقع  على وثيقة تنازل يوم ٢6 يوليو 
عام ١95٢ عندما قال لقد قام ابناوؤكم بكذا وكذا ) يق�سد ثورة 5٢ ( والرجاء منكم 
الإخالد اإىل الهدوء واإىل ال�سكينة ونحن ن�سري بق�سيتكم اإىل بر الأمان كان هذا هو 
التعاقد اإخالدًا اإىل الهدوء واإىل ال�سكينة من جانب ال�سعب واطمئنان وواثق اإىل قيادته 
اجلديدة لكى ت�سري بق�سيته اإىل بر الأمن وها اأنتم ترون ملك ابن ملك ابن ملك  مل 
يكن فى اخليال يوقع على وثيقة تنازل و تنحى وغادر البالد .،�سحيح اأن املوجودين 
يوم  ٢8 يناير ٢0١١ حا�سبوا على كل امل�ساريب لكن قطعًا كان ت�سحيح خلطاأ تاريخي 
القاهرة بع�سرين  اإعالم من جامعة  اأنا خريج بكالوريو�س  ا�ستمر �ستني �سنة �سحيح 
ذهبت  فلو  وظائفها  باأدنى  الوفاء  على  قادرة  تعد  مل  قطعًا  الدولة  هذه  ،لكن  جنيهًا 
اإىل م�ست�سفى اأو اإىل مدر�سة اأو اإىل حتى طابونةاأولو ذهبت اإيل اأي  مرفق من مرافق 
الدولة خال�س الدولة �سحطت  مبعنى الكلمة فنحن خمتلفون على اإعادة اإحياء الدولة 
القدمية اأم خلق دولة جديدة  وهذا ما نحن خمتلفون عليه الإخوان اجتهدوا  فى هدم 
الدولة القدمية والتيان بدولة من اخليال وكان ال�سقوط  مبكرًا ومروعًا ويبدو يل ان 
دماء 30 يوليو فيها ما فيها ومل حتدد خياراتها بعد وكما قلت فى اجلل�سة الأوىل اأننا 
معنا �سيارة جديدة و�سائق جديد وبنزين جديد  ورخ�سة جديدة ورايحني ال�سكندرية 
لكن الفرامل م�سدودة وهو ل يعلم اأن الفرامل م�سدودة ثم ياأتي الإ�سراف فى الت�سريع 
التوغل املق�سود اأو غري املق�سود فى ا�ستكمال الربملان ياأتي كل ما تراه حولك يعنى 
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فى املداخلة الأوىل كما قال الدكتور �سالح الإ�ساءة اإىل حقوق الإن�سان  ومن مداخلة  
امل�ست�سار حممد اأبو الذهب وامل�ست�سار ه�سام روؤوف الردع قبل العدل وكل هذا الإعالم 
حا�سر ومهيمن ولي�س بعيدًا على الإطالق كل ما تراه من جتاوز فى الإعالم لي�س بعيدًا 
على الإطالق اإل عن اإدارة بع�ًس فى الدولة او حماية البع�س فى الدولة اأو ر�سا للبع�س 
فى الدولة اأو مل�سلحة البع�س فى الدولة اأو توظيف وا�ستخدام البع�س فى الدولة ولو 
اأن تعيد الر�سد والوقار والر�سانة اإىل الإعالم لفعلت خالل ٢٤ �ساعة  اأرادت الدولة 
فهذا الإعالم ي�سنع �سباب حرب وعادة ما يفقدك الروؤية فى ت�سمع ول ترى والأمور 
ياابني  قالت يل مربوك  اأمى  الد�ستور  بعد  اأذكر  مرة  مت�سابهة  يف  والم��ور  خمتلفة 
اأ�سقطنا املوؤامرة فقلت لها اإنت ب�سمعي للمي�س كثري  يا ماما، وهذا ما ح�سل ولذلك 
خارطة الطريق  يف املرة الأوىل معلنة د�ستور ثم برملان فرئا�سة، فتنظيم العالم اأثر 
كثريًا يبدو يل لي�س مريحًا ل�  30 يونيو ويبدواأن  30 يونيو ان�سرفت عنه ب�سرعة ونحن 
حمتاجون اأما اأن نردها اإىل الد�ستوراأو ناأخذها بالرفق ونطرح الرغبة يف وفاق �سيا�سي 
اأو م�سروع �سيا�سي اأو نقاط �سيا�سية نتفق عليها  لأننا اإىل الآن ل يوجد عقد اجتماعي 
والعقد الجتماعي امل�سغول به الآن هو العقد الجتماعي بتاع ٢6يوليو �سنة ١95٢ بتاع 
غري  الرتكيبة  هذه  باأمان  بق�سيتكم  ن�سري  ونحن  ال�سكينة  واإىل  الهدوء  اإىل  الخالل 
منا�سبة ونحن نحتاج اإىل عقد اجتماعي جديد  ولكن كيف ن�سنع هذا العقد اجلديد؟ 
اأن الدولة فى ال�ستني �سنة الخرية  ملاذا هذه الت�سريعات؟  لأن فى  وملاذا ؟ لالأ�سف 
وهذه  القومي،  الأمن  على  اأنه خطرًا  على  مواطنها   اإىل  تنظر  املعلن  �سمريها غري 
م�سكلة كربى لكن اأقول لها اأنت اأيتها الدولة اأنت فى ٢5 يناير كنت خطرًا على الأمن 
واأخذك  الدولة  مواطنو  فقام  للدولة،  الرئي�سية  الواجبات  عن  �سعفت  لأنك  القومي 
اىل امليدان واأعطاك قلمني على وجهك، وقال لك فوقى ل اأكرث ول اأقل  ولكنى اأقول 
اإنه متوج�س من مواطنيه نعم متوج�س من مواطن ما من مواطن ما يت�سل باأجانب اأو 
ياأخذ لب توب اأو ياأخذ ن�سيحة اأو ير�سل له كتابًا هدية او يعزمة على مقهى اأميا يكون 
هذا اللقاء بني مواطنة ومواطن اآخر، فهو م�سرتيب من هذا اللقاء فيقول له خذ بالك 

