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 العشـرات مـن الـذين    إلىيتقدم الباحث الرئيسي وفريق عمل الدراسة بالشكر     
ـ        أو، سواء بالمراجعـة     نجاز هذا العمل  إ فيساعدوا   أو  ى التقيـيم فـي المراحـل األول

 الموافقة علي لقاء    أو،   بعض المراجع  ىإل فريق العمل    أنظار لفت   أو،  المناقشات الجانبية 
على وجه الخصـوص     اإلشادةالمحتم علينا   نه من   أ، كما    فريق العمل ومناقشتهم   أعضاء

،  محمـد زارع األسـتاذ  لمساعدة السجناء بقيـادة  اإلنسانبالدور الذي لعبة مركز حقوق      
، حيث وضع المركز جميع     األستاذ عاطف حافظ  الزميل المحامي   وعلى وجه الخصوص    

 الدراسة خاصة ما يتعلـق منهـا        باحثي متناول   فيكتبة القانونية اإللكترونية    مالمكانات  إ
 لحقـوق اإلنسـان     األرض مركز   إلى، كما نتقدم بالشكر     بالقوانين المنظمة لحرية التعبير   

 على المعلومات القيمـة     اإلنسانومركز هشام مبارك للقانون والمنظمة المصرية لحقوق        
 .راسةألغراض هذه الدبها أمدونا  التي

اللـذين عـاونوا    األصدقاء إليكما يتقدم الباحث الرئيسي بعظيم الشكر والتقدير       
 ردها مقدمين   مالحقات ال يستطيعون  في إنجاز هذه الدراسة ورفضوا ذكر أسمائهم خوفاً         

/ بذلك دليالً إضافياً علي تردى حرية التعبير في مصر كما نشكر الصـحفية األسـتاذة                
 .التي قدمتها إليناسمر نور على المعلومات 

حسـين كامـل يوسـف مـن        /  األسـتاذ  قام به    الذيوالبد من التنويه بالدور     
ـ  العمل علـى المسـودات       في محمود   أحالم / ةواآلنسالمجموعة المتحدة     ه لهـذ  هاألولي

 . الدراسة
 تتم لوال الدعم الكـريم الـذي        أنورغم ذلك كله فإن تلك الدراسة لم يكن لها          

للتعاون البنـاء فـي دعـم       ضربت أروع مثاالً    ، والتي   بالقاهرةسفارة سويسرا   قدمته  
 . الذي يجعلنا مدينين بشكر خاص لهااألمر ، أنشطة البحث العلمي
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 ,اءــــــــــــهإ
 

 يم حبسم اهللا الرحمن الر
ا ما عاهدوا اهللا علية فمنهم مـن قضـي    من المؤمنين رجال صدقو   : "قال تعالى   

 . صدق اهللا العظيم " تبديالاا بدلو ومنهم من ينتظر ومهنحب
 . لحقهما في التعبير من قدما حياتهما ثمناإلى

عضو مجلس  المفكر العلماني الراحل األستاذ الدكتور فرج علي فرج فودة            
فـي يونيـو    فون اإلسالميون   المتطر المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان الذي اغتاله        أمناء
، دهم اغتيال سمعته والطعـن فـي دينـة        من بع المعتدلون اإلسالميون   ، ثم حاول    1992
 . قاتليهساحة ةوتبرئ

 كلية التجـارة    –الطالب بالفرقة الثالثة     الطالب محمد السقا  شهيد حرية التعبير    
ـ    2002بريل  إ فيالشرطة  رجال   قتله رصاص    الذي اإلسكندرية جامعة   – رج  حـين خ

 . المحتلةاألراضي في القمعية إسرائيل على ممارسات اًمع زمالئه احتجاجمتظاهراً 
ـ  علـي    أننـا مؤكدون   ...كل ضحايا حرية التعبير     خلفهما  ليهما ومن   إ رب دال
 .سائرون

 ���N�# F ا�,راس�
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�لG�اس 

 من هم ؟ات والحق في تكوين الجمعيجل الدفاع عن حرية التعبير أ من المحامون
جل الدفاع عن حريـة  أشبكة المحامين من      "ها هو التقرير األول الذي تصدر     هذ

 الشبكة التي شكلتها وعملـت علـي تكوينهـا          ىوه" التعبير والحق في تكوين الجمعيات    
وتتكـون  ،   غير الحكومية بالمجموعة المتحـدة     وحدتي البحث والتدريب ودعم المنظمات    

 للـدفاع   ،ع المجموعة المتحدة بشكل احترافي    بالعمل م المهتمين  من المحامين    الشبكةهذه  
 .التعبير والحق في تكوين الجمعياتعن حرية 

ـ  تهدف   ه كمؤسسة محاما  2000ت المجموعة المتحدة في عام      ئفمنذ أن أنش    ىإل
ملهم لمجتمعها  شيء  يم   في تقد  ، وتفكر في الوقت ذاته    ئهاتقديم خدمة قانونية متميزة لعمال    

ت تفعيل عمل وحدتين من وحداتها همـا بطبيعـة عملهمـا            قررفقد  ولذلك  ،  مهم لمهنتها 
 وهمـا  اتية وميزانيـة منفصـلة     ويتمتعان بإدارة ذ   ،والمهام المطلوبة منهما غير ربحيتين    

ـ  ، وذلك بهدفوحدة البحث والتدريب ووحدة دعم المنظمات غير الحكومية     ى العمـل عل
 -:أساسيينصعيدين 

ـ      هو دعم مهنة المحاماة بزي    : الصعيد األول     ىادة قدرة وكفاءة المحـامين عل

وحدة البحـث والتـدريب      ، وتحقيقا لهذا الهدف نظمت      وجديدةالعمل في ميادين مختلفة     
  التدريب علي التعامل مع نصوص      أهمها كان من    ، من الدورات التدريبية للمحامين    اًدعد

ايـة  برعشـرف   ، وهو التدريب الذي     "قانون حماية الملكية الفكرية والصناعية الجديد     "
 التابع لجامعة الدول العربيـة وبالتعـاون    االقتصادية الوحدةسعادة األمين العام لمجلس     

، كما نظمـت ثـالث   2001 عام وأقيم المحامين العرب      إلتحادمع مركز البحوث التابع     
لسـنة  84 الجديداألهلية  تعامل مع قانون الجمعيات     العلى كيفية   دورات تدريبية للمحامين    

 ،، ومنظومة القوانين المعيقة لحريـات التعبيـر        األسرار وإفشاءلسب  ، والقذف وا  2002
 الدورات التي تمتعت برعاية الصندوق النرويجي لدعم حقوق اإلنسان وسـفارتي      ىوه

 .2004و2003 خالل عامي  بالقاهرة وهولنداسويسرا 
 المتحـدة  المجموعـة  ا اسـتطاع محـامو    ،وفضال عن ذلك بـل ونتيجـة لـه        

 ينظموا برنامجا تدريبيا للجمعيـات   أن ،ها للدفاع عن حرية التعبير     في شبكت  والمنخرطون
،  والدقهليـة  والغربية والجيزةاألهلية حول قانون الجمعيات الجديد في محافظات القاهرة         



  

         11

 ا�ـ�ـ�ـ�ــ�ـ� وا�ــ�ـ�ــ�ر
 فـي تلـك     أهليـة  جمعيـة    1000 كتيبات تدريبية تم توزيعهـا علـي         أربعة وأصدروا 

 وإنشـاء  ،اإلداريـة ل مع المعوقـات    والتعام ،الجمعية تتضمن كيفية تأسيس     ،المحافظات
تقـارير   و، الجمعيـات أنشـطة  عن طريقة كتابة طلبات تمويل نظام مالي للجمعية فضالً 

 . والتقارير المالية،النشاط
 شـر الدراسـات ذات الطـابع القـانوني    أما الصعيد الثاني فكان العمل علي ن   

الراغبين فـي   اعدة  لمس السياسي لكشف مواطن القصور في البنية التشريعية المصرية       
 الحصول علي معلومات وافية تساعدهم فيما هم مقدمون عليه، وفـي هـذا              ىالتغيير عل 

 دراسة باسم   المتحدة المجموعة نشرت   " ناومان شفرد ري  ةمؤسس" وبالتعاون مع    االتجاه
 واإلنجليزية باللغتين العربية    2000 البرلمانية عام    االنتخابات حول   "باب علي الصحراء  "

 .2002ام  صدرت ع
 ن هي العمل الثاني للمجموعة المتحدة     آلوتعتبر تلك الدراسة التي نحن بصددها ا      

، وهو اسم يـوحي بحالـة حريـة    المقصلة والتنور وتحمل الدراسة اسم     ،وشبكتها الفتية 
 والمنـاخ   ،القوانين التي تحكم حرية التعبير    نه بالنظر إلي    أالتعبير في مصر ففي تقديرنا      

ما إلـي   إبحرية في مصر قد يتعرض      آرائه  ، فإن من يعلن عن      حيط بها المجتمعي الذي ي  
المعنويـة  ن لم يتم ذلك ماديا فإن االغتيـاالت      إ، و  يلقي في تنور    أو ،همقصلة تطيح برأس  

 . وفعالثر كبيرأتبدو ذات 
 المجـاورة  تناقش حريات التعبير والحقـوق       ،وتضم تلك الدراسة ثالثة عشر فصال     

 والتظاهر والحق في تكـوين الجمعيـات        اإلضرابلك الحق في     بما في ذ   أساسيبشكل  
 مـن   اً نوضـح عـدد    أن االستهاللواألحزاب فضال عن التعبير بالكتابة ويهمنا في هذا         

 .ألمورا
تقديم صورة كلية ألوضاع حريـة      ل الهدف من تلك الدراسة كان محاولة        نإ .1

 يـتم   أن ذلك ما كان يمكن      أن ى، عل 2003 – 2002التعبير في مصر عام     
 .في مصرتناول البيئة القانونية التي تهيمن علي حرية التعبير بدون 

مـن   فريق العمل في الدراسة لم يعن بإعطاء حـاالت تفصـيلية فهـذا              نإ .2
، ولكـن   عديـدة تقارير الرصد الذي تنشرها منظمات حقوقيـة        اختصاص  
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 تطبيقيـة علـي     أمثلةبمثابة  الهدف من الحاالت التي نشرتها الدراسة كان        
 . حرية التعبيرضاعأو

حـال  ولكن كان يجب تناولها  هناك بعض الحقوق المجاورة لحق التعبير   نإ .3
أال ،  ا في دراسة تاليـة     يتم تناوله  أنن كان يمكن    إوت والجهد دون ذلك     الوق
 أكانـت  سـواء  واالسـتفتاء  باالنتخـاب  الحق في المشاركة السياسية      ىوه

ابات اتحادات الطـالب فـي      نتخ ا وحتى ، الرئاسية أو ، البرلمانية االنتخابات
، وبعـض حقـوق التعبيـر        فضال عن الحق في تكوين النقابات      ،الجامعات
 .األخرى

ـ  بغير تقديم الشكر     االستهالل ننهي هذا    أن ال يمكن    إننا ىعل   سـفارة   ىإل

، وهو الدعم الذي    تقديم الدعم المالي لتلك الدراسة    سويسرا في القاهرة والتي تحمست ل     

قائمين عليهـا ورغبـتهم فـي        تتم بدونه مهما بلغ حماس ال      أناسة  ما كان يمكن للدر   

 بهذا الدعم الكريم وبغيره مما تقدمه لحكومة جمهورية مصر العربيـة            ى، وه إصدارها

 ومحورية الديمقراطيـة وحقـوق      أهميةوالمجتمع المدني المصري إنما تؤكد من جديد        

 تساعد علـي    أنت التي نرجو    ، وهي العالقا   في العالقات بين الشمال والجنوب     اإلنسان

، ولكـن   إشراقاً أكثر مستقبل   إلينعبر عليه جميعا    للتواصل  جعل البحر المتوسط جسرا     

 الواردة في تلك الدراسة هـي مسـئولية         اآلراء كل   أن نقرر   نأواجب األمانة يقتضينا    

 .هقل مساعديأأساسي وبشكل الباحث الرئيسي بشكل 
ساهموا فـي إنجـاز      بغير شكر كل الذين      لاالستهال ننهي هذا    أنكما ال يمكننا    

 خاصه هؤالء اللذين تعرضوا     أو آلخر  غابت لسبب    أو أسماؤهمتلك الدراسة ممن ذكرت     
للقهر بسبب عملهم في تلك الدراسة وطلبوا من أجل ذلك أن ال نذكر أسـمائهم فيهـا أو                  

 ىأقص ىإلق وتصل   ، وان قدراتنا لن تنطل    ن بان تقدم بالدنا رهين بقدراتنا      نؤم نناإ. عليها
 .تها إال بالحرية، والحرية وحدهاطاق

 ، قانونيون، مستشارون، محامونالمتحدةالمجموعة 
  دعم المنظمات غير الحكومية والبحث والتدريبةوحد
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 Nص�"R��ا N	S 

���"�P�ا "Gت"��P��ج8 ا�,راس�  و��� 

 الفصل عرض موجز للدراسة والمستخلصات الختامية لها سوف نحاول في هذا
 أن فريق العمل ويمكن ليهاإنتهي ا للتوصيات الختامية التي  تال لهمع إفراد فصل خاص

، تفضي بشكل طبيعي  التعبير لحريةأوسع آفاق ىإل النتقالل خطة – في تقديرنا –تعتبر 
 من األفكار الظالمية  كثير، وتكتسح في طريقها انتقال سلمي نحو الديمقراطيةىإل

اعد دون شك ، والتي تسن واألعراف االجتماعية والثقافيةلألدياالخاطئة  والتفسيرات
 . قمع حرية التعبيرىعل

  ا��	�! اTول

 �ـــ,راســــ8 ا�ــ�جــ� 

 واالقتصادية واالجتماعيةتلك الدراسة العوامل الثقافية الفصل األول من عالج 
 مشكالت حرية التعبير ليست فقط أن، واعتبرت الدراسة عبيرالمؤثرة في حرية الت

 ى متعددة تؤثر في مدىأخر نتاج عوامل أيضا ولكنها ، قانونيةطبيعةمشكالت ذات 
 ىإل أربعةورصدت الدراسة عوامل ـ  خاصة حرية التعبير ـمجتمع بالحرية أي  إيمان

،  منها وهياالنتقاص أو  لها دورا هاما في دعم حرية التعبيرأنجانب القوانين رأت 
قيم في مدي تأثير منظومة ال. خارجية تعرضه لغزوات أومدي استقالل المجتمع 

 من بأنواع قدرتها علي التلون بما يسمح ىاللغة العامية ومد. المجتمع علي حرية التعبير
 السائدة في المجتمع حيث االقتصادية األوضاع وأخيراً. "غير المعلن"مستتر التعبير ال

 التمتع بحريات التعبير المواطنين عليتحفيز  الجيد علي االقتصاديساعد الوضع ي
 .المختلفة

نه كلما استقرت داخل المجتمع تقاليد راسخة للمشاركة أواعتبرت الدراسة 
 علي الحق ايجابيإنعكس ذلك أ كلما االجتماعيةوثقافة تعتبر المشاركة جزء من التقاليد 

 فيما لو قررت تقييد تلك المستبدة علي السلطة هاختراقفي التعبير وشكل سدا يصعب 
 . الحريات
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افة الحرية في المجتمع المصري  ثقى العوامل السابقة علوعند فحص مدي تأثير 

 من العناصر الداعمة لحرية أياً المجتمع المصري ال تتوافر له أنحظت الدراسة ال
 نوع ىإلن المجتمع ذاته تعرض فإـ  التشريعيةالبنية عن نه بقطع النظر أوـ التعبير 

 . حرية التعبير ويقاومهايخشى ، األحوالأفضل في ه جعلاالجتماعيمن التشوه 

 المجتمعات التي لم يتح لها ى عل فريداً فمن ناحية يعتبر المجتمع المصري مثالً
 ألف من ست وعشرين أكثرفمن بين  .ول تاريخها المعروف طى علاالستقاللقدر من 

 إال أجنبي تنعم بحكومة مصرية خالصة دون احتالل أنلها  مصر لم يقدرعام عاشتها 
 عام تحت حكم الغزاة ألفقضت قرابة عشرين بينما ، سنةآالف مدة تقل قليال عن ستة 

 .المحتلين

 بدأت حكمها قبل عام ، فرعونيةأسرةوعشرون ست  حكم مصر ى علىفقد توال
 األسرة وحتى،  عاما252مر حكمها يبيه والتي است الطىم باألسرة األول. ق5867

م وانتهي . ق674السادسة والعشرين الصائية والتي حكمت مائة وخمسين عاما من 
خالل تلك الفترة التي يعتبر الحكم أنه على  م.ق150حكمها بغزو الفرس لمصر عام 

تمكنوا من غزو مصر واستمروا " الهكسوس"خالصا فإن العرب الرعاة فيها مصريا 
 .م .ق2082 عاما بدأت من 260ي زمام الحكم فيها قرابة قابضين عل

 أن  في صياغة مستقبلهم باعتبارالمصريون انعدام مشاركة إلي ذلك ىأدوقد 
صورها أدنى حتي في ـ مشاركة المواطنين في صياغة مستقبل بالدهم تنتهي تماما 

بهم، دون الشعب  يكون إال للحكام الغزاة وشعو، فصنع القرار البالغزو األجنبيـ شأنا 
، فان الغزاة الجدد بخبرات محلية للحكم، وحتي في الحاالت التي يستعين فيها المحتل

هؤالء ينفذون سياسات الغزاة وال يملكون حرية تتيح لهم انتقاد السياسات التي ينفذونها 
 المصريون، فضال عن ذلك فإن اطنيهم من قبل موأوسعتحسينها لصالح مشاركة  أو

ال تنفيذ ما  إأمامهم، لم يكن  الحق في المشاركة، وحرية التعبير بالتاليادوالذين افتق
  لم يكن فأنهم وفي كثير من األحيان ، اجتهادأي، كما هو دون الغزاةيتراءى للحكام 

انتظار تعليمات تأتيهم من في دائما كانو عن رأيهم بحرية بل لديهم ارتياح للتعبير 
،  اشد العقاب بالثائرينإنزال إليلحر يعتبر ثورة قد تؤدي ، فالتعبير ا الحاكمأوالوالي 
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 استخدام التعابير اللغوية التي أو مداهنة الحكام إلي مالجأوا إعلي ذلك ولكي يتغلبوا 
 ى تشوية معنإليرق والوسائل التي أدت  غير ذلك من الطأو،  من معنيأكثرتحتمل 