ممكن رقبتك تطري ب�سبب ذلك .
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اأي�شا زمالء ي�شاألون هل املجتمع املدين بديل عن الربملان ؟  

اأقول لهم ل طبعًا لي�س بديل عن الربملان اإل الربملان اأي�سًا الإ�سراف فى اإ�سدار 
ت�سريعات وا�سح وتقييد موؤ�س�سات املجتمع املدين وا�سح هل �سيكون هناك مواجه بني 
رئي�س الدولة ؟نحن حمتاجني اك�سر �سي�س  اأقول عبارة قا�سية الأ�ستاذ جمال حمدان 
فيها  مبا  حمدثة  اأمة  نحن  حديث  اأمر  وفى  معتقة  اأمة  نحن  عتيق  اأمر  كل  فى  يقول 
الدميقراطية  وم�سر يا حاكمها وحاكمها هو ا�سواأ اأبنائها  طبعاً  هي قا�سية واحلاكم 
ال�سلطةاأعلم  فى  توازن  على  يكون  اأن  �سي�س  حمتاج  اك�سر  اإىل  يحتاج  كان  ما  اأينما 
اأن  اأعلم  واأن��ا  كبرية  ب�سورة  الأول  العامل  ينتمىاإىل  وكان  م�سرف  كان  الد�ستور  اأن 
د�ستور عام ٢0١٤ كان فيه تفاوؤلأاكرث  من الالزم،  ف�سحيح  ثم �سحيح كما قلت فى 
كلمتي الأوىل اأن كثري من اأهلنا ونا�سنا �سعبنا ل يتذوق الدميقراطية  ول يقبلون على 
ا�ستخدامها ول ي�ست�سيغها ولو و�سلنها بالديلي فرى وملفوفة وجمانا ً، ولكن فى النهاية 
لبد اأن تاأتى من املمار�سة وتقاليد احلكم واأن ننقل الدولة اإىل الأف�سل ما الذى حدث  
فى  وكان  �سرعية  �سلطة  امللك  فى  وكان  فعلية  �سلطة  الإجنليز  فى  كان   5٢ عام  فى 
الربملان �سلطة منتخبة فكانت حماور ال�سلطة ثالثة  فبعد 5٢ �سلنا الثالثة واأبقينا على 
واحد وهو رئي�س اجلمهورية فلم يوجد اأي تنوع اأو توازن على الإطالق فالبد اأن نت�سجع 
واأنا اأقولها بدون غ�سب اأن اأي رئي�س جديد ن�سجعه ونرجوه ونتو�سم ونقول له  اطمئن 
ت�سجع ل تخاف لأنه ي�سمن لك  بقاء اأمن وخروج اأمن  ي�سمن لك لأن فكرة احلاكم 
املخلد انتهت ومن ثم فى م�سالح فرعية �سغرية  وفرعية تنتفع بحكم وجودها بجواره 
ل بد ان نقنعهم نقول له اخدم مع رئي�سك اأربع �سنوات وروح مع رئي�سك اأو اخدم مع 
رئي�سك ثماين �سنوات وروح مع رئي�سك وكن �سفافا ً فى مدخلك وخمرجك تعي�س اأمن 

تقوم بالعزاء مكرم تذهب اإىل ما �سئت بدون متابعة وبدون م�سايقات. 

اأنا  عجوز  اللي  اأن��ت  له  اأق��ول  واأن��ا  العواجيز   فئة  اإىل  ي�سمني  كمال  الأ�ستاذ 
اأتفهم وجهة النظر الأخرى اأن فى اإرهاب واأن الدولة موجهة خلطر  اأنا  م�س عجوز  
واأن ال�سباب اإما يغ�سبوا بعنف وغري مقدرين تقاليد الدولة امل�سرية واأن الدولة لها 
تقاليد اأنا اأعرف اأن املجتمع امل�سري جمتمع تقليدي ملا يطلع مثال هيكل وعمرو مو�سى 
واجلنزوري  يتكلم ،فاملجتمع يقدم هيكل لأنه عنده 8٤ �سنة ثم يقدم اجلنزوري لأنه 
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عنده 08  �سنة ثم يقدم عمرو مو�سى لأنه �سباب 78 اأعلم اأن فى خلفياتنا ففكرة تقدمي 
�سباب وتقدمي اأفكار ثورية واأفكار جديدة  واأن تقدم تغيري اأعرف اأن ذلك ل�سة  بدرى .

اإجمال  هل عندنا يح�سل جمل اعرتا�سية نعم يح�سل جمل  اإجمال ثم  لكن 
اعرتا�سية ولكن م�س طويلة ولن تقطع الفقرة  اجلانب اخلطاأ من التاريخ اأنه يت�سييد 
اجنازًا  �سننجز  اأن  حا�س�س  اهلل  �ساء  اإن  ولكن  للت�سييد  فر�سة  اأي  عنده  اأن  اأظن  ل 
ولأولدن��ا اجناز  �سنرتك مل�سر  اأننا  وحا�س�س  و�سنحدث حتولت كبرية   دميقراطيًا  
دميقراطي كبري لأن اللي بيحكومنا اأولده بيتعلموا باخلارج ويتعاجلوا باخلارج  واأمانة 
فى  بهم  وتفخر  باخلارج  ابناوؤنا  ويعمل  منها  نهرب  ل  دول��ة  اعطنى  طيب  باخلارج 
يا  الإن�سان  القومي فوق حقوق  اخلارج، وبدل ما تقول ديفيد كامريون بيقول  الأمن 
رجل  ابن ديفيد كامريون بيتعلم فى مدر�سة حكومي فى البابليك ا�سكول و بيتعالج 
اينت  تعلم فى  له ملكي وهو  ال�ساد�س   ديفيد كامريون اجلد  و  فى م�ست�سفى حكومي 
لل�سباط  اأن يكون  الأرقى فى بريطانيا. تعاىل نتفق  ثم نتفق ل ي�سح  وهى املدر�سة 
ا�سماعيل ابن حممد على كان مع على  يا جماعة  م�ست�سفيات وللق�ساة م�ست�سفيات، 
على  من  ال�سرقية  من  عندنا  من  اخذ  مبارك  وعلى  املبتديان   مدر�سة  فى  مبارك 
البالطة يعنى ما في�س اأي حاجة عنده يا جماعة تعالوا  نتفق اإىل اأين نحن ذاهبون،  
كي نحقق عدالة حقيقية م�س مزيفة واحلقيقة بكرة اأف�سل  وم�سر اإىل الأف�سل وللمرة 

الثالثة يا حالوتك يا جمالك خليت للحلوين ايه .

٤. تعقيب االأ�شتاذ اأحمد راغب 

يوجد نقطتان اأحتدث فيهما باخت�شار �شديد .

النقطة االأوىل : 

كالم ال�ستاذ كمال باأننا لزم نراعى اأن النظامني ال�سابقني مبارك والإخوان 
ي�ستخدمان  اآليات املجتمع املدين ومل اأفهم ما يتم مراعاته، هل يعنى هذا اأن املجتمع 
املدين يبطل عمل طيب ما كان النظامني ال�سابقني  ا�ستخدما اآليات دميقراطية مثل 
اأن  اأق�سد  دميقراطية  نبطل  اأن  هذا  معنى  هل  للرئا�سة  �سفيق  اأحمد  الفريق  تر�سح 
املراعاة  هنا اأنها غري مربرة  اإل اإذا دخلنا فى اإجراءات العدالة النتقالية، ونن�س 
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ب�سراحة �سديدة على العزل ال�سيا�سي  اإمنا الرتكام  اإىل النظامني ال�سابقني باعتبار 
اأنهم فزاعة،  هذا يخ�سرنا كثريًا  لي�س فى املجتمع املدين بل فى اأ�سياء كثرية جدًا .