 .لحقب والعصورللمجتمع علي مر ا العقل الجماعيحرية التعبير في 
 في المجتمع المصري السائدة األسريةومن ناحية ثانية فإن منظومة القيم 

، وتساعد  المجتمع بأهميتهايمانإو، بر عائقا إضافيا ضد حرية التعبيروالمتأصلة فيه تعت
 المستقلة، وقتل روح المبادرة اآلراءتلك المنظومة في دعم الدكتاتورية الفردية وإدانة 

من نتائج سلبية  ه، وما يترتب علي ذلك كل بالجماعة علي حساب الفردالهتماموا، الفردية
 وتشجيعه آراؤهعدم السماح ببناء شخصية الفرد المستقل داخل األسرة وقبول ومنها، 
 داخل األسرة وعدم قبول الحق الرأي مثل ضرورة توحيد أفكاركما تدمر  .بدائهاإعلي 
 هيأ إلبداء رقل ميالًأ هوتجعلشخصية الفرد  مرزوالً  عمالًه واعتباراالختالففي 

، فضال عما  دون مناقشةأرائهم وأتباع،  وراء آخريناالحتماءيرغب دائما في بحرية، و
 في احترام التقاليد والعادات والخوف من التجديد اإلسرافيميز المجتمع المصري من 

ة طبقة ممن يعتبرون  سيطرإليلق األمر بالعقائد الدينية يؤدي بشكل آلي ع تأنخاصة 
ي انفرادهم بتحديد الخطأ إل، ويؤدي ذلك  عقيدتهأو حراسا لعادات المجتمع أنفسهم

 .  ينتقص منهاأو يهدد سلطتهم تلك أن، وقمع التعبير الذي يمكن والصواب
رة  من تلقين وسيطهمية الحالية في مصر بما تقوم علي العملية التعليأنكما 

، كل ذلك أنفسهم الفرصة للتعبير عن إعطائهم، وعدم ذهمالمعلمين الكبار علي تالمي
 تكوين ىإل، ولكنه يؤدي بالضرورة  عدم تكوين رأي حر وخاص ومستقلىإليؤدي 

 .  ومتردد،محافظو ،تباعيإو ،رأي تابع
ومن ناحية ثالثة تساعد اللغة العامية المصرية وما يصاحبها من فنون التورية 

والخوف وعدم  رتباكإلا ينم عن أمر، وهو  التصريح به الرأي دونبداءإ علي ،والجناس
، ويساعد علي نوع من  يقهر التعبير الصريح عن الرأيأيضاًالثقة من ناحية ولكنه 
 أوفكون المصريون يستطيعون بشكل .  تعويض حقيقيإلي يؤديالتعويض الذهني ال 

ر حرية التعبير بمعناها  قهإلي، ال يؤدي فقط  التوريةأو بطريق النكتة أرائهمبداء أبآخر 
 أنفي استخدامها وتحمل تبعاتها باعتبار الرغبة  عدم إليالصحيح والصحي ولكنه يؤدي 

 . لهامنةآ بدائل المصريون ىلد
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نه يمكن الربط أ إلي فإن الدراسة انتهت االقتصادية عن تأثيرات األوضاع أما 

 األساسية االقتصادية وكفاية المتطلبات،  االقتصاديةاألوضاعبين استقرار وتحسين 
 – وحرية التعبير بصفة خاصة ،للمواطنين وبين تقدم ممارسة الحريات السياسية عموماً

 في تغير إلى االقتصادية يقود األوضاع توفر المتطلبات االقتصادية واستقرار أنباعتبار 
، سيةيرسخ من ممارسة الحريات السياالقيم المجتمعية مما يخدم التوجهات الديمقراطية و

، كما يؤدي رة على قيام عملية تعليمية شاملةقدال االقتصادية يوفر األوضاعفاستقرار 
 االقتصادي األمن" بما يحقق القومي بالضرورة إلى انتعاش الدخل االستقرارهذا 

 لبلورة أطولبينهم بما يمكنهم من تكريس وقت " الصراع الطبقي"  منويحد, "للمواطنين
 اعتدال موقف الطبقات في االقتصادي الوضع را يسهم استقرا، كمرؤية سياسية ذاتية

 أن إلى تطمئن األخيرة، بما يجعل االجتماعية العلياوالدنيا من الشرائح االقتصادية 
 تستحق ممارسة الحقوق والحريات السياسية وأنها،  عليهااًتشكل خطر الشرائح الدنيا ال

 عما ، فضالً المجتمعفين القوة عموما وحرية التعبير بصفة خاصة ونيل نصيبها م
 على  وسطياًبدورها طابعاً تضفى التي الوسطي في بناء الطبقة االستقرار هذا إليهيؤدي 

 االقتصادية وكفالة األوضاعيتيح استقرار  ، كماييالسياسو االختالف أالتنافس 
عية المتطلبات االقتصادية الضرورية فرصا كبيرة لقيام العديد من الهيئات االجتما

 األحيان بعض ي فيتكتف  الي، والت"يمؤسسات المجتمع المدن"لمستقلة التطوعية ا
 بل تشجع على قيام ممارسة ، الحكومةأداء على رسمي غير رقابيبممارسة دور 

 رأي عام يتمتع بدرجة مناسبة من الوعى والمهارات يجادإ على هسياسية، وتعمل جاهد
ألوضاع ا تردي أن ىإلوانتهت الدراسة . مقراطيديالسياسية الالزمة لقيام نظام حكم 

قد  للفرد نتيجة فالحقيقي، وانخفاض الدخل  في مصر وزيادة مشكلة الفقراالقتصادية
 وما صاحبهما من ـ الشديدة، فضال عن البطالة من قيمته% 90,5الجنية المصري 
دعم حرية كلها عوامل تؤثر بالسلب في ـ  واإلدمان وغيرها االنتحارانتشار ظواهر 

 .التعبير داخل المجتمع في مصر

فصول الدراسة فقد عالج الوضع الدستوري للتعبير من الفصل الثاني من  أما
 .1971 دستور  إلى 1923دستور 
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بير بمعناها الواسع   رؤية الدساتير المصرية المتعاقبة لحرية التعىإلوعرض 
، الحق في تكوين و الرسمأطابة و الخأ جوار الحق في التعبير بالكتابة ىإلوالتي تشمل 

سات هي الوعاء الذي يمكن من ن تلك المؤسأباعتبار ات واألحزاب والنقابات الجمعي
التظاهر  واإلضراب، والحق في و جملةأفرادي آرائهم  التعبير عن لإلفراد هخالل

 االعتقاد أن باعتبار االعتقاد، وحرية عين من التعبير الصريح عن الرأيباعتبارهما نو
 تعبير همرأي حقيقة  من األديان والعقائد هو فيأ في االعتقادم اعدان أوفي دين معين 
 للحق "الحقوق المجاورة"طلقت عليها الدراسة تعبير أ، وهي الحقوق التي عن رأي محدد

بالكتابة والخطابة وحرية وسائل التعبير المقروءة والمسموعة المرئية  في التعبير
 .وغيرها

 ىوحت1923 السبع منذ دستور ن جميع الدساتير المصريةأة والحظت الدراس
 ولكنها كانت ثمرة لجان فنيه تم صياغتها بمشاركة شعبية حقيقيةلم تـ  1971دستور

 بتأليفها بغرض وضع الدستور، فلم يحدث في تاريخ مصر الحديث التنفيذيةتقوم السلطة 
، كما لم هقرارإ قبل هه حولو جرت مناقشات موسعأن تم انتخاب لجنة لوضع الدستور، أ

 شأنه شأن الشديدةتسم بالشكلية أوالذي  1971  علي دستورىيجر استفتاء الشعب سو
 والتي كانت 1956 من عام اًجرتها الدولة المصرية اعتبارأ التي االستفتاءاتجميع 

بالموافقة علي  قد صوتوا االستفتاءمن المشاركين في % 99ن أ بادعاءتنتهي دائما 
ر في ن الدساتير في مصر تصدأ الذي يؤكد ـاألمر، الحكومة هوع الذي طرحتالموض

 تلك السلطة، كما الحظت  مباشرة وتحقيقا لغايات تراهاةحقيقتها عن السلطة التنفيذي
هرية تتمثل  عيوب جوىخرأو بألك الدساتير المصرية تحمل بدرجة ن جميع تأالدراسة 

كانت أ علي غيرها من سلطات الحكم سواء ةو رئيس الجمهوريأفي طغيان سلطة الملك 
ة التشريعية علي السلطة ضعف رقابة السلط، كما الحظت الدراسة و قضائيةأتشريعية 
و حتي ببرلمان أ في الحكم بغير البرلمان االستمرارالدرجة التي تمكنها من إلى  ةالتنفيذي
وص الدساتير ن المطلع علي نصأوالحظت الدراسة . ير موالية لها غحزاباًأيضم 

 بين نصوص تلك المصرية بشأن الحق في التعبير سوف يلمس علي الفور تشابها
 وضعت في ظروف سياسية أنها راعتبإالدهشة بإلى ، وبطريقة تدعو الدساتير بشكل عام

جميع الدساتير المصرية كما الحظت الدراسة بأن . مختلفة ومتضاربة في بعض األحيان
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وجه  يأ ى عل"اإلضرابالحق في "موضوع لم تعالج  1971 عام ىوحت1923عام منذ  

، كما اتفقت حقوق الواجب النص عليها لحمايتهامن الوجوه ولم تعتبره من ضمن ال
وهي صورة  ـ  االعتقادالدساتير المصرية المتعاقبة علي الطريقة التي عالجت بها حرية 

في الفترة من درت  جميع الدساتير التي صفقد اتفقتـ هامه من صور حرية التعبير 
 لم ينصا الذين 1958تور ودس1953عدا اإلعالن الدستوري  ـ  1971عام إلى  1923

 كما اتفقت. اإلسالمن دين الدولة الرسمي هو أ ىعل ـ و لغة رسميه للدولةأعلي دين 
 مطلقة ولكنها فرقت بين حرية االعتقادن حرية أالدساتير المصرية بشكل عام علي 

و العقائد والتي ربطتها بضرورة مطابقتها ألقيام بشعائر األديان  وحرية ااالعتقاد
األمر الذي "لها بالنظام العام وال اآلداب للعادات المرعية في الديار المصرية وعدم إخال"

 .  بحريةهن تمارس شعائرأه فال قيمة لالعتقاد في ما ال تستطيع يفرغ الحق من مضمون

حزاب كحق دستوري للمصريين إال في  كما لم يتم النص علي حق تكوين األ
 كحق دستوري في ، حيث لم يجر إدراج هذا الحق1971لمادة الخامسة من دستور عام ا

 من اً، بل وعلي العكس من ذلك فان الدساتير المتعاقبة اعتبار1930و1923دستوري 
 1964و1958و1956لت دساتير واستبد ، قد حظرت تكوين األحزاب1953عام 

" االشتراكي االتحادـ  القومي االتحادـ مثل هيئة التحرير "ئة العامة لتعب امنظمات
ن الترشيح أيان نصت تلك الدساتير صراحة علي وفي بعض األح ،األحزاب السياسيةب

كما اتفقت الدساتير المصرية . هن خالل مؤسسات التعبئة العامة هذللبرلمان ال يتم إال م
قامت بضبطهما و،  حرية التجمع السلميتي عالجت بهابشكل عام علي الطريقة ال

 .اقانون ينظمهمبصدور وربطهما 

  موقف الدساتير المصرية منه يبدو عن حق التعبير بالكتابة والنشر فإنأما
ناحية فإن الدساتير هذه الفمن .  إزاء استخدام هذا الحقمحايدةير  عن روح غمعبراً

، وقد في حدود القانون" عبارة الحق  لتقييد استعمال هذاتماستخدالمصرية جميعها 
، وهي عبارة "لدساتير التي نصت علي هذا الحقتكررت تلك العبارة في جميع ا

 تشريعات من البرلمان تبيح لها وضع باستصدار ة لتسهيل قيام السلطة التنفيذيتاستخدم
  غيرآخر  قيداًتضافأ، قد ن بعض تلك الدساتيرأ، إال الصحافة والتعبير حرية ىقيود عل
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 15 في المادة 1923ستور  لترهق به حرية التعبير بالكتابة والنشر حيث نص د"القانون"
ن كان ذلك ضروريا إ اإلداريو تعطيلها بالطريق أ يجوز إنذار الصحف هنأ ىمنه عل

 كان يقر هن هذا النص الدستوري نفسأ حيث إضافي، وهو قيد االجتماعيلوقاية النظام 
 لتنص 1956 من دستور 45كما جاء نص المادة . لقانونن الصحافة حرة في حدود اأب

ا لمصالح الشعب وفي حدود  وفقةحرية الصحافة والطباعة والنشر مكفول "أنعلي 
ويعتبر . شعب كقيد إضافي علي حرية الصحافةفأضاف النص بذلك مصالح ال" القانون
 تجاه دداًكثر الدساتير تشأ من "صدقي باشا" صدر في عهد حكومة  الذي1930دستور 

 تاعترض والذي "في حدود القانون"ه عبارة  عن التزام ففضالً،حرية الصحافة والتعبير
 علي هذا الحق اإلضافية، فإنه جاء بعدد من  القيود  النص عليها الدساتير المصريةىعل

 بقرار من وزير الداخلية بعد اإلداري تعطيل الصحف بالطريق إمكانيةمنها النص علي 
 البرلمان علي أعضاء مؤاخذة أجاز، كما رار من مجلس الوزراء دون إنذاربقين ونذارإ

 مناقشات مجلسي النواب والشيوخ فيما لو تضمن ذلك القذف في أثناء آراءما يبدونه من 
 أعضاء في أو العيب في الذات الملكية أو .كان  الخاصة ألي شخصأوالحياة العائلية 
 ثالثة إلي بنص يبيح تعطيل الصحف من شهر هنفرادإ، فضال عن )1(األسرة الحاكمة

 إذا استرسلت االستئناف علي طلب النائب العمومي وبقرار من محكمة اًاشهر بناء
 بغير ذلك من وجوه التحريض واإلشارة في أو الشديدة بالكتابات أو الكاذبةباألخبار 

 الكراهية واعأن نوع من ألي الدستور ه تعرض النظام العام الذي قدرأنحملة من شأنها 
فيما يتعلق بالحق في الحصول علي المعلومات و.  تهديد السالم العامأو االحتقار أو

 يصدر إال في أن الرأي الحر ال يمكن أنكمقدمة ضرورية للحق في التعبير باعتبار 
 من الدساتير المصرية لم تنص علي هذا الحق أياً فإن ـوجود معلومات موثوق فيها 

                                                        
راء أو  آلة أعضاء البرلمان عما يبدونه من       ءنه ال يجوز مسا   أاتفقت الدساتير المصرية عدا هذا الدستور علي         )1(

، والمـادة  1923 من دستور 109 في المادة هلفاظأأفكار أثناء المناقشات البرلمانية وهو نص يكاد يكون ثابتا ب      
، ويالحـظ انـه   1971 من دستور 98 المادة  ، وأخيراً 1964 من دستور    93 والمادة   1956  من دستور  108

 النص الدستوري ليكون في تلك الدساتير علي النحو  ى إل ه أضيفت عبارة أو في لجان     1956اعتبارا من دستور    
في المجلس أو فـي     ال يؤاخذ أعضاء مجلس األمة عما يبدونه من األفكار أو اآلراء في أداء أعمالهم               " التالي  
 عدم مؤاخذة النواب علي ما قد يبدونه مـن        ى لم يتضمن أية إشارة إل     1958، كما يجب اإلشارة إلي أن       "هلجان

 .. آراء أثناء اجتماعات المجلس أو لجانه 
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 والذي نص علية فقط بالنسبة للصحفيين وقيد 1971عدا دستور عام بشكل مباشر فيما  

 يهأو لم تتضمن الدساتير المصرية .  التي يحددها القانونلألوضاعذلك بان يكون وفقا 
   .ليهاإ تشير أو،  السمعية البصريةأو السمعيةنصوص تحظر الرقابة علي المصنفات 

أو  العهد ملكيا برلمانيا أكانء  سوابأنه انه يمكن القول ىإلوانتهت الدراسة 

 في ظل نظم تنادي أم، وسواء تم وضع الدستور في ظل األفكار الليبرالية رئاسيا

 يقود المسيرة السياسية فيها العمال أم دولة باشوات أكانت، وسواء باالشتراكية

ن فإن الدساتير المصرية تكاد تكون نسخة مكررة تضع قواعد عامة هامة ووالفالح

ي مجال الحقوق والحريات العامة ولكنها تفتح الباب لسلبها وإفراغها من خاصة ف

 إما أمرها في حقيقة ى قوانين تصدرها السلطة التشريعية التي هىمحتواها بمقتض

 . لها وفقا لطبيعة النظام السياسي تابعةأو التنفيذيةموالية للسلطة 

مة الدستورية العليا كما عرض الفصل ذاته في المبحث الثاني منه لرؤية المحك
 المحكمة الدستورية ومن قبلها المحكمة العليا أن ىإل ىوانته لحريات التعبير في مصر

 مبادئ دستورية غير اأرست حيث العقيدةكانتا شديدتا المحافظة عند مناقشتهما لحرية 
لتأييد وجهة المحكمتين ، واضطرت 1971 الدستور الدائم الصادر عام مستمدة من

 بذلك عن روح محافظة تسري  وكشفت1923حكام دستور أ ىإلالرجوع لى إا منظره
حهم حرية ممارسة شعائرها وتعتبر و منأ اآلخرين، ترفض قبول عقائد لمجتمع ككلفي ا

لي  ع ـداب المجتمع وتقاليدهآ بها هي عقائد فاسدة وتتنافي مع ن العقائد غير المعترفأ
التعبير ادئ توسع من دائرة حريات ن ترسي مب أحين حاولت المحكمة الدستورية

 للدراسة في وضع لم تنجح وفقاًفأن المحكمة نفسها ـ  ةغير حرية العقيدـ المختلفة 
خل القانون لسلب ، وبين تدخل القانون لتنظيم الحق الدستوريحدود موضوعية بين تد

ن تصدر أن تدرس كل حالة علي حده وأالحق الدستوري، واعتمدت في ذلك علي 
كن القياس عليها في ن تضع قواعد موضوعية يمأا بعد دراسة كل حالة ودون قراره