النقطة الثانية : 

فيما يتعلق بكالم الدكتور حمفوظ حول املعايري وال�سوابط اخلا�سة باملنظمات 
الك�سف  لي�س لدي جهاز  اأنا  اأم غري م�سبوه  املنظمة م�سبوه  امل�سبوه كيف اعرف هذه 
هذه  يقول  القانون  احلكم  هو  القانون  القانون،  اإل  اأع��رف  ل  اأن��ا  باجلي�س  اخلا�س 
منظمات تعمل فى �سياق القانون هذا هو الأ�سا�س اأم ل ؟يعنى اأنا اأرغب فى التعامل 
مع املجموعة املتحدة  اتعرف على قانونية املجموعة املتحدة هل هي تعمل فى �سياق 
القانون اأم ل؟ واإذا كانت م�سجلة يبقى ل م�سكلة على �سبيل املثال اأما الطريق الثاين 
ومو�سوع الإ�ساعات عن طريق  الإعالم، فالإعالم يطول اجلميع واإذا كان على التمويل 
مثل ما قال الأ�ستاذ عبد الرحمن خري فاأكرب متلقى للتمويل الأجنبي فى م�سر هي 
الدولة امل�سرية مبوؤ�س�ساتها،  فبالتايل الو�سع احلايل وال�سابق ل ي�سمح لهذا لقطاع 
اأن ميول نف�سه مني من رجال الأعمال ميكن اأن ميول م�سروع مل�ساعدة �سحايا التعذيب 
فى اأق�سام  ال�سرطة ل يوجد كانوا يقطعوا عي�سة على طول هو ده الو�سع كان ما�سي 
اأيام مبارك ولزم ي�ستمر،  ونحن نريد موارد ذاتية داخلية  هذا ينقلني اىل اخر �سيء 
وهو ال�ستقطاب ال�سيا�سي ،ال�ستقطاب ال�سيا�سي ونحن فى حالة ا�ستقطاب حاد وهو 
ا�ستقطاب اأهلي  والذى ل يوؤدى اإىل ال�ستقرار  الذى نبتغيه كلنا نريد اأن تتقدم البلد  
كلنا نريد حالة النا�س اإىل الأف�سل  وحال النا�س اإىل الأف�سل ب�سرف النظر اأن فى 
نا�س تريد عزل �سيا�سي  ونا�س تانية تريد اإحتواء بغ�س النظر كيف نتقدم اإىل الأمام  
ول يوجد اإل طريقني الطريق الأول وهو باحلديد والنار وهى عبارة عن اللي يخرج اىل 
ال�سيناريو  وهذا  ع�سكرية،  وحماكمات  ا�ستبدادي  وقانون  بالنار   ي�سرب  املظاهرات 
املو�سوع  اللحظات  من  حلظة  فى  اأنه  اإل  �سديدة  قب�ستك  كانت  مهما  لأن  ي�ستمر  ل 
ال�سديد  ولالأ�سف  امل�ساحلة  مبعنى  لي�س  التوافق   هو  الثاين  والطريق  منك   يفك 
قراأت ت�سريحًا لوزير العالة النتقالية يقول فيه اإن »من يتحدثون عن م�ساحلة هم 
اأنه يوجد  قوم جهالء »وهذا هو وزير العدالة النتقالية كيف يفكر  يجب اأن نعرتف 
انق�سام حاد فى املجتمع، يعنى  على �سبيل املثال اللي بيحي�سل فى �سيناء الآن �سندفع 
ثمنه فيما بعد لأنه يوؤدىاإىل عدم ال�ستقرار هذا يخ�س الأمن الجتماعي ومو�سوع 
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الأحكام اجلماعية بالإعدام فى قرية واحدة  باملنيا يجب اأن ننتبه لهذا اخلطر، هذه 
القرية يجب على الدولة اأن تتوقع اأن هذه القرية �سيخرج منها اإرهابيون ونحن ل نوؤيد 
الإرهاب ول ن�سجعه لأن النا�س تفقد ثقتها فى جهاز العدالة  ولكن نحن ندق جر�س 
انذار  من تطور الإرهابيني فى م�سر وزيادة حجمة، لأن هذا املو�سوع تبعاته كبرية 
جدًا لن ي�سربوا الدولة فقط ول موؤ�س�ساتها ولكنهم ي�سربونا نحن كمان لأن فى الأمن 
واإىل  توافق حقيقي  الإن�سان غرب وكفر، ونحن فى حاجة  بتوع حقوق  اأن  ال�سخ�سي 

عقد اجتماعي جديد  كما قال الأ�ستاذ اأنور الهوارى .