 .  حاالت مماثلة

رستها المحكمة الدستورية أن هناك مبادئ هامة أوفقا للدراسة ـ ويمكن القول 
 -: وهيةيات التعبير المختلفة عدا حرية العقيدخصوص حرب
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 والتي ، قوة الدستور،بيرن للحقوق والحريات العامة وفي القلب منها حرية التعإ •
نه إذا خرج المشرع فيما يضعه من تشريعات علي أتسمو علي القوانين العادية و

و أطلقه، ، بأن قيد حرية وردت في الدستور م القوة الدستورية لحريات التعبيرهذه
 التشريعي مشوبا هوقع عملـ تحت شعار التنظيم الحرية ص من انتقإو أر اهدإ

ن المحكمة قد أ ىهم المبادئ التي نرأور، ويعتبر هذا المبدأ من  الدستبعيب مخالفة
يتولى القانون مهمة تنظيم الحق ثم إلى  من الدساتير تحيل اًن كثيرأ ذلك ها،ترسأ

 ، الحق الدستوري من مضمونهأفراغ ،المشرع خطوة بعد خطوة وبحجة التنظيم
لفرق بين التنظيم ن لم يضع ضوابط لأوـ من المحكمة له تفسير  هذا الأنعلي 

 الطعن في كثير من القوانين أمام  يفتح الباب واسعاًـ وبين التضييق علي الحق
 .التي تحكم حريات التعبير في مصر

حيث ربطت المحكمة بينها  ،ة حريات التعبير المختلفةرتباط بين مجموعإ هناك نإ •
 كحقوق ليهاإ تلك الحقوق فرادي ولكنها تنظر إلي ال تنظر ىبرباط وثيق فه

 الزمة لتحقيق هدف ن حرية الرأي والتعبيرإلدستورية ، فتري المحكمة امجتمعه
 القول ن حريةإ، وة الصحافة هي سياج لحرية التعبيرن حريإ، واالجتماعحرية 

حرية شكال أضمانا كافيا إال من خالل شكل من ال يمكن ضمانها ـ  والصحافة
مع التجصورة من صور الحق في ن الحق في تكوين الجمعيات هو إ، واالجتماع
 تربط المحكمة بين حريات التعبير حريات التعبير وهكذاأسمى  هو من والذي

 .  مترابطةجميعها وهو األمر الذي يسهل الدفاع عنها كوحدة

ن النقد أحدود حرية التعبير والنقد وقالت  ل وجيداً جديداًن المحكمة قدمت تعريفاًإ •
نفصل عن سياقها  وتقييمها م. مطبوعاحتواهأعبارة  رصد كل البناء ال يفيد لزوم
يلجأون  ومعتقداتهم كثيرا ما آرائهم المدافعين عن نإ إلىوانتهت "بمقاييس صارمة 

 تحيا أن تتنفس في المجال الذي ال يمكن أن لحرية الرأي أريد انه إذأ المغاالة وإلي
 يكون الشطط في أنبحال  من التجاوز يتعين التسامح فيه وال يسوغ ، فإن قدراًهبدون

 ". إعاقة تداولها مستوجباًاآلراء
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وق السابقة علي الدساتير ن الحق في التجمع هو من الحقأ إلى المحكمة قد انتهت إن • 

 في  بالمدنية في مختلف مراحل تطورها، كامناً مرتبطاً فطرياً حقاًهاعتباراذاتها ب
، وال يجوز "نازل عنها يجوز الت المثابة من الحقوق التي الهالنفس البشرية، وهو بهذ

 تنظيمية إجراءاتن ما يقوم به من أكان الشارع قد قدر أنه سواء إبالتالي تقيدها و
فإن المحكمة  ؛م لم يدخل ذلك في تقديرهأ ، عرقلة استعمال الحقإلىيؤدي 

 هالعملية التي  تترتب علي ما اتخذن تخضع اإلجراءات أالدستورية العليا البد و
 .ءات لرقابتهامن إجراالشارع 

 وفي الحدود التي ،ون إال بقاناالجتماعنه ال يجوز تقييد حرية أن المحكمة رأت إ •
ن أليها، وال يجوز بالتالي إتدعو التي راطية وترتضيها القيم النظم الديمقتتسامح فيها 

جل تنظيمها إال إذ حملتها أ قيودا من االجتماعتفرض السلطة التشريعية علي حرية 
 لها كذلك سند من ثقلها وضرورتها، ، وكانرة المصالح التي وجهتها لتقريرهاخطو

 الرغم من ى المصالح ومداها، وعله القيود بقدر حدة هذهوكان تدخلها من خالل هذ
همية أذلك ال يخل بفإن طية ن المحكمة لم تسهب في بيان شروط النظم الديمقراأ

 .المبدأ

 فرع من في تكوين الجمعيات األهلية هونين ن حق المواطأن المحكمة قدرت إ •
 ال تتدخل فيه الجهة اإلدارية، بل  حراً تصرفا إرادياً وهو بذلكاالجتماعحرية 

إلى  االنضمامن حق إية فيه، ورادن تتدخل الجهة اإلأويستقل عنها وال يجوز 
لتي  من حرية المواطن الشخصية اآيتجز  عنها هو جزء الاالنفصالو أالجمعيات 

 ةلوكفالممنه من الحقوق الطبيعية  41الدستور قدرها فاعتبرها بنص المادة  ىعلأ
 بها من خالل اإلخالل وعدم المساس بها ولم يجز  لهااالدساتير المتقدمة صون بةسوأ

 .تنظيمها
لخاص بحرية النص الدستوري امغالة حاولت المحكمة الدستورية التخفيف من  •

  الواردة أعضائها بين االشتراكي السلوك عبارة مثل دعم تكوين النقابات ففسرت
واجباتهم  من ايتنصلون أ" النقابات ال يجب عليهم ءعضاأن أن معناها أفي الدستور ب

 ىلإنحياز  هو عدم االاالشتراكي دعم السلوك ىن معنأ علي نقيضها، واو يعملوأ
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 جموعهم  من مقبوالً سياسياً نهجاً بل يكون متبنياًهو ضيقة محدودأمصالح جانبية 
 من النص ولكنه هاستخالصوهو تفسير ال يمكن . إرادتهم وءوقابال للتغيير علي ض

 . جانب المحكمة لدعم حرية التعبيرفي النهاية يكشف عن محاوالت حثيثة من
ضرورة ن عدم ععلنت أمتازا لدعم الحرية النقابية حين رست المحكمة مبدأ مأ •

ن ذلك أسيس النقابات باعتبار ة لتأية جهة إداريأالحصول علي ترخيص من 
اطها فال تتسلط عليها ولي لوجود حركة نقابية تستقل بذاتيتها ومناحي نشأمفترض 

ونها بما يعوقها عن  علي إذنها وال تتدخل في شئتأسيسها، وال تعلق جهة إدارية
 .إدارة نشاطها

فها من  عدا موقفيماـ ن مواقف المحكمة الدستورية العليا أ ىلإوانتهت الدراسة 
 يدعاوفي ن تنظر أتيح لها ألتأييد فقد حاولت فيما  مدعاة للفخر وا–  ةحرية العقيد

كثر انفتاحا أ الذي يؤكد انه كلما كان القضاة تدعيم حرية التعبير بصورها المختلفة األمر
 لو كان النص ىنه حتأكلما كانت حريات التعبير في مأمن، ويمانا بالديمقراطية إو

بشكل ن يفسروه أمؤمنين بالحرية يستطيعون الاة غير قضال فإن  وقوياًتحاًالدستوري منف
 هو الدرس الذي خرجت به الدراسة، وهكذا فإن ه مع نصوصىضيق وغير متسق حت

 .هم من القانونأاإلنسان ن أ و.هم من النصأن القاضي أ
نية التشريعية المصرية الحاكمة ب من فصول الدراسة الالفصل الثالثوناقش 

ن البناء أ والحظت الدراسة ، المصري الدولةحرية التعبير وموقف قضاء مجلسل
القانوني المصري المنظم لحرية التعبير والذي يمتد في الفضاء التاريخي الواقع منذ عام 

 تاريخ صدور 2002 وحتى الن الحماية البريطانية علي مصر وهو تاريخ إع1914
شف م بالعديد من السمات الخاصة به والتي تك، يتسةقانون الجمعيات والمؤسسات الخاص

 : وهي كاآلتيعن روح معادية لحريات التعبير
بالتشدد تجاه حريات التعبير بشكل عام ويالحق كل طرق التعبير فهو يتسم  : والًأ

 .يضاًأعبير تخضع للتجريم تن كل صور الأ، كما المعروفة ويخضعها للتجريم
ن كل تعديل قانوني أحريات التعبير المختلفة بمعني ته ليتسم بالتشدد عند معالج  :ثانياً

شد من أالمواد القانونية التي تنظم حريات العبير يكون على إحدى يجري 
 . سابقه
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فارتكاب هو نظام يأخذ بتعدد العقوبات بالنسبة للفعل الواحد من جرائم التعبير   :ثالثاً 

ب عليه أكثر من مره في ممكن أن يعاق حرية التعبير أفعالالواحد من الفعل 
 .قانون واحد أو في أكثر من قانون

رية الرأي  تنظيم حأوعية علي كل التنفيذية للسلطة ةيعطي سيطرة واسعهو   :رابعاً
، وكذلك كل طرق والتعبير مثل الجمعيات، والنقابات، واألحزاب السياسية

يا من أكيل و تشأكن إقامة فال يم.  عنه مثل الصحف والسينما وغيرهمااإلعالن
 التي تملك وحدها حق حلها ةعية بغير موافقة السلطة التنفيذياألوتلك 

 .وتصفيتها
 وممنهجة للقانون في ،بتةن قهر حرية التعبير هي سياسة ثاأ إلىنتهت الدراسة أو

و أو الوضع الدستوري أيا كانت الحكومات أ .كثر من ثمانين عاماأمصر منذ 
 كامنة في الشخصية المصرية االنتهاكمظاهر ذلك ن أ الذي يؤكد ، األمرالسياسي

بناء مجتمعاتهم، قد يسيئون ألألمور، فالحكام في النهاية هم وطريقة نظرة المجتمع 
المصرية الحاكمة في الشخصية " ما"ن هناك عداء أليها، وقد يقمعونها، ولكن يبدو إ

 محكومة يجعلهافي الشخصية المصرية ال" ما"، واستكانة بطريقة ضد حرية التعبير
ن الظروف السياسية المختلفة التي مرت أو. ليهإتقبل ذلك الوضع المهين وتستريح 

 فلم تعبيريجابا علي حرية الإ، لم تنعكس 2002 ـ 1914بها مصر خالل ثمانين سنة 
ا كثر ممأليها إكثر عليها فلم تسئ أيحدث تحسن ملموس فيها، ولم تنعكس بالسلب 

العهد كحالها في عبير مطاردة مقهورة في العهد الملكي ، فقد ظلت حريات التهي
، وبقطع النظر عن و عاطف صدقيأ، وفي ظل حكومة مصطفي النحاس ريالجمهو

م داهية سياسي مثل شعراوي أرجل قانون مثل  فؤاد سراج الدين اسم وزير الداخلية 
هي  ة، فالسلطة التنفيذيلعدليا رجل شرطة محترف مثل اللواء حبيب أوجمعه 

 . المسيطرة، وحرية التعبير هي الضحية، والشعوب هي المقهورة

ت األفراد من  هو حامي حريا،هئ لقانون إنشان مجلس الدولة وفقاًأوباعتبار 
، موقفه من حريات التعبير المختلفة، فقد عنت الدراسة بتحليل تغول السلطة العامة

الفترة األولي . ترات حاسمة ثالث فىلإ مجلس الدولة المصري وقسمت الدراسة  تاريخ
عبد الرزاق  / الدكتور العالمة  عليباالعتداء  وانتهت فعليا1946ًبدأت منذ عام 

 إلى بواسطة بعض المنتسبين 1955عام   ثم عزله سياسيا 1954السنهوري بالضرب 
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 السيد علي / تاريخ تولي المستشار1955والمرحلة الثانية منذ عام . 1952ثورة يوليو 
 بمداهنةتهم أهوري والذي السنعبد الرازق  /رئاسة مجلس الدولة خلفا للدكتورالسيد 
 عام مرحلة التي انتهت فعلياً الى وههحساب كرامة مجلس الدولة واستقاللعلي النظام 
 وإعالنه انتهاء الشرعية الثورية، وبدء نور الساداتمحمد أ/، مع تولي الرئيس1971

، والتي عاد فيها وصدور الدستور المصري الدائم ،ةة الدستوري من الشرعيةمرحلة جديد
 ةالسلطة التنفيذيل غوتمباشرة دوره في حماية األفراد من إلى مجلس الدولة من جديد 
 / الرئيس الراحلأصدرها للقرارات التي ة المجلس بحسم وقوىعلي حرياتهم، وتصد

ام بحل بعض  من الصحف وقاًغلق بموجبها عددأ، والتي 1981نور السادات عام أ
د من الشخصيات السياسية والفكرية، ونقل  عن اعتقال العدياألحزاب السياسية فضالً

وفي .  عن تخصصاتهموظائف إدارية بعيداًإلى  الصحفيون الجامعات وةأساتذالعديد من 
، رصدت الدراسة ذلك التوتر الشديد 1955 ـ 1946المرحلة األولي من عمر المجلس  

ة وبين المجلس والملك  وبين المجلس والسلطة التشريعية التنفيذيجلس والسلطةبين الم
هوري رئاسة تولي المرحوم عبد الرزاق السنإلى السبب في ذلك ويرجع ،  فاروق ذاته

الدرجة التي طلب فيها الملك  إلى، وقد وصلت تلك التوترات 1949مجلس الدولة عام 
بحل مجلس الدولة، وهو األمر  إصدار مرسوم 1951من حكومة الوفد في سبتمبر عام 

صالح الدين وعبد محمد "ن صفوة من وزراء حكومة الوفد مثل أن يتم لوال أالذي كاد 
نها أ سقط، كما تميزت تلك الفترة بى فرج عارضوا المشروع حتمراهيبإالفتاح الطويل و

 العتداءا حيث تم ةفيذي القصير لمجلس الدولة عن السلطة التناالستقاللشهدت فعليا نهاية 
خالل تلك ، وفي غرفة المداولة ثم عزلة سياسياًبالضرب علي رئيس مجلس الدولة وهو 

 لحرية الصحافة بشكل واسع، داعمة تحكام مجلس الدولة كانأن أالفترة يمكن القول ب
راء الدينية ة النشر خاصة فيما يتعلق بنشر اآل لحريه بالقدر نفسنه لم يكن داعماًأعلي 

 حرية النشر ىعلقيود ووافق علي وضع مية الدينية الرس نظر المؤسسة المخالفة لوجهة
 من المبادئ السلبية منها رست المحكمة في تلك الفترة عدداًأ ذلك، وىما دام األزهر ير

و خلق نوع من أدينهم  بعدم تشكيك العامة في ةن حرية النشر ليست مطلقة ولكنها مقيدأ
 لو لم يؤد ىمر مشروع حتأة كتاب يمس الدين هو ن مصادرأاتهم، و إزاء معتقدةالبلبل

ن يكون هناك أو تكدير السلم العام، بل يكفي أو إذكاء فتنة أقيام ثورة  إلىنشر الكتاب 
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ن يكون هذا التكدير أترتب علي نشره تكدير السلم العام، وال يلزم ثمة احتمال ألن ي 

موقفه من ما عن أ . الشعورة بإثارة الخواطر وإهاجن يكون معنوياًأ، بل يكفي مادياً
م ق رىالدعو حيث حكم في  محافظاً سلبياًي تلك الفترة موقفاً فقد كان فةحرية العقيد

 والتي تنص علي 1923 من دستور 12ن المادة أ" 26/5/1952ق بتاريخ 4لسنة 195
و أحنفي  إلىال تحمي إال المسلم الذي يغير مذهبة من شافعي "  مطلقةاالعتقادن حرية أ
بغير ذلك يباح أنه ، إذ ه يحمي المسلم الذي يرتد عن دين، ولكنه ال السنةإلىالشيعة ن م

مر أية مسئولية عن ذلك وهو أن يتحمل أخر دون آدين  إلى هن يغير دينأألي شخص 
ين ليس فقط في بناء يكما رفضت المحكمة السماح للمسيح. "ةتترتب علية نتائج خطير

 وتلك ها كتبهم المقدسة واشترط لبناء هذتي يدرسون فيه األماكن الىكنائسهم ولكن حت
الموافقة علي حكام مجلس الدولة في تلك الفترة أمر ملكي، كما رهنت أحصولهم علي 

ن ترهن من أكان المسلمين في المحيط الجغرافي، دون علي بناء الكنائس بموافقة الس
ن في المحيط الجغرافي ييمن المقيجانب آخر الموافقة علي بناء مسجد بموافقة المسيحي

 فحين يتعين علي المسيحي المصري .مام القانونأ هالمساوا بمبدأ أصالً، وهو ما يخل له
 ة كثيرىأخرضمن شروط ـ ن يحصل علي موافقة جيرانه المسلمين قبل إقامة كنيسة أ

 مكان دون اشتراط يوأ وقت أي يقيم مسجدا في أنيستطيع المصري المسلم ـ 
 .وافقة جيرانه المسيحيين وبدون شروط تقريباًالحصول علي م

، فقد كانت محكمة مجلس الدولة  العامةاالجتماعاتما عن الحق في عقد أ
 من سلطة أمكن العامة والتقليص ما االجتماعات في عقد المصريونحق  إلى منحازة

ة  ليس منحاالجتماعحق "ن أحكمة  المى، وتراالجتماعاتجهة اإلدارة في منع عقد تلك 
 وأكدهصيل للناس اعترف به القانون أو تمنحها كما تشاء بل هو حق أمن اإلدارة تمنعها 

صدور قرار من إلنشائه ، ولهذا فهو ال يقتضي طلبا من صاحب الشأن وال يلزم الدستور
 استعمالة أراد من ى، وفقط يجب عل هو مستمد من القانونوإنما،  بالترخيص بهاإلدارة

و في فضه هي أ االجتماع، وسلطتها في منع االجتماعان ومكان  بزماإلدارةن يخطر أ
مالها مطابقا للقانون  كان استعاسلطة استثنائية تخضع لرقابة المحكمة لتتعرف علي ما إذ

 فيما يتعلق بالحق في ه، كما نهجت المحكمة النهج نفس"نه ليس كذلكأم أ  وروحاًنصاً
ن أ الحقوق األساسية ولكنها اعتبرت  منالتظاهر ولم تكتف باعتبار الحق في التظاهر
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 مبدأ خطير من ، وهو الدستور يسقط فيما لو تعارض معهكل قانون صدر قبل صدور
و أسقوط القوانين المخالفة للدستور ألنه يقر بشكل واضح فكرة الناحية السياسية 