5. الدكتور حممد بالغار :

ال�سادة املتحدثون وامل�ساركون  اُدلوا بكلمات واأفكار جيدة ورائعة و مفيدة جدًا 
و ال�ستفتاء عليه  الد�ستور  النتهاء من  بعد  ال�سديد  فى م�سر  التفاوؤل  ووا�سح جدًا 
باأننا تخطينا مرحلة �سعبة واأننا داخلني على مرحلة جديدة من الدميقراطية من هذا 
املو�سوع متعرث وفيه �سعوبات فى نا�س متفاءلة مثل الأ�ستاذ اأنور الهوارى واأنا اأحيية 
على تفاوؤله وفى نا�س اأقل تفاءًل انا مع الأ�ستاذ اأنور الهوارى فى نف�س املو�سوع ل�سبب 
تانى ،اأنا اأعتقد اأن ٢5 يناير غريت الإن�سان امل�سري اليوم  ل اأحد ي�ستطيع اأن يقول 
وزير حرامي  فى  اإن  ل  تقو  و�سعب  يناير   ٢٤ يوم  امل�سريني  مثل  اليوم  امل�سريني  اأن 
وممكن يكون فى وزير جبان وزير خواف  م�س عارف ي�ستغل لكن  قبل يوم ٢5 يناير 
كان فى وزير معرف عنه اأنه حرامي �سيء عادى جدًا ، ٢5 يناير بعدها اأي واحد يدير 
عماًل بطريقة الديكتاتورية ال�سديدة الوزير ل ي�ستطيع بنف�س الطريقة  ل ي�ستطيع اأن 
�سركة قطاع خا�س ل  ول حتى �ساحب  التحرير  رئي�س  ول حتى  الطريقة  بهذه  يدير 
ي�ستطيع اأن يدير فى ظل هذا املناخ هذا الكالم ينطبق على رئي�س احلكومة و رئي�س 
اجلمهورية وال�سعب امل�سري لن ير�سى اإل بالدميقراطية ولن ير�سى اإل باحلرية وكما 
قال الأ�ستاذ اأنور الهوارى لو مت هذا املو�سوع بالتفاهم وبالتفاو�س والو�سول ب�سرعة 
اإىل �سيغة معقولة من عمل برملان �سيكون ذلك فى م�سلحة م�سر وم�سلحة احلاكم 

وم�سلحة اجلميع واأ�سكركم جميعًا واأ�سكر اللجنة املنظمة .
                            



الف�شل اخلام�س
التوصيات
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انتهت مناق�شات الور�شه ايل خم�س تو�شيات رئي�شة .

اإدانة العمليات الإرهابية التي متثل خطرًا �سديدًا علي حقوق الإن�سان الأ�سا�سية . ١
ومن اأهمها احلق يف �سالمة اجل�سد والأمان ال�سخ�سي؛ ودعت احلكومة امل�سرية 
اإىل مقاومته عرب الآليات القانونية الطبيعية ودون اأي انتهاك لن�سو�س الد�ستور 
امل�سريون  بها  يتمتع  اأن  يتعني  التي  الأ�سا�سية  احلقوق  من  النيل  اأو  القانون  اأو 
ال�سادر  امل�سري  والد�ستور  ال�سلة  ذات  الدولية  املواثيق  يف  عليها  واملن�سو�س 
يتخذ  اأن  ميكن  ل  خطورته  من  بالرغم  الإره��اب  اأن  على  موؤكدين   .٢0١٤ عام 
ذريعة للنيل من حقوق الإن�سان خا�سة تلك التي ل ميكن التنازل عنها اأو تقييدها 

حتي يف حالت الطوارئ.

اأ�سدرها . ٢ والتي  العقوبات  قانون  من   78 امل��ادة  �سياغة  اأن  علي  امل�ساركون  اأكد 
ب�سكل  ال�سياغة  ب�سوء  ات�سمت  قد  منتخب  برملان  غيبة  يف  اجلمهورية  رئي�س 
يجعلها خمالفة للد�ستور وملبداأ �سرعية اجلرائم والعقوبات ومبا يخل بالن�سباط 
العقابية  الت�سريعية  الت�سريعية ب�سكل عام وال�سياغات  املفرو�س يف ال�سياغات 

ب�سكل خا�س. 

اأو�سي امل�ساركون جلنة الإ�سالح الت�سريعي باأن تبداأ فورًا يف تعديل تلك املادة؛ . 3
كما طالبوا  الإتهامات؛  قرارات  ا�ستخدامها يف  اإيل عدم  العامة  النيابة  ودعوا  
املحامني با�ستخدام حقهم الد�ستوري يف الطعن عليها بعدم الد�ستورية لو جري 
اإىل  فورًا  واإحالتها  تطبيقها  عن  المتناع  امل�سريني  بالق�ساة  واأهابوا  تطبيقها؛ 

املحكمة الد�ستورية العليا للف�سل يف مدي د�ستوريتها فيما لو عر�ست عليهم. 

طالب امل�ساركون رئي�س اجلمهورية بعدم ا�ستخدام حقه الد�ستوري يف الت�سريع . ٤
اإل يف اأ�سيق نطاق ممكن وبعد الت�ساور مع الأحزاب ال�سيا�سية باعتبار اأن تلك 
ال�سلطة قد جري منحها للرئي�س علي �سبيل ال�ستثناء مع الأخذ يف احل�سبان اأن 

الربملان اجلدي كان يجب انتخابه وفقًا للد�ستور يف موعد اأق�ساه يوليو ٢0١٤ .
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طالب امل�ساركون بالإبقاء علي ن�س املادة 78 كما كانت عليه عند تعديلها  بالقانون . 5
رقم )95( ل�سنة ٢003 ليعود ن�سها علي النحو التايل » كل من طلب لنف�سه اأو 
يعملون  ممن  اأحد  من  اأو  اأجنبية  دولة  من  بالوا�سطة  ولو  اأخذ  اأو  قبل  اأو  لغريه 
مل�سلحتها نقودا اأو اأية منفعة اأخرى اأو وعدًا ب�سىء من ذلك بق�سد ارتكاب عمل 
�سار مب�سلحة قومية يعاقب بال�سجن امل�سدد وبغرامة ل تقل عن األف جنيه ول 
تزيد على ما اأعطى اأو وعد به وتكون العقوبة ال�سجن املوؤبد وغرامة ل تقل عن 
األف جنيه ول تزيد على ما اأعطى اأو وعد به اإذا كان اجلانى موظفًا عامًا اأو مكلفًا 

بخدمة عامة اأو ذا �سفة نيابية عامة اأو اإذا ارتكب اجلرمية فى زمن حرب”.

 



المرفقات 
ن�س مقال الدكتور زياد بهاء الدين يف جريدة ال�سروق.١. 

م�ساوؤي ٢.  لبيان  خليفة  فتحي  اأحمد  الدكتور  من  املقدمة  اخلريطة 
املادة 78 املعدلة.
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القانون رقم ١٢8 ل�شنة ٢٠١٤ .. قانون االأ�شياء االأخرى
زياد بهاء الدين
رئي�س  ب��زي��ارة  م�سغولن  والإع���الم  العام  ال���راأى  وبينما  �سبتمرب،   ٢١ الأح��د 
اجلمهورية اإىل الأمم املتحدة، وبدء احلرب على »داع�س«، وتدبري م�ستلزمات دخول 
املدار�س، �سدر القانون رقم )١٢8( ل�سنة ٢0١٤ ليمثل نقطة حتول فى عالقة الدولة 
باملجتمع املدنى ويعلق �سيفا على رقاب لي�س فقط العاملني فى اجلمعيات الأهلية واإمنا 
كل من له ن�ساط عام، مبا فى ذلك احلزبى والنقابى والأهلى والجتماعى. وهذا و�سع 
الدولة  قيام  �سرورة  حول  خالف  يوجد  ل  وبينما  طويل.  زمن  منذ  م�سر  تعرفه  مل 
الأمن  على  حر�سا  املدنية  واملنظمات  الأهلية  للجمعيات  الأجنبى  التمويل  مبراقبة 
وبني  الأجنبى  التدخل  من  البلد  يحمى  ت�سريع  بني  كبريا  فارقا  هناك  فاإن  القومى، 