وانين، لك القعدم دستوريه ت إلىهذا السقوط ال ينتهي فقط إقرار المناقضة له، وهو في 
نها وال تطبقها وكأنها ن تلتفت عأنها ساقطة يجعل من حق المحاكم أ هارولكنه في اعتب
 .أصالً ةغير موجود

ن حرية تكوين أ يمكن القول بشكل عام 1954ـ 1946وفي تلك الفترة 
ة في فترته األولي فهو الجمعيات كانت من الحريات المحتفي بها في قضاء مجلس الدول

 1923 ليس فقط ثابت لهم بنص دستور ، في تكوين الجمعياتيونالمصرن حق أ ىير
 قبل صدور ىقانوني حتولكنه حق ثابت لهم بطريق العرف ال ـ  الساري وقتذاك–

 ىحكام المحكمة علأعليه ضمن الحقوق والحريات العامة، واضطردت  هالدستور ونص
 . ون منه هذا الحققانون يستمد إلىن للمصريين الحق في تكوين الجمعيات بال حاجة أ

دعم  إلىن مجلس الدولة في تلك المرحلة كان ينحو أ إلىوانتهت الدراسة 
 اإلسالمين يتوهم منه انه يمس بالدين أيمكن  الذىدا التعبير حريات التعبير المختلفة ع

ن موقفه إزاء حرية أة الرسمية كما  علي نحو يخالف فكر المؤسسة الدينيهو يناقشأ
موقفة من ، خاصة في التوافق مع رؤيته العامة للحريات بعدم وباً كان مشاالعتقاد
 عن ، فضالًاإلسالمنها تعارض أ المؤسسة الدينية الرسمية ىتي ترو العقائد الأاألديان 

 . وعدم التوافق يحمل الكثير من المغالطاتةاإلسالمين موقفه من بناء دور العبادة غير أ

  مجلس الدولة المصري والتي امتدت زمنياًما المرحلة الثانية من مراحل حياةأ
مت  حيث قا السياسي في مبدئهااالستقرار، والتي تميزت بعدم 1971ـ1955منذ عام  

ه  تشكيلوأعادت 1955 لسنة 165بموجب القانون رقم  حكومة الثورة بحل مجلس الدولة
مر  عبده محرم األ/ بما فيهم وكيل المجلس المستشارهضائعأ من  عضوا18ًوفصلت 
صدور بعض وإلى حماية الحريات بل تراجع دور مجلس الدولة في  إلى أديالذي 

، ورصدت الدراسة ي بعض األحيانحكام منه تشجع الرقابة علي الرأي ومصادرته فأ
 المعيبة هي تفرقت واستمر ف، والدينالعقيدةن موقف مجلس الدولة لم يتغير إزاء حرية أ

اء األماكن التي تجري  إقامة الشعائر الدينية وحق بن وبين حق، من جهةاالعتقادبين حق 
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  قليالً، كما تراجع موقف مجلس الدولة في تلك الفترةىخرأشعائر من جهة الفيها تلك  

 من ة بنظر القرارات الصادره بعدم اختصاصي عن حرية الصحافة، فقضهفي دفاع
لطة المستقلة عن الس عليه وصف أسبغن أ الصحف بعد إصدار بوقف االشتراكي االتحاد

احتراما لمبدأ الفصل بين ، ممتنعا بذلك عن التدخل في قراراته باقي السلطات
 هي مجرد قرارات إدارية تقبل االشتراكي االتحادن قرارات أ، رافضا فكرة !!السلطات

حكام مجلس الدولة في تلك الفترة بالمحافظة فيما يتعلق أ، كما اتسمت همماأالطعن عليها 
 حق جهة الرقابة اإلداريقرت محكمة القضاء أبير عن طريق السينما حيث ية التعبحر
 اإلدارةن لجهة أقبل تصويره، وقالت حتى  يو الفيلم ابتداء علي سيناراالعتراضفي 

ها ما دام السيناريو يتعرض بشكل  برأي األزهر الشريف قبل موافقتاالستعانةالحق في 
بعد من ذلك في تقييد حرية التعبير عن أشوط  إلىمحكمة مضت الن إبل . و بآخر للدينأ

 بالمجلس بعدم جواز تحميض النسخ للفتوى االستشاري القسم أفتيطريق السينما حيث 
 واإلرشادكانت قد صورت تحت رقابة وزارة الثقافة إذا السلبية للفيلم في الخارج إال 

 مجلس  حاولخريأومن ناحية ". سمعة البالدإلى القومي حتي ال يكون فيها ما يسئ 
 الحق في تكوين طارإ يوسع من أن،  القانون الساري في تلك الفترةإطار في الدولة

 جمعيات تمارس بعضا نيشكلو أن ألعضاء النقابات المهنية والعمالية فأباحالجمعيات 
.  العماليةأو نقاباتهم ما داموا حين تشكيلهم لها ال يفعلون ذلك بصفاتهم المهنية أنشطةمن 
 بالرقابة علي الجمعيات وقيام اإلدارة فرق فيه بين قيام جهة  هاماًارسي مبدأ قانونياًكما 
ال حق "انه إلى ، وانتهي أفرادها الجمعيات كسلطة فوق سلطة ه بإدارة هذاإلدارةجهة 
 في وقف تنفيذ القرارات التي تصدرها الهيئات القائمة علي تلك الجمعيات اإلدارةلجهة 

 مخالفة نظام الجمعية أو مخالفة النظام العام أوهي مخالفة القانون إال ألسباب ثالث 
 ".ذاته

 مراحل مجلس الدولة أفضل تلك المرحلة لم تكن بحال هي أنويمكن القول 
 األخرىالذي تعرض للعديد من المحن خالل تلك الفترة شأنه شأن الهيئات القضائية 

مة القضاء اإلداري من اء محك علي قضأثرها، وقد تركت تلك المحنة وربما قبلها
راجع في المواقف الداعمة  ذلك الموقف سجل بعض التأن:  األول ه الوج،وجهين
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والخاصة بحريات  هقلت األنزعه التي عرضت عليفقد ي  الثانه الوجأما، للحريات
 .ه بقي علي ما هو علياالعتقادوان كان موقفة الرافض لحرية . التعبير بشكل عام

 ثالثين سنة إلىمن مراحل عمر مجلس الدولة والتي تمتد لثالثة  المرحلة اأما
لمحافظ حيال  اه فقد رصدت الدراسة استمرار مجلس الدولة  في موقف،2000ـ1971

، ويبدو ذلك  الضيقةالدينية النظرة ه، وهو الموقف الذي تغلب علياالعتقادحرية الدين و
د لجنة األحوال المدنية  شخص مسلم ضأقامها دعوى برفض هصدرأ في حكم جلياً

نبيل جورج "إلى " نبيل حسن صبري" من هسمابمحافظة القاهرة والتي رفضت تغيير 
واستندت المحكمة في  .مسيحي إلى  في بطاقتة الشخصية من مسلم هوتغيير ديانت"  نقوال

نه علي الرغم من عدم وجود نص تشريعي وال تنظيم قانوني وضعي أإلى حكمها هذا 
مبادئ إلى ، فمن ثم وجب الرجوع  وال من يرتد عنهاإلسالمين يدخل الدين يبين حكم م
، ومقتضي تلك المبادئ وبال خالف قبول دخول غير  في هذا الصددةاإلسالميالشريعة 

 ى مقتضأن، كما  به في المعامالتواالعتداد علي ذلك ه وإقراراإلسالمالمسلم في دين 
، وال غير دينإلى ، ال ه ارتداد المسلم عن دين عدم جوازأيضاً المبادئ وبال خالف ههذ
 هو الراجع عن ةاإلسالمي، فالمرتد في مبادئ الشريعة  السماءأدياندين آخر من  إلى
  المرتد الأن الشريعة ه في هذهوالمتفق علي.  الأمدخل في غيره أ، سواء اإلسالمدين 

ا في قضاء مجلس وقد استمر هذا الموقف ثابت.  ويبطلهيقر علي ردته ويحبط عمل
، وال يمكن الدولي للحقوق المدنية والسياسيةالدولة حتي بعد تصديق مصر علي العهد 

 يسود في العقيدة انعكاس لموقف محافظ تجاه حرية أنهاالتعقيب علي هذه األحكام إال 
يقين إزاء فكرة الدولة ال، وعدم  عدم التسامحه، وهو موقف قوامهالمجتمع  المصري كل

ر المجتمع أو  لمشاعرضاءإفكرة الدولة الدينية كلما كان في ذلك إلى واللجوء المدنية 
 .تملقا لتلك المشاعر

 أنب ينظره أنتيح له أ عن حرية الصحافة فقد حاول مجلس الدولة فيما أما
، وعلي ذلك انتهت كال من محكمتي  الصحفإصداريضفي بعض الحماية علي حرية 

 األحزاب من حقها إصدار صحفها مباشرة دون أنيا علي  واإلدارية العلاإلداريالقضاء 
 عدم رد المجلس أنكما اعتبرت المحكمة . اإلداريةترخيص من الجهة إلى حاجة 
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عد موافقة ضمنية منه علي  بالصحيفة المزمع إصدارها يإخطار للصحافة علي األعلى 

قانوني حتي لو  الأثرهخطار بإصدار الصحيفة ينتج  اإلأن، واعتبرت المحكمة إصدارها
شتراط توافر من القانون ودون ا19شخاص المنصوص عليها في المادة قدم من غير األ

ية  في محاولة حمااإلداري كما استمرت محكمة القضاء .شكل الشركة المساهمة
 يقوم علي سبب أن يجب الجريدة ترخيص إلغاءن الصحف من التعدي عليها فقضت بأ

 العربي االشتراكي لالتحاد المركزيةين األول للجنة  قرار األمبإلغاء، وقضت ررهيب
وظل موقف مجلس الدولة ثابتا من حرية النشر والتي لم .حدي المجالت ترخيص إبإلغاء

  . قدر من الحمايةأييضف عليها المجلس 

 ثالثة مبادئ أحكامه في  مجلس الدولة قد اعتنقأنإلى وقد انتهت الدراسة 
 :لومات، وهي رية نشر المع كلها ال تساعد علي حأساسية

 ال تختص بنظر مصادرة الكتب التي يقوم بها اإلداري محكمة القضاء نإ  :المبدأ األول 
حث العامة ورجال مصلحة  وهم رجال المباـمأموري الضبط القضائى 

 هؤالء أعمال المحكمة قد اعتبرت أن والغريب بهما،ارضأالجمارك و
 رجال النيابة العامة ال أعمالية مثل  قضائأعماالً ،اإلداريينالموظفين 

 بوقف تنفيذ قرار  تنظر طلباًأن، ورفضت ليهمإتمتد سلطة المحكمة 
، "البحث عن السادات" باسم إدريسالتحفظ علي كتاب للدكتور يوسف 

كما رددت المحكمة هذا المبدأ حين  . قضائياً ذلك عمالًأنواعتبرت 
فريق  للأكتوبركرات حرب  نسخ من كتاب مذأربعصادر رجال الجمارك 

 لقائد الجناح حسن  معركة الحريةوأسرار، المتقاعد سعد الدين الشاذلي
 إجراءات ضبط إليها كانت األسباب التي استندت أياً" نهأعزت وقالت 

، فإن ما  سالمة ما تالها من إجراءاتى ومد الكتب والتحفظ عليهاههذ
ري الضبط القضائي من الدولة بصفتهم من مأموأ رجال مباحث هاتخذ

شراف إلة التي تخضع  يعتبر من قبيل األعمال القضائي، الكتبهبشأن هذ
الوالئى  االختصاص من  قضائياً، وتخرج باعتبارها عمالًالنائب العام

 .للمحكمة
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نه يجوز مصادرة الكتاب إذا كان ما يحتويه يتعارض مع متطلبات األمن أ :المبدأ الثاني
 تنزل رقابتها أنما هي متطلبات األمن ودون  توضح المحكمة أندون  –
 والمتضمن -1974لسنة 74مفسرة القرار الجمهوري رقم  ، ذلكىعل

 أوطرود التي ترد مصر ال والصور والبريدية الرقابة علي الرسائل إلغاء
 حيث  واسعاً تفسيراً–الخارج مع مراعاة متطلبات األمن إلى ترسل منها 

ب  الكتى الرقابة لم تلغ بالكلية علأن مفاد هذا القرار أنقررت 
، ولكنها ال زالت قائمه ومنتجه ألثرها والمطبوعات التي ترد من الخارج

 . مع متطلبات األمنإلغاؤهابالقدر الذي يتعارض فيه 

 األصيل في الترخيص بنشر االختصاص األزهر الشريف هو صاحب إن :المبدأ الثالث
 األزهر هن ما يبديأ، وسالملإل بمنع نشر المؤلفات التي تتعرض أو

 حفظ التراث ى القوام عله يحترم باعتبارأنالشريف في هذا الشأن يجب 
 .كل الشعوبإلى  ةاإلسالمي الرسالة ةأمان ونشره وحمل اإلسالمي

 وبقطع النظر عن المجادالت ةتلك المبادئ الثالثإلى  النظر مجموعومن 
ه دراية العليا علي وجإل والمحكمة ارياإلدا محكمة القضاء أنالقانونية يمكن القول 

 عطاءإ استمرت في وأنها، كما بدور ملموس للدفاع عن حرية النشرخاص لم تنهض 
 يعارض فكرة الدولة المدنية أمر الفكر وهو ى في الرقابة عللألزهردور متميز 

 .ألساسبا

 رصدت والمجاورةوعن حرية التعبير عن طريق السينما والفنون الشبيهة 
مصنفات  الى في الرقابة عللألزهر دور واسع عطاءإاستمرار مجلس الدولة في  اسةالدر

 مد مجلس الدولة لسلطة الرقابة علي المصنفات كما رصدت ،السمعية والسمعية البصرية
 لو كانت ى سلطة طلب مصادرة األفالم حتوأعطته اإلقليميمكتب المقاطعة العربية إلى 

 عن رصدها لمبدأ خطير ، فضالً من عرضةال تري مانعاً التي يسئ الفيلم إليهاالدولة 
 منه االستياء أو السخط علي المصنف الفني في المجتمع أن "ه مجلس الدولة مفادأرساه

 !!! " يبيح سحب ترخيص الفيلم جديداًبباً يعتبر سهبعد الترخيص بعرض
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 ـتها  حماياإلداري محكمة القضاء ه عليأسبغت فقد االجتماع عن الحق في أما 

 تمنعها أو تمنحها اإلدارة العام ليس منحة من االجتماعن حق أفي تلك الفترة وقضت ب
 االجتماعات الدستور وقانون أكده للمواطنين أصيلحين تشاء ولكنه حق وكما تشاء 

من صاحب الشأن وال يلزم صدور قرار عمال هذا الحق طلبا ، وال يقتض استالعامة
  مبدأ قانونياًفأرست اإلداريكما عادت محكمة القضاء ". اإلدارةبالترخيص به من جهة 

يحظر علي  "بأنه إذ قضت ،االنتخابات أوقات خاصة في االجتماع صيانة لحرية هاماً
 انه إذأ عن ، فضالً كان مكانهأياً االجتماع انتخابيا منع هذا االجتماع إذ كان اإلدارة

 اإلجراءات تتخذ كافة أندق فإن لها  بسبب هذا السراأمنيةكانت اإلدارة تتوقع مشاكل 
 أن ال االجتماعالالزمة للحفاظ علي مقتضيات األمن والنظام وحركة المرور بمنطقة 

 أن ه مفاد جديداً قانونياًءاً مبدىنه يرسأإلى ويعتبر هذا الحكم هاما بالنظر  ".تحظره
 تحافظ علي أن  باألمن فإن عليهااإلخاللإلى  سوف يؤدي االجتماع أناإلدارة إن رأت 

 فإن االجتماعوعلي العكس من حرية . "االجتماع تتخذ من ذلك تكئة إللغاء أناألمن ال 
 لم تتصد بايجابية لحماية حرية التظاهر وقالت ـ كما رصدت الدراسة ـالمحكمة 
 أوكب من شأنهما المساس بالنظام العام و المأو المسيرة كانت اتقدير ما إذ" أنالمحكمة 
 من اخص أن لوزارة الداخلية باعتبار التقديرية، يدخل في نطاق السلطة اماألمن الع
 مجلس الدولة أنكما رصدت الدراسة ". سهر علي حفظ األمن والنظام العامواجباتها ال

 الخاص بالجمعيات األهلية تفسير 1964 لسنة 32 القانون أحكامل في حدود وقد حا
ت الدراسة الموقف القوي لمجلس الدولة في ورصد.  هذا القانون لصالح الجمعياتأحكام

 أحكامه وعرضت لبعض التنفيذيةل السلطة وغالدفاع عن حقوق وحريات المجتمع ضد ت
 مجلس الدولة يشكل في مجملة قلعة لحماية أنإلى وخلصت الدراسة . في هذا الشأن

 اإلداري ، فالقاضيلك مرتبط بوضعية البناء القانوني ذأنالحريات والحقوق العامة علي 
 أن ، ولكنه يستطيع كلما كان ذلك متاحاً القوانين، وال يستطيع مخالفتهاال يملك سن

 أن موقف إلى، كما خلصت الدراسة ذلك سبيالًإلى يتوسع في تفسير القانون ما وجد 
المحكمة المتسامح إزاء كثير من الحريات والحقوق العامة يبدوا شديد التحفظ والجمود 

ن حرية إقامة  وحرية إقامة الشعائر الدينية وما يرتبط بها مواالعتقاد إزاء حرية الدين
 في رؤية مجتمعية تنظر  يجد سببهبأنه، األمر الذي فسرته الدراسة دور العبادة ونحوها
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 وال يصح همر ال يمكن قبولأ اإلسالمي للدين ة مخالفة للتفسيرات المستقرإلى أي
 وتحارب تمددها ىخرأو عقائد أ أدياند ، كما تقبل علي مضض حقيقة وجومناقشته

 الحماية علي تمدد إضفاء داخل المجتمع لصالح اإلسالميوانتشارها علي حساب الدين 
لي حساب تلك األديان والعقائد، ورصدت الدراسة  داخل المجتمع ولو عاإلسالميالدين 

ما فهم متشددون فيـ ن هاجس األمن ينعكس علي قضاة مجلس الدولة أيضا فكرة أ
 يميلون في – الخارج أو تمس امن الدولة سواء من جهة الداخل أمور أنهايعتقدون 