تقييد الن�ساط ال�سيا�سى واملدنى وت�سييق م�ساحة العمل العام.
ما حتتاجه م�سر هو ت�سريع متوازن يحافظ على الأمن القومى ولكن يتيح اأي�سا 
ملوؤ�س�سات املجتمع املدنى اأن تقوم بدورها فى حماية حقوق املواطنني وتقدمي اخلدمات 
التى تعجز الدولة عن توفريها والرقابة على الأجهزة التنفيذية. هذا التوازن مل يتحقق 
لأن  لي�س  الأهلية،  للجمعيات  جديد  قانون  حول  املناق�سات  من  طويلة  �سنوات  برغم 
�سياغته اأكرث �سعوبة اأو تعقيدا من غريه، واإمنا لأن الدولة ل تزال تتعامل مع منظمات 
املجتمع املدنى بتوج�س وعدم اقتناع بدورها فى ح�سد املوارد والطاقات وامل�ساهمة فى 
املا�سية:  الأع��وام  بتناق�سات عديدة خالل  امللف  هذا  اإدارة  ولذلك متيزت  التنمية. 
تارة ترتك احلبل على الغارب للتمويل الوارد اإىل اجلمعيات ال�سرعية مثلما حدث وقت 
النتخابات الربملانية الأخرية، وتارة ت�سيق اخلناق على جمموعة �سغرية من جمعيات 
حقوق الإن�سان وحتا�سبها على كل مليم، وبينما تهمل ل�سنوات طويلة مئات اجلمعيات 
فاإنها تالحق اجلمعيات  تذكر،  رقابة  دون  وامل�سنني  الأيتام  رعاية  العاملة فى جمال 
القليلة املهتمة باملجال الثقافى وتتابع ن�ساطها بهمة ون�ساط كما لو كانت متثل خطرا 
على الدولة. �سبب هذه التناق�سات اأن عالقة الدولة باملجتمع املدنى ومنظماته طوال 
بل  الأهلى،  العمل  وتطوير  والتعاون  امل�ساندة  فى  الرغبة  حتكمها  مل  املا�سية  العقود 
التى  باملنظمات  والرتب�س  والرقابة  الجتماعية  اخلدمات  جلمعيات  التام  الإهمال 

تدافع عن حقوق النا�س.
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بع�س  �سبقته  ب��ل  ف��راغ  م��ن  ي���اأِت  مل   )١٢8( القانون  ف��اإن  املنظور  ه��ذا  م��ن 
يحذر  اإعالنا  اغ�سط�س  �سهر  فى  الجتماعى  الت�سامن  وزارة  ن�سرت  اإذ  املناو�سات، 
ال�سركات التى تزاول اأن�سطة اأهلية من �سرورة التوقف عن ذلك ومنحتها مهلة خم�سة 
اعرتا�س  وبرغم  القانونية.  للم�ساءلة  تعر�ست  واإل  اأو�ساعها  لتوفيق  يوما  واأربعني 
العديد من املنظمات على الإعالن لعتقادها انه ميهد للت�سييق عليها، ال ان حوارا 
اإيجابيا كان قد بداأ يتبلور بني وزيرة الت�سامن الجتماعى وبع�س املنظمات فى حماولة 
للتو�سل اإىل حل متوازن، وكان من نتائجه تاأجيل مهلة توفيق الو�ساع اإىل ١0 نوفمرب، 
الأهلية  اجلمعيات  قانون  ان  على  منا�سبة  من  اكرث  فى  واىل  غادة  الوزيرة/  وتاأكيد 
اجلديد لن ي�سدر ال من برملان منتخب. ومن جانبها اأبدت بع�س اجلمعيات الأهلية 
ال�ستمرار  لها  تتيح  التى  املختلفة  البدائل  فى  والنظر  للتفاعل  ا�ستعدادا  وال�سركات 
فى العمل ب�سكل قانونى. وفى كل الأحوال فقد كان هناك حوار، كان ميكن ان ينجح 
اإىل حلول جديدة، واعتقادى ان وزيرة الت�سامن كانت جادة فى  اأو يف�سى  اأو يف�سل 

رغبتها فى ا�ستمرار هذا احلوار مع املجتمع املدنى.
لهذا احلوار  نهاية  لي�سع  القانون )١٢8(  وبدون مقدمات، �سدر  فجاأة  ولكن 
ويغلق الباب امام اأى احتمال للتو�سل اإىل حل متوازن. فربغم ان القانون مل يت�سمن 
�سوى تعديل املادة )78( من قانون العقوبات، ال ان التو�سع الذى جاء به فى نطاق 
الرقابة  يتحول من  املو�سوع  العقوبة جعل  ت�سديد  التمويل وفى  تعريف  اجلرمية وفى 
على التمويل الأجنبى اإىل ان�ساء و�سع قانونى جديد ل ي�سلم فيه كل من له ن�ساط عام 

من الوقوع حتت طائلة قانون غري حمدد املعامل.
من حيث ال�سكل، فاإن ورود التعديل فى قانون العقوبات ولي�س اجلمعيات يعنى 
ان املخاطبني به هم كل من ميار�سون اأى ن�ساط من اأى نوع، �سواء فى �سكل جمعية اأو 
موؤ�س�سة اأو �سركة اأو نقابة اأو حزب �سيا�سى اأو احتاد اأو غرفة جتارية اأو اأى كيان اخر. 
ومن حيث م�سدر التمويل فاإن املادة )78( بعد تعديلها مل تعد تقت�سر على التمويل 
اأو اعتبارى،  الوارد من اخلارج، بل �سارت متتد اإىل التمويل من اأى �سخ�س طبيعى 
م�سرى اأو اجنبى، دون حتديد جلن�سيته اأو طبيعته. واأما عن الأ�سكال املختلفة للتمويل، 
اإن  فقد ن�س القانون على ان تت�سمن التمويل النقدى والدعم املادى، ولكن لالأ�سف 
تعبريا غريبا مت اإقحامه فى نهاية هذا التعريف، وهو »... واأية اأ�سياء اخرى...« لنجد 
اأ�سياء غري حمددة ويرتب على ذلك  اأنف�سنا امام ن�س جنائى يجرم احل�سول على 
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عقوبة ت�سل اإىل الإعدام، متجاهال مبداأ دقة الن�س اجلنائى وقطعية دللته. ثم ناأتى 
للغر�س من التمويل لنجد اأنه يت�سمن تعبري »الإخالل بال�سلم العام« مبا يفتح الباب 
على م�سراعيه لتجرمي كل ما تعتربه ال�سلطات م�سدرا لالإزعاج، ولو كان تقريرا عن 
ارتفاع ال�سعار، اأو بيانا عن ال�سغب فى املالعب، اأو �سكوى من انقطاع الكهرباء، اأو 
اأى تعبري اخر عن الراأى ميكن اعتباره تكديرا اأو تهديدا لل�سلم العام. واخريا فقد مت 
ت�سديد العقوبات املرتتبة على احل�سول على التمويل اأو على »اية اأ�سياء اخرى« لت�سل 
اإىل العدام، برغم ان اجلرمية �سارت وا�سعة وف�سفافة، مما كان يقت�سى املزيد من 

احلر�س فى حتديد العقوبة.
وان كان ما �سبق يدعو لنتقاد القانون )١٢8( من حيث م�سمونه، فاإن ما يثري 
اللغة  وبهذه  امل�ستقرة  الت�سريع  لقواعد  مراعاة  دون  �سدوره  ان  هو  القلق  من  املزيد 
القانونية  املراجعة  لآليات  وا�سح  غياب  اإىل  ي�سري  ال�سعيفة  وال�سياغة  الف�سفا�سة 
الوزراء  انه قد مت عر�سه على جمل�س  اإىل  القانون ت�سري  املعتادة. وبينما ان ديباجة 
وعلى جمل�س الدولة، ال ان معرفتى باأو�ساط القانون والت�سريع فى م�سر جتعلنى اأ�سك 
فى اأن يكون هذا القانون قد اأخذ حظه من التدقيق واملراجعة فى اأى من املجل�سني اأو 

فى وزارة العدل على النحو الكافى واإل ملا خرج بهذا ال�سكل املعيب.
اإقليميا  وو�سعا  م�ستمرا  واإره��اب��ا  ج�سيمة  خماطر  يواجه  البلد  ان  بالتاأكيد 
م�سطربا، ولكن ملن يفكرون فى ان ما �سبق ترف قانونى وحقوقى ل يتنا�سب مع تلك 
القانون  باأن  فاأذكرهم  الن،  لي�س مطلوبا  الت�سريع  اأ�سول  التدقيق فى  وان  املخاطر، 
اأو او�ساع موؤقتة يكت�سب ا�ستقالل ووجودا م�ستمرا  الذى ي�سدر ملواجهة حالة معينة 
التى  ال�ستثنائية  القوانني  مع  حدث  كما  الو�ساع،  تلك  تغري  وبعد  اخلطر  زوال  بعد 
على  طويلة  �سنوات  مرت  ان  بعد  معنا  تزال  ول  املا�سى  القرن  خالل  م�سر  عرفتها 
الباردة،  واحلرب  ل�سيناء،  الإ�سرائيلى  والحتالل  الثانية،  العاملية  احلرب  انق�ساء 
وحلف بغداد، وغريها من الظروف التى اأعطت مربرا لت�سريعات ا�ستثنائية ل تزال 

حتكمنا اإىل اليوم.
اأرجو ان تعيد الدولة النظر فى هذا القانون لأنه يخالف �سوابط واأ�س�س الت�سريع 
امل�سرى ولأنه يجعل مزاولة اأى ن�ساط عام مغامرة تخ�سع لل�سلطة التقديرية املطلقة 
املدنى  املجتمع  موؤ�س�سات  ب�ساأن  احلوار  ا�ستئناف  ميكن  قد  وعندئذ  الدولة.  لأجهزة 

واآليات الرقابة املتوازنة عليها، ولكن بعيدا عن قانون الأ�سياء الخرى.
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