لح فكرة قبول وضع بعض القيود علي حريات التعبير المختلفة لصاإلى بعض األحيان 
 فكلما زاد ضغط ثر بالبيئة السياسية المحيطة بهم، وان كانت رؤيتهم هذه تتأاألمن

 األجنبي كلما ظهرت االختراقتمع مفاهيم الخوف من  وشاع في المجالتنفيذيةالسلطة 
 أحكام أن أيضاً، ورصدت الدراسة واضحة جلية في قضاء مجلس الدولةفكرة األمن 

ا  تجعل حريات التعبير وكأنها ليست هدفا لذاتها ولكنها طريقًأنإلى مجلس الدولة تميل 
 فهي تضع –لمجتمع  مبادئ سامية في اأو ما تتصور المحكمة انه قيم عليا –لنشر 

 فهي اإلبداع حرية ىمعايير ذات طبيعة شخصية لمعاني مثل اآلداب العامة وتنزلها عل
 من ـ في السينما ألن الشريط فيه اإلبداع علي حرية  تضع قيوداًأنسا في أ بىال تر

 حرية النشر ى مانعا من وضع قيود على، كما ال تر ما يثير الغرائزـوجهة نظرها 
 رصدت وأخيراً، الخ....نهم آن في قريم يشكك المسل– من وجهة نظرها ـألن الكتاب 

 طالما اقترب هذا اإلبداع مجلس الدولة يعتنق فكرة الرقابة الدينية علي حرية أنالدراسة 
 التي يجب الوحيدةعتبر األزهر هو الجهة الرقابية ا فاإلسالمي من منطقة الدين اإلبداع

 يضع األزهر في موقف أمر، وهو اإلسالميبالشأن  في كل ما يتعلق ليهاإالرجوع 
إلى  في تصحيح ما ينشر عن الدين ه يخرج عن دوره ويجعلاإلبداعممتاز إزاء حرية 

 . األدبي والفني باسم الديناإلبداعمنع كل صور 

 العهد الدولي ى تأثيرات حالة الطوارئ وتصديق مصر علالفصل الرابعوناقش 
نه خالل أحيث رصدت الدراسة  حريات التعبير المختلفة ىعلسية للحقوق المدنية والسيا

  فإن إجمالي الفترة التي حكم فيها القانون 2003 ـ1914ثمانية وتسعين عاما من 
 ستة وستين ةن الطوارئ مد حين حكم قانو عاماًادي البالد لم تتجاوز تسع وعشرينالع

،  تلك الفترة الزمنيةمن% 60 من أكثر مصر ظلت تحت الطوارئ أن بما يعني عاماً
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 محمد حسني مبارك هو الرئيس الوحيد الذي / الرئيس المصريأنكما رصدت الدراسة  

 أنكما قررت الدراسة . في ظل قانون الطوارئ 2006 عام وحتىحكم طوال فترته 
  ال يشكل فقط قيداًالتنفيذية من سلطات استثنائية في يد السلطة هذلك القانون بما يتيح

 يطبع هأمر في حقيقة همة وحريات التعبير بشكل خاص ولكن الحريات عاى علثقيالً
 في إعالن وجهات اً، ويجعل الشخص العادي متردد بطابع التردد والقلقهلمجتمع كلا

ها نظام  للعقاب الشديد من سلطة يجعله في التعبير خشية تعرضه استخدام حقأو هنظر
 .الطوارئ طليقة من كل قيد

 نين ظل متأثراً من قواه قانون الطوارئ الحالي وما سبقأنكما رصدت الدراسة 
 مرة عام أول األحكام العرفية أعلنأن  اإلنجليزي يوم االستعمار هبالنهج الذي انتهج

 تجمع في يدها سلطة التشريع عن حتاللإلا سلطة أن فذلك النهج يتلخص في 1914
 يشارك فيها أوية طريق األوامر العسكرية وسلطة الحكم عن طريق محاكم عسكر

، وال توجد فروق واسطة هيئات تتبع الحاكم العسكريالعنصر العسكري وسلطة التنفيذ ب
 وتلك التي تتخذها السلطة اإلنجليزيجوهرية بين اإلجراءات التي اتخذها المستعمر 

 .مستقل كمصر حتي اآلن في بلد التنفيذية

 من كبت لحريات هما تحمل ثقافة الغزاة بأن من هن قررناإويؤكد ذلك ما سبق و
 أنذين قبلوا الحكام الوطنيين الإلى  ونظرة دونيه لها قد انتقلت منهم المقهورةالشعوب 

ك البالد وباستخدام ذات  للطريقة ذاتها التي حكم بها األجانب تليحكموا بالدهم وفقاً
 .األساليب

 مجلس الشعب المصري المؤيدين أعضاء وعرضت الدراسة لموقف
 ىعدد من المالحظات الرئيسية الختامية علإلى ين لقانون الطوارئ  وانتهت والمعارض

 :النحو التالي 

 ومعارضيها كانت الواليات ئنه في المساجالت بين مؤيدي مد حالة الطوارإ .1
لة الطوارئ سوف المتحدة األمريكية هي محور المناقشة وليس مصر وكأن حا

 إقناع في أسهبر العدل الذي ، وهذا واضح من حديث وزيتعلن هناك ال هنا
شد قسوة من تلك أنواب البرلمان بان الواليات المتحدة تطبق قوانين طوارئ 
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نه واضح من أ، كما  عاماأربعين من أكثرالتي نطبقها ولمدة بلغت في زعمه 
 ى من مرة عبارات مثل الحرب علأكثر رددوا الذينحديث مؤيدي الطوارئ 

 نأ، مما يؤكد اليات المتحدة لشنها داخل العراقو الحرب التي تعد الأو اإلرهاب
 الحادي عشر أحداث األمريكية عقب المتحدة التي اتخذتها الواليات اإلجراءات

 للحريات حول العالم وقدمت للحكومات كبيرة أضراراًمن سبتمبر قد سببت 
 الحكومة المصرية أنعلي .  تسلطهاالستمرار ومبررات أسباباًالمتسلطة 
 الواليات المتحدة تحاول تدعيم أندة احد نواب البرلمان الذي قال هاجمت بش

،  من ذلك– المادية – االستفادةإلى  الحكومة ىالديمقراطية حول العالم ودع
األمر . دحأ مصر ال تأخذ نصائح من أنكمال الشاذلي /  الوزير أعلنحيث 

 الذيالمثل تذي  الحكومة المصرية ومؤيديها تقبل النصائح وتحأنالذي يؤكد 
 العامة فهي  لدعم الحرياتإليها النصائح التي تقدم أما، كبت الحريات فقطت

 .تعتبرها تدخل في شئونها الداخلية

سياسية تزدهر  الحريات الأن البرلمان و الحكومة من أعضاء بعض ه ما رددنإ .2
هذا ، فهانون الطوارئ نفس مقاصد قى، هو قول ينافي حتفي ظل حالة الطوارئ

ية  قصيرة وضاغطة وتقبل التضحةاستثنائيون مصمم ليعمل في ظروف القان
 الحقوق غير المنصوص أن، ومن المعروف خرببعض الحقوق دون بعضها اآل

ن تلك  من العهد يجوز تقييدها في حالة الطوارئ وم2 فقرة 4عليها في المادة 
عبير، خاصة، حرية الرأي والتالحرمة الحياة و، الحقوق حرية التنقل والسفر

حق في الو،  النقاباتوإنشاءحرية تكوين الجمعيات و، الحق في التجمع السلميو
 ما كانت الحكومة المصرية غير راغبة في ا فإذ،المشاركة في الشئون العامة

 ى وال تر. من تلك الحقوق والتي تشكل في مجملها روح الديمقراطيةأياًتقييد 
إلى  همحتاجاألمر  تكون في حقيقة إنها ال فواالستقرار علي األمن اًفيها خطر

وهو حق لها في ـ  إن كانت راغبة في تقييد تلك الحقوق أما، قانون الطوارئ
طية والحرية تزدهر في  الديمقراأن تدعي أن فال يمكن ـظل حالة الطوارئ 

ن قانون الطوارئ أفصح عن معرفة ب ذلك القول منهم يأن ىعل. ظل الطوارئ
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ندفاعهم لـتأييد موقفهم قد إ للحريات ولكنهم في ةالمقيدهو من القوانين  

 . باطلة لتأييد موقف خاطئمون حججاًيستخد

سية جميعهم بما في ذلك  ممثلي التيارات السياأنإلى  الدراسة وخلصت
، كانوا من الرافضين لمد حالة الطوارئ نتيجة اعتبارات مختلفة وهامة ،وانه المستقلين

 جانب الحكومة في  طلب مد حالة إلي، لم يقف اصريفيما عدا احد نواب الحزب الن
ن النخبة السياسية علي األقل أ الحزب الوطني، األمر الذي يعني أعضاءالطوارئ غير 

 الحكومة لم تقدم أنحظت الدراسة  الأخيراً. ال تساير الحزب الوطني في رؤيته لألمور
يبرر مد حالة الطوارئ ا  خطورة األوضاع األمنية في مصر بمى براهين علأو أدلة أية

 إرهابية عليها أطلقكتشاف ثالث قضايا لتنظيمات إ السيد وزير العدل هو هوكل ما ذكر
أن ، وهو ما يؤكد  صماء ألعداد المتهمينأرقام غير ن براهيأو أدلة يقدم أندون 

 النواب إقناع أو موافقة البرلمان ى لم تكن في حقيقة األمر معنية بالحصول علالحكومة
 كانت أنهامؤيدوها قرره اعها عن مد حالة الطوارئ وما لكن واضح من طريقة دفو

الرأي لتوجهات  الحكومة في العادة ال تستجيب أننه من الواضح أ، كما مهتمة بالشكل
 .حق فيها تملك ناصية الأنها ى في مثل تلك القضايا الحساسة والتي ترالعام

حقوق المدنية والسياسية علي البنية  العهد الدولي للىثر التصديق علأ عن أما •
 جميع أنالقول بصفة عامة إلى القانونية لحرية التعبير، فقد انتهت الدراسة 

 بآخر مع نصوص أوالتشريعات المنظمة لحريات الرأي والتعبير تتعارض بشكل 
 تلك القوانين قبل التوقيع علي أصدرتالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية سواء 

 . العهدى بعد التصديق على حتأو وقبل التصديق ه بعد التوقيع عليأو العهد

 مباحث أربعة فصول الدراسة وعبر أطول والذي يعتبر الفصل الخامسوفي 
ول هذا  الصحافة المصرية وتناأوضاع ناقشت الدراسة "الضحية والجالد"وتحت عنوان 

 سواء 2003ـ  2002 واقع الصحافة المصرية خالل العام محل الدراسة الفصل
 أجنبية تلك التي تصدر بتراخيص من دول أو من مصر بتراخيصالصحف التي تصدر 

، والمشكالت التي "القبرصيةالصحف " ما يطلق عليها ىوتطبع وتوزع في مصر وه
 ى مدى مستوى علأو التشريعي ى المستوى حرية الصحافة في التعبير سواء علهتواج
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 أن علي واقعهم المهني باعتبار المصريون صحفيونال حجم رضا أوالكفاءة المهنية 
 دفع حرية ى العوامل التي تعين علأهمالعامل البشري في مهنة الصحافة ربما كان من 

 المشكالت التي تواجه حرية وأخيراً هي الصحف ومن خالله في المجتمع كلالتعبير ف
مصرية خالل التعبير في الصحافة المصرية من خالل تحليل مضمون بعض الصحف ال

 .2003ـ2002العام 

ال رصد واقع الصحف المصرية التي توزع في داخل البالد قدرت الدراسة يوح
تقارير المجلس األعلى ، ووفقا ل بتراخيص مصريةالصحف التى تصدر في مصر

، وقسمت الدراسة فترات إصدار  بها بياناًأرفقت  صحيفة ومجلة507 بللصحافة 
دات  الساأنور جمال عبد الناصر وفترة حكم الرئيس فترة حكم الرئيسإلى الصحف 

خالل فترة حكم الرئيس جمال  وأوضحت الدراسة أنه. وفترة حكم الرئيس حسني مبارك
 صدرت حوالى 1970 وحتى نهاية سبتمبر1952هر يوليو  من شةعبد الناصر والممتد

عام رة وجريدة ومجلة فى ال نش4.33 صحيفة ومجلة ونشرة صحفية اى بمعدل 84
 سياسية هامة أوت صحفية حزبية احظت عدم وجود إصدارالواحد، علي أن الدراسة ال

، وفى األهرام عن مؤسسة 1965باستثناء مجلة السياسة الدولية التى صدرت فى عام 
 مؤسسات خاصة غلب أو فرادأل تلك الفترة صدرت عدة صحف ومجالت مملوكة أثناء

تناول إلى  اإلصداراتغلب هذه أ تنصرفإ خرآ بمعنى و أيعليها التوجه غير السياس
 التجارية واإلعالنات والرواية والرياضة األدب قضايا غير سياسية مثل أوموضوعات 

. واألطعمة الوجبات وأعداد واألزياء موضوعات تخص المجتمع النسائى مثل الموضة أو
ى مجال كما شهدت فترة الرئيس عبد الناصر بدء دخول القوات المسلحة والشرطة ف

و أربع مجالت للقوات  نحاإلصدارات، وقد بلغ عدد هذه  الصحف والمجالتإصدار
والمجلة ، ، ومجلة النصر، والمجلة الطبية للقوات المسلحةاألسطولمجلة : يالمسلحة ه

، ومجلة واحدة تصدر عن وزارة الداخلية هى مجلة األمن العام العسكرية للقوات المسلحة
 . 1958 من عام  شهور بدءاًة كل ثالث تصدروهى مجلة ثقافية أمنية

تصدر التي  الصحفية اإلصدارات، كان هناك قلة فى وفى مواجهة التوجه السائد
 من قبل النظام السياسى لتحويل مسارات عن النقابات المهنية التى شهدت ضغوطاً
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، ولم يتعد ىوالمساندة للنظام السياس التأييدتوجه معين هو جعلها أداة لحشد إلى اهتمامها  

 معظمها ذات أولها ك إصدارات الصحفية للنقابات القائمة آنذاك خمسة اإلصداراتعدد 
 نشر الموضوعات والقضايا العلمية اإلصدارات ما تبنت هذه وغالباً ، شهرىإصدار

المرتبطة بممارسات المهنة وابتعدت تماما عن معالجة الهموم والقضايا الوطنية سواء 
كما انعكست حدة الخالفات والصراع بين النظام .  االقتصاديةأوتماعية السياسية أو االج

 اإلصدارات المسلمين على خوانإلاجمال عبد الناصر وجماعة  الحاكم للرئيس الراحل
ى أ بإصدار حيث لم يسمح النظام السياسى القائم آنذاك ةاإلسالميالصحفية الدينية 

هناك ، فى حين انه كان  هذه الفترة طوالإسالمية نشرات دينية أو مجالت أوصحف 
 بين هذا النظام والمؤسسات الدينية المسيحية حيث منحها تراخيص  كبيراًثمة تسامحاً

 .المسيحية تسع مجالت وصحف تعبر عن كافة المذاهب والطوائف والكنائس بإصدار
 إصدارعبد الناصر ممارسات جديدة على  ق، شهدت فترة حكم الرئيس لما سبباإلضافة

قيام الهيئات العامة والشركات والبنوك المملوكة للدولة  :أبرزهاالصحف والمجالت من 
 ألنشطة الجانب الدعائى أكثرها عدة صحف ومجالت غلب على بإصداروالوزارات 
 والمجاالت باألنشطة القليل منها لالهتمام وجد قيادات هذه المؤسسات بينما وإنجازات

 . والهيئات والمحافظات والوزاراتاألجهزةه الجديدة المرتبطة بممارسات هذ

 أكتوبروالتى تمتد من  السادات أنور خالل فترة حكم الرئيس الراحل محمد أما
 نشرة صحفية وجريدة 65 إصدار، فقد شهدت الموافقة على 1981 أكتوبر وحتى 1970
 تظح صحفية فى العام الواحد، وقد ال جريدة ومجلة ونشرة5.4ى بمعدل أومجلة 

وقد بلغ عدد حزاب السياسية خالل تلك الفترة دراسة بدء صدور صحف خاصة باألال
 عام ي السياسية فاألحزابالصحف الحزبية التى صدرت خالل الفترة من سن قانون 

كما .  صحفأربع ي، حوال1981 أكتوبر ي وحتى وفاة الرئيس السادات ف1977
 الصحف جديدة من نوعية إصدار ياستمرت المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة ف

 هناك إقباال من المواطنين على متابعتها مثل مجالت الشباب أن رأتوالمجالت 
 صحف ومجالت ونشرات شكلت 6 وقد بلغت في تلك الفترة االجتماعيةوالمجالت 

كما شهدت فترة  ،الصحفية التى تمت الموافقة عليهاصدرات  اإليجمالإمن % 9حوالى 
  القوات المسلحة والشرطة لصحف تقدم ثقافةإصدارار ظاهرة السادات استمر الرئيس
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لسفة عملها فوبأنشطتها تعريف وفكر متخصص ألبناء المؤسستين ومعلومات عامة و
 من الصحف هاتين المؤسستينإصدار قد وصل إجمالى للقارئ غير المتخصص و
ي مجالت كان نصيب هيئة الشرطة منها مجلة واحدة فقط هوالمجالت خمس صحف و

 باسم إسالمياً  مجالت للقوات المسلحة إحداها تروج فكراًأربعمجلة الشرطة مقابل 
ة إلى اإلسالمي، كما شهدت فترة حكم الرئيس السادات عودة الصحف الدينية المجاهد

، على حساب صحف والمجالت خمس صحف ومجالتالصدور فقد بلغ عدد هذه ال
 الرئيسجالت في عهد من تسع صحف وية التي تقلص عددها مالصحف الدينية المسيح

كما شهدت  .السادات ث صحف ومجالت فقط في عهد الرئيسعبد الناصر إلى ثالجمال 
إصدار صحف رياضية متخصصة، واستمرار النقابات  الفترة نفسها بدء األندية الرياضية

 ي صحف ومجالت تعبر عن وجهات نظرها فإصدار يوالمحافظات والوزارات ف
، شطتها ومجاالت عملهاأن العام بالرأية والخدمية وتعريف تماعية والسياسيالقضايا االج

 حين بلغ عدد الصحف يف،  مجالتأربعوقد بلغ عدد الصحف الصادرة عن النقابات 
وتشكل صحف المحافظات   ذات الفترة ثالث صحف،يلمحافظات ف اأصدرتها يالت

، كما  الرئيس الساداتالتى صدرت فى عهدالصحف إجمالي من % 9والنقابات نحو 
 الصحفية الصادرة عن الوزارات فى فترة الرئيس السادات حيث اإلصداراتتقلص عدد 

 اإلصداراتجمالى إمن % 11لم يتعد عددها نحو سبع مجالت وصحف تشكل نحو 
 .الصحفية

 فقد تميزت سني مباركح  الصحفية في عهد الرئيساإلصدارات عن ماأ
 يجمالإعبد الناصر والسادات حيث وصل   بعهدي الرئيسين بالمقارنةالعديدةبالكثافة 

 صحيفة ومجلة 312حوالى إلى الصحف والمجالت والنشرات الصحفية فى عهد مبارك 
 اإلصدارات حدوث هذه الطفرة الطائلة فى عدد أسبابيمكن رد وونشرة صحفية 

ية فى  السياسية المصراألحزابتوسع إلى  فترة حكم الرئيس مبارك إبانالصحفية 
 صحف ومجالت سياسية وفكرية فقد وصل عدد الصحف الحزبية فى عهد إصدار

 ي الديمقراطيالوطنالحزب :األحزاب وهي  جريدة ومجلة تتبع 32إلى الرئيس مبارك 
 ي الديمقراطي االشتراكيين واالتحادواألحرار والوفد الجديد واألمة يوالتجمع الوطن

توسعت ، كما 2000ل والجيل الديمقراطى ومصر اف والتكي الناصري الديمقراطيوالعرب



  

         43

 ا�ـ�ـ�ـ�ــ�ـ� وا�ــ�ـ�ــ�ر
 الصحف والمجالت ويمكن رد إصدار والكليات والمعاهد العليا فى األهليةالجمعيات  

أنشطتها  المسجلة في مصر وتنوع األهليةزيادة عدد الجمعيات إلى  هذا التوسع أسباب
جامعات والمعاهد  الكليات والي فاألقسام، وتزايد الرغبة لدى عمداء ورؤساء من ناحية
، وقيام بعض الجهات المانحة ىأخر مجالت علمية متخصصة من ناحية إلصدارالعليا 

 ي، وعلي ذلك بلغ عدد الصحف والمجالت التوتلكاألجنبية بتمويل هذه المجالت 
 جريدة ومجلة ونشرة 177 ي والكليات والمعاهد العليا حوالاألهليةتصدرها الجمعيات 

 ي صدرت فيالت  الصحف والنشرات والمجالتين اجمالم % 56.7صحفية تشكل 
 من عام سات صحفية خاصة بدءاً مؤسبإنشاء، فضال عن السماح عهد الرئيس مبارك

  األقل ست شركات مساهمة تصدر ست صحفىن حيث  توجد عل، وحتى اآل1995
 اإلصدارات حسني مبارك هو اختفاء / الملمح األهم في عهد الرئيسأن، علي مستقلة

 أو العسكرية وأركانها سواء الخاصة بوزارة الدفاع األمنيةلصحفية الخاصة بالمؤسسات ا
  .الشرطة

 ظاهرة الصحف التي تصدر في مصر بتراخيص أيضاورصدت الدراسة 
شد الظواهر أواعتبرتها الدراسة من " الصحف القبرصية"  عليهاأطلقخارجية وهو ما 

والتي  .ق في إصدار الصحف في مصر الحى علدةالشديالسلبية والتي تعتبر نتاج القيود 
وقد بلغ عدد الصحف . بشأن سلطة الصحافة 1996 لسنة 96القانونصادرها فعليا 

 توقف البعض ، مجلة38 طبوعة في مصر، في وقت من األوقات،والمجالت األجنبية الم
  . صحيفة ومجلة32 ي إلى حوال، ووصلت حالياًمنها عن الصدور

غلب تلك الصحف التي تطبع في أ أن الحكومة المصرية تعلم أنإلى وانتهت الدراسة 
صحيفون  مصرية يملكها ويديرها ويعمل بها  حقيقتها صحفاًى فىمصر وتوزع فيها ه

 معاملتها معاملة ى، ولكنها تصر عل مصرى مكان آخر سوىأ ىوال توزع فمصريون 
 أند التي تنشرها باعتبار الصحف األجنبية حتي تتحكم في خطها السياسي ونوعية الموا

 ى تخضع للرقابة علـ تصدر بتراخيص محلية خالفا للصحف التيـ تلك الصحف 
 أنواعتبرت الدراسة . لدولة منع توزيعها في مصر بسهولةمادتها الصحفية ويمكن ل

 قمة تقييد حرية الصحافة في مصر ودليل ال أمرهانتشار تلك الظاهرة يمثل في حقيقة 
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 ورغبتها  علي الصحافة المصريةالتنفيذية القيود التي تضعها السلطة ىل عإنكارهيمكن 
 .الجامحة في التحكم فيها

 البناء التشريعي المصري أن .أوردتها التي لألدلةوقد اعتبرت الدراسة وفقا 
،  خاصهر بشكل عام وحرية الصحافة علي وج معاد لحرية التعبيهتركيبهو بناء بحكم و

نه أ، ثم لعقبات في طريق حرية إصدار الصحف من ااً يضع كثيرفإنهأخرى فمن ناحية 
 ما يصنف اًنه كثيرأ من حيث ه محاولته القيام بعملأثناء  شديداًإرهاقاًيرهق الصحفي 

 ويعاقب عليها بعقوبات سالبة الجنائية تعد جزء من حرية التعبير ضمن الجرائم أفعاالً
 ى الصحفي محاولته الحصول علىلعنه يضيق أ عن ، فضالًالقسوة شديدةللحرية 

وعلي ذلك يمكن . الصعوبة شديد أمراًالمعلومات والتي يعتبر الحصول عليها في مصر 
اتجاهات ثالث إلى لحرية الصحافة في مصر يشير المنظم  البناء التشريعي أنالقول 

تجاة إلوا ، تسلبهاأنالدرجة التي تكاد إلى الضغط بشده علي تلك الحرية إلى كلها تنتهي 
 الثاني فيسير في هتجا االأما، محاولة الحد من حرية إصدار الصحفاألول يتمثل في 

بر من األسرار  المعلومات والتوسع فيما يعتى من الحصول علالصحفيونطريق منع 
 القسوة شديدة عقوبات سالبة للحرية إنزالإلى يؤدي الثالث  واالتجاه، الغير جائز نشرها

 عن تعطيل الصحف مع ما يمثلة هذا أديتهم ألعمالهم  فضالً تأثناء الصحفيونعلي 
 في العقوبة من ناحية، ونوع من العقاب الجماعي للصحفيين ازدواج من االتجاه

واقع إلى وتطرقت الدراسة . ىخرأ تعطيلها من ناحية ىالمشتغلين في الجريدة التي جر
 الصغيرةالصحف  الكثير ممن يعملون خاصة في أن، ورصدت المصريون الصحفيون

عداد أل  تستوعب بشكل كامأن التي ال تستطيع الصحفيونهم من غير المقيدين في نقابة 
  من العاملين في الصحافة الاً كبيراًن قطاعأ، األمر الذي يعني  العاملين فعالًالصحفيون
فقا وو.   النقابة من مواثيق شرفه بالتالي بما تسنابية وال يلتزموي حماية نقاأبيتمتعوا 
 وغير الصحفيونالمقيدين منهم في جداول نقابة ـ  المصريون الصحفيونن إللدراسة ف

 المجتمع أفرادن باقي أشأنهم شـ ، كما يخضعون التدريبإلى  يفتقرون –المقيدين بها 
، تبات بالنسبة للجهد الذي يبذلونه تتمثل في تدني المرة كبيرةتصادياقإضغوط ـ إلى 

  وعدم السماح لهم بالتعبيررائهمآ، وعدم احترام حية ومناسبةعدم توافر بيئة عمل صو
 راءآودراسات منشورة إلى  الدراسة، واستندت الحر عنها حتي داخل الصحف ذاتها
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نه ال يوجد في الصحف أكما الحظت الدراسة .  ذلكى للتدليل علالصحفيونلكبار  

شر األخبار بها، كما أن قواعد ومعايير انتقاء ونالمصرية سياسات تحرير مكتوبة تحدد 
ن كان الصحفي يستطيع استخالص تلك إ، واسات المتبعة غير واضحة للصحفيينالسي

 ، واحتكاكه وقراءته لهاتهة المعروضة في صحيفالتوجهات العامالسياسة من خالل 
 يتحسس  هومن خالل ذلك كل، بالزمالء والرؤساء، وقضائه فترة زمنية تحت التدريب

، وبالممارسة موح وغير المسموح في عملية النشرسموح وغير المسحدود المالصحفي 
 أهمية بكل جريدة نوعية المعالجات الصحفية األكثر الصحفيونوالتجربة يتكشف أمام 

يحدد  ، يستطيع أن في النشر والعمل واالرتزاق ومن خالل الرغبة،في الصحيفة
، وخالل هذه هلصحيفلية العامة للسياسة التحريرما الخطوط  إلى حدالصحفي بنفسة 

، وغالبا ما تكون في االتجاه لة  تشكيل جديدة لقيمة واتجاهاتهبمرحالصحفي الفترة يمر 
 . الذي يخدم أهداف صحيفته

  بؤساًأكثر المصريون الصحفيون واقع أن إليوانتهت الدراسة في هذا الشأن 
 وعدم ،تباك المهني فالوضع المالي واالر، معهايتساوى أومن واقع الصحافة المصرية 
،  التدخالت من رئاسة الحزبأو، والتدخالت الحكومية وجود القدوة ونقص التدريب
كل ذلك يحد من حرية الصحافة  ، الطاقات الشابةالستيعابوعدم وجود صحف كافية 

 أن وال يمكن أحرار تكون هناك صحافة حرة دون صحفيين أنفي التعبير فال يمكن 
ي الحرية وتقاليد مهنية تساعد  بغير بناء تشريعي يساعد علاًأحرار الصحفيونيكون 

 أو حكومة معينة أو استخدام تلك الحرية لصالح المجتمع ال لصالح حزب محدد ىعل
 .هحفي نفسحتي لخدمة المصالح الذاتية الضيقة للص

 للصحف الحزبية ة األوضاع المالية غير المستقرإلىوتطرقت الدراسة 
مالي للصحف ال االستقرارنه في مقابل أ حرية الصحف ورأت ى علوتأثيراتهاوالمستقلة 

 أحزاب تعاني كثير من الصحف الحزبية خاصة تلك التي تصدر عن المملوكة للدولة
محاولة تجاوزها عن إلى  الصحف المستقلة من مشكالت مالية تدفعها ببعضها أوصغيره 

 ضغوط الحف تحت بعض الصن إلى أونبهت الدراسة . االبتزازطريق محاوالت 
تلك يؤثر على نوعية  مما اإلعالنية، ينحرف في عرض مضمون الرسالة االقتصادية
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 تستخدم ، كما وتوازنها، وعلى تناسب حجم اإلعالن مع حجم المعلومات والرأيالرسالة 
ما  بنشر  المعلنين بتوعدهمىعلبعض الصحف ذاتها اإلعالنات التجارية كوسيلة للضغط 

إلى  الدراسة أشارت، كما يقوموا باإلعالن في صحفهم إذا لم ملحهال يتفق مع مصا
تقارير األداء الصحفي التي تصدر إلى غياب الكثير من تقاليد مهنة الصحافة واستندت 

 . للصحافة في هذا الشأناألعلىعن المجلس 

 الدراسة عبر رصد اهير في الصحافة المصرية فقد عالجت عن حرية التعبأما
القومي الناصري، التيار إلى  تنتمي صحيفتين منهما أساسية صحف أربع ىوتحليل محتو

 الحزبي فإن االنتماء، وفي تقسيم  بشكل عاماإلسالمي التيار إلي وصحيفتان منهما
، "اإلسالمياللواء "صحيفة منهما تصدر عن الحزب الوطني الحاكم وهي صحيفة 

خوان إل من فكر جماعة ا اقتراباًأكثروتصدر الصحيفة الثانية عن حزب األحرار ولكنها 
راطي الناصري الحزب العربي الديمقإلى " العربي"حين تنتمي صحيفة في المسلمين، 

بوع ذائعة الصيت والتي ، والصحيفة الرابعة هي صحيفة األسوهي صحيفته الرسمية
وقد . ر القومي في مصر والناطقين باسمه من قادة التياها ويرأس تحريرها واحداًيملك
ن تلك الصحف باستثناء صحيفة العربي الناطقة باسم الحزب أإلى نتهت الدراسة ا

 المتحدة التي تشنها الواليات حربال اعتبارو ،تديين الصراع العالمىإلى الناصري تنحو 
 ضد ـ الواليات المتحدة رأسه وعلى ـالغرب  هي حرب يشنها اإلرهاب ضد ما تسميه

 صراعهذا الجزء من  اإلقليمية من الصراعات اًثيرك أنها اعتبار، والعرب والمسلمين
 نموذجا سياسيا مختلفا يمكن ، حين تقدم صحيفة العربي الناصرىعالمىالديني ال
 الحملة ضد الحرب التي نأ الدراسة ىوتر. ه في الوقت نفسه معه واحتراماالختالف

،  العالماءرجأ، واشتعلت في  ضد العراق هي حملة مفهومةالمتحدةخاضتها الواليات 
 ويجعل من يعارض ما  دينيةأبعاداً يعطيها اإلسالميولكن ربط الحملة األمريكية بالدين 

المشركين ضد المؤمنين، كما يلقي بظالل إلى  تقول به بعض تلك الصحف منحازاً
 يساعد علي أن، وهو األمر الذي ال يمكن نالمصرييدة من الشك علي األقباط متعم
 .بير داخل المجتمع مناخ حرية التعإشاعة
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 تساعد ـ العربي  عدا جريدةـ تلك الصحف نفسها أنكما رصدت الدراسة  

 .مسلمين والمسيحيين مع العالقات بين الهو ما ينسحب تلقائياًو، التحريض الطائفىعلي 

 ومنها صحف ليبرالية مثل ،كما رصدت الدراسة موقف بعض الصحف
تعبير في مصر خالل لمتعلقة بحريات الاوالمعارك  من بعض القضايا ،صحيفة الوفد"

كان أول تلك القضايا موقفها من حرية التعبير،إلى ، لتخلص منها 2003-2002عام 
 وانتهت ـ ببرنامج حول العادة السرية للنساء بثته قناة دريم الفضائية متعلقاًوالمعارك 
عن ءها أرا الصحف المصرية في معالجتها لذلك الموضوع لم تصدر أنإلى الدراسة 

، فيما عدا  مصالح ماليةأو شخصية أبعاد  بحرية التعبير ولكن تدخل في موقفهايمانإ
 إن، إال عن دفاع حقيقي عن حرية التعبيرصدر أن مواقفها جريدة العربي التي وضح 

 األزمة سببها بث حديث للقطب الناصري األستاذ محمد حسنين هيكل أن علي إلحاحها
 من الدفاع عن المبدأ أكثر ناصري إعالميأنه دفاع عن محور جعل دفاعها عن القناة وك

الوفد الذي انتهك  جريدموقف  من أفضل، ولكن في كل األحوال كان موقف العربي ذاته
 القضية الثانية فكانت أما. لتعبير لمصالح سياسية ضيقة في الدفاع عن حرية اهتاريخ

، والتي تبدل فيها هعد عملية اغتيال بالسادات عارياًالقضية الخاصة بنشر صورة الرئيس 
 نشر تلك أنصحف للدفاع عن جريدة الميدان والتضامن معها واعتبار الموقف كثير من 

إلى   وانتهت الدراسة. والتعبيرالرأي لحرية مثاالًتعبير عن حرية الصحافة والصورة 
ين موحيين  قناة دريم تقدمان مثلوأزمة، شر صورة السادات عاريا بعد وفاته أزمة نأن
 في فكر الكثير من الصحف المصرية أصيالً أمراً الدفاع عن حرية التعبير ليس أن ىعل
 . سياسية مختلفةالعتباراتولكنه يستخدم فقط المصريين،  نالصحفييو

  ؛"الثقافة العربية "وعن موقف الصحف من مؤتمر نظمته وزارة الثقافة حول 
للهجوم  المؤتمر فرصة أنديني اعتبرت  صحف التيار القومي والأنرصدت الدراسة 

 مفرطين بأنهملعقد المؤتمر المؤيدين  نالمصريي اتهام المثقفينعلى الواليات المتحدة و
 والتي بلغ بها أيضا، وللحكومة المصرية يكية، وعمالء للحكومة األمر الكلمةأمانةفي 

واعتبرت .  هذا المؤتمرةاستضاف درجة إلى ـكلماتهم   ـلحرفيه وفقا  ـالهوان
 موقف بعض الصحف الحزبية والمستقلة من المؤتمر يمثل إدانة صريحة أنالدراسة 
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 آفاق أو العربي أو من صحف األسبوع أيالموقفهم إزاء حرية الرأي فمن ناحية لم تنشر 
 مهني وهي أو، توصياته بشكل منصف  علي المؤتمر واسعاًلتي شنت هجوماًعربية وا

 أن عن ، فضالًالعربيةديث الثقافة ح تىاطا هامة تساعد علتي تضمنت نقالتوصيات ال
 األسبوع عندما قدمت تغطية لتوصيات المؤتمر قدمتها بشكل مشوه ومغلوط ةجريد

 من أياًولم تعرض . منحازة بالتغطية تحمل مضامين أحاطتوكانت العناوين التي 
 ةا جريدفيما عدمضادة لوجهة نظرها الصحف التي هاجمت المؤتمر وجهة نظر 

 من األستاذ هلي ردا عوأفردتاألسبوع التي نشرت ردا مطوال للدكتور جابر عصفور 

 .للجريدة في سابقة ايجابية تحسب ي علي عزازي زعزا

ألزمة الرابعة التي رصدتها الدراسة وهي األزمة الخاصة بمقال كان قد وتأتي ا
 باستقاء نيالصحفي يه فطالب األمريكية في القاهرة المتحدةنشره سفير الواليات 

ن ما إ من حيث المبدأ فنهأورأت الدراسة . ت صحيحة وتحرى الدقة فيما يكتبونمعلوما
 فال صفته الدبلوماسية وال موقعه يخوالنه إعطاء دروس في ، السفير لم يكن موفقاًنشره
ي نه يمس الدولة التأ ىيرماعليه هو أنه إذا نشر ما وكل ، لمهنتهمنالصحفيي أداءكيفية 
ولكن الدراسة .  التصويبأو كان هناك مجال للرد أن التصويب أو يبادر بالرد أنيمثلها 
 نقد ألداء الصحف أي علي الصحف ردة الفعل المبالغ فيها والتي ال تحتمل أخذت

 أداها القصور في هوجأ، وهي ال تعترف بأجنبياً أم  الناقد مصرياًأكانالمصرية سواء 
من وجهة نظر ، فكل نقد هو  المهنيأدائهاتطوير د في توظيف النقوال تعمل علي 

 .كيك في الصحافة ورغبه في تقييدهاتشالصحفيين 

، كما  السفير األمريكي في رسالتههأوردنه لم يتم مناقشة ما أ الدراسة والحظت
نوع من إلى  تحول، ولكن الهجوم  لم يجر تفنيدها والرد عليهاأبداها التي اآلراء أن
، دون  األمريكية التي يمثلها السفيرالمتحدةة الواليات هجوم علي سياس الأوباب سلا

  جيداً تكون مدخالًأن والتي كان يمكن أثارهامناقشة النقاط الهامة التي إلى التطرق 
  .حافةللدفاع عن حرية الص

 والذي "فارس بال جواد"خامسة والخاصة بالمسلسل التلفزيوني الوتبقي القضية  
بتحويل هذه " األسبوع"جريده قامت وقد  ،2003ن المصري في رمضان عرضة التلفزيو
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، وإسرائيلالهجوم على الواليات المتحدة  واإلعالم بوزير لإلشادةفرصة إلى المعركة  

 المستوي الفني للمسلسل أو تالبرتوكوال حوار حول بأيولم تسمح جريدة األسبوع 
ستناد المسلسل علي إما انتقدت حقوق اإلنسان بعنف عندوهاجمت المنظمة المصرية ل

 .زائفةوثيقة 

 لتدني لغة الحوار اً واعتبرتهما نموذجإضافيتينكما عرضت الدراسة لمعركتين 
 ى وهي خاصة بالهجوم علنالصحفيي انتخابات نقابة ثناءأ أحدهما أنفسهم نالصحفييبين 

بالهجوم  خاصة واألخرى ،صالح منتصر الذي كان مرشحا كنقيب للصحفيين/ األستاذ 
 . الشبابيناإلسالميحد الدعاة مفيد فوزي الذي انتقد أ/ علي األستاذ 

 ضحية بناء تشريعي مقيد بأنهاوصف الصحافة المصرية إلى وانتهت الدراسة 
، تقاليد مهنية منضبطةإلى ر حقيقي ، وبيئة عمل صحفية غير مناسبة وافتقاللحريات

اعتبار نزع نحو  فهي ت،ولآلخرينا  في الوقت ذاته تلعب دور الجالد لنفسهوأنها
 يالتحريض الشخص، وتستخدم يستوجب العداء والقطيعة" خالف "الرأي ياالختالف ف

 مع يالتعامل الصحف يمعايير محددة واضحة ف، وال تؤسس لالرأي يضد المختلفين ف
استعمال إلى تلجأ  و،الرأي يم لغة تحط من شان المختلفين فستخد، وتقضايا الحريات

، ي والسياسي حاالت االختالف الفكردينية سلبية فىو تحمل دالالت سياسية افأوص
حد التحريض إلى تديين الخالفات الفكرية على نحو يصل إلى وتتجه بعض صحفها 

 "بطوالت"إنتاجها بهدف ق المحلية بعد انتزاعها من سياحداثاألتوظف بعض ، والطائفى
 أحيان فى ـال تعبر " صحفية" عاركفى م، وتنخرط على حساب المواجهة مع الغرب

، تشغله عن همومه الحياتية الملحةبل و" الحقيقية" عن احتياجات المواطن ـكثيرة 
 .الفكرية فى المجتمع" القطيعة"و" الخالف"ة ستخدم المعارك الصحفية فى توسيع شقوت

السينمائي  ر بطريق الفنالتعبيحرية وتناول الفصل السادس من فصول الدراسة 
 .لمسرحياو

التعبير بطريق التمثيل فأرجعته حرية وعرضت الدراسة لتاريخ الرقابة علي 
في  تاريخ صدور قانون الرقابة علي المطبوعات الذي عدل ، وهو1881نوفمبر 26إلى 
 والتي كانت حتي ذلك الحين  األفالم السينمائيةى الرقابة علليهإ لتضاف 1904عام 
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ة مأمور الشرطة مباشرة وحسب تقديره هي والعروض المسرحية لرقابتخضع 
رات في إطار المكتب الفني في  صدرت الئحة التيا1911يوليو 17، ثم في صيالشخ

 2وفي . لسينما والمسرح والمطبوعات جميعاًداخلية والذي كان يراقب دور االوزارة 
لم يحصل   منعت الحكومة المصرية استيراد األفالم من الخارج ما1921غسطسأ

، يلصق علي الفيلم وتنقل صورته معه ترخيص سابق من وزارة الداخلية ىد علالمستور
 األفالم المستوردة من الخارج حيث ىكما حملت المستوردين قيمة تكلفة الرقابة عل

من قيمة  %4  قدره إضافياًبسداد رسماًـ ركية معلي الرسوم الج عالوة ـ ألزمتهم
 وزارة الداخلية ونقلإلى  الشرائط إرسالالتثمين الذي تقوم به الجمارك لسد نفقات 

 الحكومة المصرية بعد ذلك بسبع أصدرتكما . صورها ووضع شرائط الترخيص عليها
 والذي منعت بموجبه تصدير األشرطة 1928لسنة42سنوات القرار الوزاري رقم 

الخارج بغير ترخيص سابق من وزارة إلى  صورها في مصر المأخوذةالسينمائية 
 .الداخلية

بدواعي  فالقرار األول صدر اً،ين يكاد يكون متطابق سبب القرارأنويالحظ 
 العام حيث لألمن حماية أيضا، والقرار الثاني صدر  األمن العامأو العامة لآلدابالحماية 
ي الخارج  فوأهلها هو المحافظة علي سمعة البالد هإصدار سبب أن في ديباجته أورد

داخل  التي تؤخذ مناظرها في ةغرافيتووالفلسينما شرطة اأوالتي تقضي بمنع تصدير 
،  للحقيقة مخالفاً تمثيالًومعتقداتهم وأخالقهمالمواطنين  المصرية وتمثل عادات األقطار 

ن لفكرة آل اىن حت هذين السببين ال زاال هما المحددين األساسييأنورأت الدراسة 
 .الرقابة في مصر

 األشرطة ى بتنظيم الرقابة عل1955لسنة 340وعرضت الدراسة للقانون رقم 
سطوانات إلالسينمائية ولوحات الفانوس السحري واألغاني والمسرحيات والمنولجات وا

 13رقم ، والقانون 1992لسنة 38رقم  والمعدل بالقانون ،الصوتية التسجيل وأشرطة
م  بتنظيم القواعد التي تحك1976لسنة 220: عن القرارين الوزاريين، فضال1971ًلسنة 

 بشأن 1973 لسنة 459 والقرار الوزاري رقم ،صنفات الفنيةم الىعمل الرقابة عل
 .استيراد األفالم األجنبية
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ن القواعد أبش1976نة  لس220رقمكما عرضت الدراسة للقرار الوزاري  

 ،ذير الرقابيةوالذي حدد مهام الرقابة والمحا للرقابة على المصنفات الفنية األساسية
 ي فإليهاتهدف الرقابة على المصنفات الفنية المشار  "أنعلي لي وتنص مادته األو

 تأكيد فى ن تكون عامالًأ و،يرتقاء بمستواها الفنإلاإلى  1955 لسنة 430القانون رقم 
 الطاقات الخالقة وإطالققيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية وفى تنمية الثقافة العامة 

 ىءلعامة والنظام العام وحماية النش ااآلدابحافظة على المإلى  كما تهدف ي الفنلإلبداع
 ."من االنحراف

،  محددةأهدافاً يضع للسينما إليه القرار الوزاري المشار أنوالحظت الدراسة 
 يكون هناك رسالة أن ـ للقانون  وفقاًـ ولكن يتحتم ،فهو ال يعترف بالقيمة المطلقة للفن

 تعمل أن، فيجب  ولكنه يضعها لهم–لعاملين فيها  ال يتركها القانون ل–محدده للسينما 
، ولما كانت تلك القيم تتغير مجتمع الدينية والروحية والخلقية تأكيد قيم الى علأوالًالسينما 

  بل والنظم السياسية في بعض األحيان، فإن ذلك يترك مجاالًاالجتماعيةبتغير الظروف 
و أ هو الروحية  لقيمهالرقابة ووفقاًلية  الخاصة في عم للرقيب إلعمال وجهة نظرهواسعاً
ا لقيم المجتمع الدينية  فيلم مخالفأي يعتبر أن يستطيع  فالرقيب المتشدد دينياًـالدينية 

، الرقابة هو تنمية الثقافة العامة القانون علي عاتق ألقاه، والواجب الثاني الذي والروحية
 التي يتعين علي لك الثقافةوهي عبارة مطاطة تجعل التساؤل مشروعا عن ماهية ت

 أما، علي نوع الثقافة العامة المطلوبة، ومن هو المخول بسلطة الحكم السينما تنميتها
 العامة اآلداب ى تحافظ علأنالواجب الثالث فهو واجب ذو طبيعة مركبة فالسينما عليها 

لمحكمة حكام ا أل، ومن المعروف حتي وفقاًنحرافاالمن  ىءظام العام وتحمي النشوالن
 هي من التعبيرات "النظام العام واآلداب العامة"ن تعبيرات مثل الدستورية العليا فأ

 فكرة اآلداب أن، كما عها بشكل مرن لخدمة أفكار محددةالمستطرقة والتي يمكن تطوي
صور  باآلداب العامة في عصر من الع فما كان يعتبر مخالًةالعامة فكرة بطبيعتها متغير

 أكثر من نحرافاإلمن النشء ، وتبقي فكرة حماية لك في عصر آخرقد ال يعتبر كذ
 . السينمائياإلبداع ى، وتسمح بوضع العديد من القيود علةاألفكار ميوع
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 الرقابية في مصر والتي نصت عليها المادة للمحاذيركما عرضت الدراسة 
 : والمتمثلة فيما يلي،الثانية من هذا القرار

 أعمال وتحبيذ ، السماوية والعقائد الدينيةباألديانيض  والتعراإللحاديةالدعوات  •
 .الشعوذة

حد من أ صور أو  رمزاًأو صورة الرسول صلى اهللا عليه وسلم صراحة ظهارإ •
 وكذلك ،أصواتهم سماع أوت والعشرة المبشرين بالجنة يالبآل الخلفاء الراشدين 

راعى الرجوع فى  يأن على ، عموماًاألنبياء صور أو صورة السيد المسيح إظهار
 .الجهات الدينية المختصةإلى كل ذلك 

 غير أداء النبوية وجميع ما تتضمنه الكتب السماوية واألحاديث القرآنية اآليات أداء •
ينية على  عدم مراعاة تقديم الشعائر الدأو ، التالوةأصول عدم مراعاة أو ،سليم

 .وجهها الصحيح

 .عارض مع جالل الموتالموتى بما يت دفن أوعرض مراسم الجنائز  •

اتخاذها وسيلة  بأوالعطف على مرتكبيها إلى  الرذيلة على نحو يؤدى أعمالتبرير  •
 .لخدمة غايات نبيلة

 تغليب عنصر أو عرضها على نحو يشجع على محاكاة فاعليها أوتصوير الرذيلة  •
 إذاة  بالعقاب الذى يناله فى النهاية مرتكب الرذيل اكتفاءحداثألاالرذيلة فى سياق 

 .نشا عنه يوحى بتحريض على الرذيلة العام الذى ياألثركان 

 وتقاليد المجتمع وعدم المألوف على نحو يتعارض مع  الجسم البشرى عارياًظهارإ •
إلى  تكشف المالبس التى يرتديها الممثلون عن تفاصيل جسمانية تؤدى الأمراعاة 
 الزوايا التى تفصل إبراز أو ، فى المجتمعالمألوف تتنافى مع أو المشاهدين إحراج
 . تؤكدها بشكل فاضحأو الجسم أعضاء

ية والعبارات  مشاهدة الشذوذ الجنسى والحركات المادأوالمشاهد الجنسية المثيرة  •
 .التى توحى بما تقدم
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 الخروج عن اللياقة أو اإلثارةإلى المشاهد الخليعة ومشاهدة الرقص بطريقة تؤدى  • 

 .والراقصات والممثلين والممثالتن والحشمة فى حركات الراقصي

 مستحسن أو مألوفنه شئ أعرض السكر وتعاطى الخمور والمخدرات على  •
 .مصدرا للرزقتكون  أنيقة تشجع على  بطرواليانصيب القمار ألعابوعرض 

 تتسم أو ،عن الذوق العامتبوء  أو معان بذيئة أو إشارات أواستخدام عبارات  •
قترانا وثيقا إ المقترنة األلفاظة والذوق عند استخدام  وعدم مراعاة الحصاف،بالسوقية

 . الخطيئة الجنسيةأوحياة الجنسية بال

عرض مشاهد تتنافى مع  أووالمثل العائلية عدم مراعاة قدسية الزواج والقيم  •
 .قصد بها الموعظة الحسنةاالحترام الواجب للوالدين ما لم ي

 هالة من البطولة يقليد وتضف تغرى بالتأوعرض الجريمة بطريقة تثير العطف  •
على  والتقليل من خطورته يجرام تهون من ارتكاب الفعل اإلأو ،مجرمعلى ال

 .المجتمع بحيث يوحى بالمحاكاة

 .تبريرهاإلى  بطريقة تدعو بالثأر واألخذعرض جرائم االنتقام  •

 القسوة عموما بطريقة وحشية مفصلة أو التعذيب أو الضرب أوعرض مناظر القتل  •
 .  يصدم المشاهد أن بما يمكن أو الجمهور وإخافةتخدام الرعب لمجرد الرعب واس

 .اإلنسانية لمشاكل  معقوالًعرض االنتحار بوصفه حالً •

عرض الحقائق التاريخية وخاصة ما يتعلق منها بالشخصيات الوطنية بطريقة مزيفة  •
 . مشوهةأو

هورية مصر العربية  بشعب تربطهما عالقات صداقة بجمأو أجنبيةالتعريض بدولة  •
حليل تاريخى يقتضيه سياق  لتقديم ت ما لم يكن ذلك ضرورياً،وبالشعب المصرى

 . الموضوع
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 على نحو يعرضه  معيناً شعباًأو  بشرياًى موضوعات تمثل جنساًأعدم عرض  •
ددة مثل يجابى لغاية محإ انطباع إلحداث  كان ذلك ضرورياًإذا الإ والسخرية للهزأ

 .العنصريةمناهضة التفرقة 

 أو الخواطر وإثارة والقنوط اليأسإلى عرض المشكالت االجتماعية بطريقة تدعو  •
 . بالوحدة الوطنيةاإلخالل أو طائفية أورات طبقية ثغخلق 

، وما تكشف عنه من انضباط عباراتهاونعت الدراسة علي تلك المحاذير عدم 
 وغير منطقية ةدائما بقيود شديد نالسينمائيي المشرع في حقيقة األمر قد قيد المبدعين أن

 أنواعن فن السينما من وجهة نظر المشرع المصري هو نوع من أ باالعتقاد ىتحمل عل
 . الفنأنواع من اًالتعبئة الجماهيرية وليس نوع

 التي وضعها المشرع حال مخالفة المحاذير الشديدةوعرضت الدراسة للعقوبات 
رامة ال تقل عن خمسة آالف بغ سنتين ولى عيدتزالحبس مدة ال في الرقابية والمتمثلة 

ال يجوز وقف تنفيذ  على عشرة آالف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتزيدال جنيه و
 .عقوبة الغرامة

وعرضت الدراسة لموقف مجلس الدولة من حرية التعبير في السينما وعرضت 
 هذا أنحد األفالم رغم أالمحاكمة لسماحهم بعرض إلى  ورقيبة رقيبا15ً حالةإلواقعة 

شهر كتاب القصة أاحد من ن القصة لوأ وزارة الثقافة وجائزة ىالفيلم حاز عل
 ال القانون وال تطبيقات القضاء تؤمن بأنهوانتهت الدراسة في هذا الجزء . نيالمصري

 فكر مجتمعي منغلق، ويساعدها في ذلك  المسرحأوبحرية التعبير عن طريق السينما 
 .اة ويجد صداه قبل ذلك في التشريع القضكامأحينعكس علي 

 الرغم ى علبأنهنوهت الدراسة  2003- 2002وحول واقع السينما خالل عامي
  شهد العديد من األزمات بينه العام نفسأن خالل هذا العام إال أفالم أيةمن عدم منع 

 التطرف  تيارأن هي الكبرى المشكلة أنإلى ، ولكن الدراسة نوهت الرقابة والمبدعين
 وضع أوألفالم االفكري الذي سري في المجتمع المصري كان هو المطالب دائما بمنع 

 .حد لحرية التعبير عن طريق الفنون
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المملكة العربية السعودية في التأثير ته لعبورصدت الدراسة الدور السلبي الذي  

 نيالمصريالسلبي علي حرية التعبير في مصر حيث فرضت رؤيتها علي المنتجين 
 من رصدت الدراسة قائمة ، وقد هناكأفالمهمالراغبين في بيع حقوق عرض 

والمسلسالت  لشراء األفالم هديو وضعتها المملكة العربية السع رقابياًمحظورا32ً
 ،وأيديهم غيرها في رقابهم أول ذهبية سعدم وضع الممثلين سال : من بينها،التلفزيونية

عدم القسم ولي االحتشام في مالبس السيدات، ص عالحرو ،منع التدخين بكافة صورهو
 . السريرىتالفي مشاهد لقاء ممثل وممثلة عل، وةللممثل، وعدم احتضان الممثل بغير اهللا

 األفالم السينمائية ال تخضع  فقط لإلدارة المركزية أن  ورصدت الدراسة
 اإلداريةية التى تنتمى من الناحو ،بصريةالنفات السمعية والسمعية للرقابة علي المص

والخاص  1970لسنة 350 وينظمها القرار الوزاري رقموزارة الثقافة إلى والقانونية 
، ولكنها تخضع صنفات الفنية وتحديد اختصاصاتها العامة للرقابة على الماإلدارةبتنظيم 
 بآخر لعمل أو كان موضوع الفيلم يتعرض بشكل نإ لرقابة وزارة الداخلية والدفاع أيضاً

إلى  المسرحية أو، كما يتعرض الفيلم السينمائي موظيفهما ألي من أولوزارتين هاتين ا
، وقد يستطلع رأي الكنيسة فيما يتعلق اإلسالميرقابة األزهر فيما يخص الشأن الديني 

ا وجهة نظرها في جهات الرقابية التي تعمل كال منه، وهكذا تتعدد ال المسيحيةبالعقيدة
 ه فرض رؤية معتقديأو ،حجب السلبياتإلى  ترمي المصنف الفني وهي وجهة نظر

 .معينة علي المبدع

 اتساع فى جمالإلا على وجه 2003ـ2002شهد عامى للدراسة فقد ووفقاً
 ، ووسائل متنوعةأجهزةختلفة وعبر مساحة التدخالت الرقابية للسينما تحت مسميات م

ديد صالحية الفيلم الرقابية في تح تصبح قضايا تدخل الجهة أنهو ما انعكس على و
ظهر  هو ماوين ى العام خالل هذين العامأموضع نقاش كبير للرنمائي للعرض السي

الصحف سواء كانت رت عن المواقف المختلفة من خالل  فى المقاالت التي عبواضحاً
 التى عكست في والرأي مقاالت أوينما فى الصحف  صفحات السأوصحف فنية في 
 نهاإبعينهم بل  مبدعين أسماء أومعينة  سينمائية أفالم الموقف ليس من عديدة أحيان

 الوجود إلثباتالتي يتم من خاللها استخدام الموقف من الفيلم السينمائي  الكيفية أظهرت
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 كما رصدت الدراسة التدخل السلبي لمجلس الشعب . فئة سياسية معينةأوالسياسي لتيار 
 في برلمانية حول فيلم اللمبى مثالًشات القانممن خالل ال الفني اإلبداعفي عملية 

 والسياحة بمجلس الشعب اإلعالموالثقافة  ما حدث من نقاشات فى لجنة أو ،2002سنة
الترخيص  من خالل اإلدارية من انتقادات حول سلوك الجهة أثير وما 2003عام 

 . بعرض فيلم مذكرات مراهقة

الرقابة " ظهرت تعددةالم الرقابية األبنيةفضال عن نه أإلى  الدراسة وأشارت
 والحركات والتنظيمات االجتماعية تظهر من خالل مجموعة القوىوالتي " المجتمعية

 ومن ثم تكون ، السينمائية موقف العداءاألفالم قد تتخذ من بعض يالتوالسياسية و
ال قد  و، غيرها من تدخالت رقابيةأو حذف مشاهد منه أوالمطالب واضحة بحظر الفيلم 

 يرتبط إنماومباشرة  السياسية الاألبعاد أوشرط التنظيم إلى " الرقابة المجتمعية"تستند هذه 
ود على  على فرض قيتأثيره يمارس ي المجتمع المصريبها اتجاه عام محافظ سائد ف

 . والتغييرالرأيمجرى حرية 

 أكثر الرقابة المجتمعية المحافظة في مصر اآلن هي من أن"وقالت الدراسة 
 وهي نتاج الفكر الوهابي الذي غزا مصر فترة السبعينات وتشدداً سوءاًصور الرقابة 

  ."نسلبية قائمة في المجتمع حتي اآلواستمرت تأثيراته ال

نه مع الصعود أة من خالل نظرة كلية للسينما المصريحظت الدراسة كما ال
  رأسها تلكىكان علتغيرات مالمدوى لسينما الشباب الجديدة حدثت مجموعة من ال

 لمسها بطريقة  أومعينة فى اقتحام مناطق قلة الجراءة الروح المحافظة فى التناول و
لقد عبر كريم ضياء الدين ، وى توترات مع الرقابةأ تثير أالمن هنا كان طبيعيا  و،خفيفة

 أننه استطاع أ رأىعن هذا  التوجه فى فيلمه حيث "  رايح جاىإسماعيلية"فيلم مخرج 
 أفالممن نه رغم هذا الكم الكبير أ ومن هنا نالحظ ."قبلة "أيبدون  ناجحاًعمالً يقدم 

 ،الت المجتمعية التى تدور حولها ترصد حقيقة التحوأن لم تستطع نهاإفالمرحلة الجديدة  
قد و .الضحكالفكاهة وطابع جات بالسطحية ويغلب عليها من ثم فقد اتسمت المعالو

 كتاب ألفكارنتاج الموجة من األفالم هي  تلك نأإلى  الكثير من التحقيقات الفنية أشارت
ن هذا السياق إفبالطبع و، "كثير من الضحك..  من السياسةقليل"سيناريو يقدمون خلطة 
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 يب حيث ال يعتمد كتاب السيناريون مقص الرقع األفالم هذه النوعية من بإبعادكفيل  

ما من على رصد قصة  باألساسيعتمدون  وأدبية عمالأعلى لهذه النوعية من األفالم 
 حداثاألاول البساطة فى تنفاء طابع مع إخل مزجها بطابع كوميدى ورومانسى خال

 قضايا أومؤثرة  إنسانية أحداثدون االستغراق فى "شات متفرقة سكتاواالعتماد على 
وعرضت الدراسة لتسع حاالت ألفالم عربية وخمس حاالت ألفالم "اجتماعية موجعة 

ت رقابية عليها وانتهت بمنع بعضها من العرض للتدليل علي سطوة تحفظاأثيرت  أجنبية
 . وتسلطهاالمجتمعيةالرقابة 

 ىمحاوالت مجلس الشعب فرض رقابة علل بإسهابكما عرضت الدراسة 
 متعددة من الرقابة بأنواع علي تلك الحرية التي تحظي  إضافياًالسينما ليكون بذلك رقيباً

 بمجلس الشعب النائب محمود معروف اإلعالمالثقافة و، ونقل عن وكيل لجنة والرقباء
نه من إ لمجلس الشعب وأصيلأن التصدي لألفالم الهابطة ومنع عرضها هو اختصاص 

 أن هنه يتعين عليأ ليس رقيبا عليهم و مجلس الشعبأنالسينمائيون  يتصور أنالمغالطة 
افة وزير الثقإلى  ةإحاط قد تقدمت بطلب إنني"، وقال النائب يرفع يده عن تلك األفالم
تتعارض مع قيم  األفالم الهابطة التي ه، حول هذ13/3/2003فاروق حسني بتاريخ 

 األفالم هت في مشاهدة هذأن لجنة الثقافة بدإ النائب أضاف، كما وأخالقيات مجتمعنا
 يكون لنا في نهاية المطاف وقفة حاسمة مع تلك األفالم التي أنجل أالهابطة لتقيمها من 

، كما عرض التقرير لردود الفعل الغاضبة من  مجتمعاتناإلىتعارض مع قيمنا وتسئ ت
  . تراجع مجلس الشعب عن موقفهإلى أدي هذا الموقف وهو ما ى علنالسينمائييبعض 

فى تقييد حريات  الشريف دور األزهروفي الفصل السابع تناولت الدراسة 
 الدولة أنلمبدعين الذين يرون  حيث رصدت الدراسة رؤية عدد كبير من ااإلبداع

 اإلبداعالمصرية تستخدم مؤسسة األزهر التابعة لها مباشرة في كبح جماح حرية 
، وقد عرض هذا الفصل للتشريع المنظم لدور األزهر  ه الذي تريداإلطارووضعها في 

 من هذا الحق وانتهت الدراسة اإلداري وموقف محكمة القضاء اإلبداعفيما يتعلق بحرية 
، فكل الفني األدبي واإلبداع دور له في مراقبة أينه ال يوجد في قانون األزهر ألى إ

 من بحوث ودراسات لينتفع بما اإلسالمي والتراث اإلسالم هو تتبع ما ينشر عن همال
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، ، وهي مهمة فكرية باألساس بالتصحيحئ الرأي الخاطهيواج أوفيها من رأي صحيح 
ن كل ما ، وجزمت الدراسة بأ غير ذلكأو طلب المصادرة أووال عالقة لها بإبداء الرأي 

 الرأي فيها خارج عن نطاق بداءإ أو فنية عمالأيقوم به األزهر من طلب مصادرة 
 . الشرعيةى ويمثل بذاته عدوانا علالقانون

 دور واضح بشكل لألزهر لم يكن 1994نه حتي عام أوالحظت الدراسة 
، حتي قام شيخ األزهر سمعية والسمعية البصريةمصنفات القانوني في الرقابة علي ال

العمومية الجمعية إلى  خطاب بإرسال 1994 في ينايرـمحمد سيد طنطاوي ـ الحالي 
 فتوى قانونية حول تحديد إصدارالتشريع بمجلس الدولة يطلب لقسمى الفتوى و

 الفنية لألعمالوزارة الثقافة فى التصدى و الشريف األزهراختصاصات كل من 
 تتعارض مع أو إسالمية السمعية البصرية التى تتناول قضايا أولمصنفات السمعية وا

 للصالحيات عماالًإالتداول  التوزيع وأو النشر أو التسجيل أو و منعها من الطبع اإلسالم
 الجمعية أصدرت 1994فبراير  10فيو. منهما بمقتضى القوانين واللوائحالمخولة لكل 

 ذات الطابع ه المعروف بتوجهاتـطارق البشرى / ر العمومية برئاسة المستشا
وزارة  الملزم لالرأيصاحب  وحده  الشريف هواألزهر أنفتوى تؤكد  - اإلسالمي

بالمصنفات السمعية فض الترخيص  رأوسالمى للترخيص  اإلالشأنالثقافة فى تقدير 
س الدولة في  التي اعتبرتها الدراسة مساهمة من مجلقالت الفتوىو .والسمعية البصرية

 هو الهيئة األزهر أن"من جديد دولة الدينية  الدولة المدنية ومحاولة بعث الأسسهدم 
الرسالة  أمانةحمل  و،حفظ الشريعة والتراث ونشرهماالمشرع الوضعى بها  أناطالتى 

 فيما يتصل بالشئون الرأي هو صاحب األزهرن شيخ أ و،كل الشعوبإلى  ةاإلسالمي
 إدارةمنها  وإدارات أو بما يتبعه من لجان ةاإلسالميمع البحوث  مجأنالدينية كما 

له والية مراجعة المصحف الشريف ومن  هو من ـالترجمة والنشر  ووالتأليفالبحوث 
 فيها الرأي إبداءو لإلسالمالمصنفات التى تتعرض له حق التصدى لفحص المؤلفات و

من ثم  وةاإلسالمي يتعلق بالشئون  يجعل هذه الهيئة هى صاحبة التقدير فيماي الذاألمر
 نيط بها ي للجهات الت ملزماًالشأن تقدير هذا ي بواسطة هيئاته فاألزهررأي  بداءإيكون 
على منح صفة الضبط " أكدت أنها الفتوى، ولكن الخطير في تلك " القرارإصدار

الفين  فى تطبيق هذا القانون وفرض عقاب جنائى على المخاألزهرالقضائى للعاملين فى 
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ي الذي  هي في األساس القانوني والفكرالفتوى خطورة تلك أنإلى  ونبهت الدراسة ."له 

، بحسبان لغالبية الغالبة من الشعب المصري دين اواإلسالم"  والتي جاء فيهاهبنيت علي
 الثابتة همها الدستور، ومن ثم تقوم خصائص للدولة التي ينظاألساسيالشعب هو الركن 
، وقد نص القانونانها من خصائص الدولة المعترف بها من في الواقع بحسب

 هي المصدر ةاإلسالمي مبادئ الشريعة أن ى في المادة الخامسة منه عل1971دستور
 يتخلل النظام العام واآلداب إنما وقيمه ومبادئه اإلسالم، وبهذا يظهر الرئيسي للتشريع

 بها قانون الرقابة أقامغة التي ، حسب الصي مما تتضمنه مصالح الدولة العلياوهي كذلك
 هالترخيص بأي من هذ  المصنفات الفنية ركن الغاية في القرار الصادر بشأنىعل

 ."المصنفات

 واألسس التي قامت عليها وعرضت ألراء قانونين الفتوىوفندت الدراسة تلك 
 تلك ى مجلس الدولة حتي السابقة علأحكام أنإلى ن كانت قد انتهت إوحقوقيين بشأنها، و

 يشتم منها أن كانت تمنح األزهر الحق في الرقابة علي األفالم والكتب التي يمكن الفتوى
 .إسالميةتعرض ألمور ذات طبيعة ال

لدولة  الدراسة قد رصدت في الوقت ذاته بداية تحول في اتجاه مجلس اأن ىعل
/ ؤلفللم" اإلسالميرأي في الفكر " كتابمن وحظر توزيع  بمناسبة 2003منذ عام 

فيه استعراض مختصر لرحلة الفكر  و1976صدر فى عام  والذي سعيد محمد حسن
 على عيالمؤلف ن" بمصادرة الكتاب ألن ةاإلسالمي، وقد قام مجمع البحوث اإلسالمي

طوار أل ورأىفكرة الكتاب تدور حول نقد " نإو، "!!المسلمين تخلفهم فى الجانب العلمى
 حسب تعبير مجمع ـهى فى الحقيقة  و،اإلسالميسماه المؤلف بالفكر أمراحل ما و

 ،"اليأس وباإلحباطهرطقة تجعل القارئ يصاب  ثرثرة وإالهى   ماـ ةاإلسالميالبحوث 
 أصولو لثوابت ينشائإ جاء مجرد نقد إنماو يستحدث فكرة أولم يضف " الكتاب إن

 الحقيقى من  و تساءل التقرير حول الهدف،"أمرهشرعية مما يجعل القارئ فى حيرة من 
عالء على ما ورد من محاولة االست هدف لديه سوى النقد لذاته والأنه إلى  الكتاب مشيراً

".  لقالب جديده على وشك الوصول فى عرضبأنه  للقارئاإليحاءوشروح لنصوص 
بوقف تنفيذ قرارات مجمع  "2003 مايو 20 حكمت في اإلداري محكمة القضاء أن ىعل

 " ونقلت الدراسة عن الحكم قوله" الثالثةبأجزاءه  نشر الكتاب  برفضةاإلسالميالبحوث 
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القانونية  التى تنظم حرية مخالفا للمبادئ الدستورية و منع نشر الكتاب هو في ذاته أن
ن مثلت إ واإلسالميبعض رجال الفكر إلى د ال يكفى للخروج عليها ثمة نق والرأي
لما كان الثابت نه وأن حيث وم" نهأة  المحكمأضافت، كما " جمهور الفقهاءرأى آراؤهم

 عن  ـةاإلسالميمجمع البحوث ـ  الجهات المختصة أعدتها  التقارير التىأنمما تقدم 
 نشر هذه الكتب  الشريف برفضهاألزهر قرار إلصدار الكتب المذكورة ال تصلح سنداً

 . ورد بهعلى ماالتعقيب صاحبه حق نشره ولسالمى  فى الفكر اإلياًأباعتبارها تمثل ر
لعلوم الدين فعلى  الشريف كان وما زال منارة األزهرن أ المحكمة من حيث أضافتو

 ، جمهور العلماءرأىمع ن اختلف بعضها  إ واآلراءكافة إلى  تتسع صدورهم نأرجاله 
  ."خر اآلالرأي و الرأيية الحوار تخرج فحر

س الدولة لحرية  هذا الحكم يشكل نقلة كيفية في نظرة مجلأنواعتبرت الدراسة 
 الطبيعي من ناحية ه حجمإلى األزهر هلعبي والفكر من ناحية وإعادة للدور الذي اإلبداع
برز وجهة أ الدينية والعقيدةفقد ناقش الحكم األزهر في مسائل تدخل في صلب . أخري

 األزهر ال يحتكر الحقيقة الدينية وحده أن بذلك نظر مخالفة لوجهة نظر األزهر مؤكداً
ألزهر  ينشره حتي لو خالف رأي اأن اإلسالمي يمكن لكل صاحب رأي في الفكر وانه

، وليس صاحب الرأي اإلسالميفي الشأن اآلراء  رأي من ه عن كونهيأرالذي ال يزيد 
 الطبيعي كمؤسسة فكرية هحجمإلى  وهو بذلك يعيد األزهر اإلسالميالوحيد في الشأن 

 وليس لها من حق في فرض رؤيتها علي ،واالختالف الجدل والنقاش أرائهاتقبل 
 . اإلسالميخرين حتي في خصوص الشأن اآل

 عهد ى علاإلبداعكما عرضت الدراسة لصور تدخل األزهر الشريف في حرية 
 وعرضت للضوابط التي وضعها  علي جاد الحق والشيخ سيد طنطاوي،الشيخ جاد الحق
 والتي تتمثل فيما ،ة علي اإلبداع في عهد الشيخ طنطاوي للرقابةاإلسالميمجمع البحوث 

 -:يلي 
 ة فالمصادرة منوط،اته مصادرة الكتبال من اختصاصليس من مقاصد المجمع و .1

 فيما يالشرعالرأي  بداءإ ي ومهمة المجمع ه،بالسلطة القضائية بنص القانون
 .إليهل ايح
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ن يكون أ المذهب مع مؤلف الكتاب ال يمكن وأ الرأي اختالف المجمع فى نإ .2 

 سنة من ي فاالختالف الفكر،و التوزيعأ للتوصية بحجب الكتاب عن الطبع اًررمب
 التى استقرت األمة و كذلك الحال مع االختالفات المذهبية بين مذاهب ، اهللانسن

رؤاها  وأفكارهان تعرض أ فمن حق المذاهب المختلفة ،اإلسالم فى تراث أدلتها
 . عن القلق والشذوذبعيداً

 من الدين بالضرورة اًن هناك معلومأا المعتمدة قد اتفقت على ه بمذاهبهمن األأل .3
 فكر ينقض أي حريص على عدم قبول  فان المجمع،لم تختلف فيه الفطر السليمة

 اإلسالم أركانو يمانإلاهو على وجه التحديد ثوابت و يخالف هذا المعلوم وأ
  :هى و

 والكتب ،لهى بالوحى اإليمانإلاو ، الحسنىوأسمائه باهللا وبصفات كماله يماناإل
 بالغيب والحساب يمانإلاو ، اهللا ورسلهأنبياء بجميع يماناإلو ،السماوية جميعها

 . الخمسةاإلسالمركان أب و،والجزاء

 ورموزها الدينية والفكرية وأخالقياتهامة مقدساتها ومنظومة قيمها أل ن لكأل .4
الفنون على المكانة  واآلدابوفكر تها التاريخية فان الحفاظ فى عالم الوبطول

 السامية لهذه المقدسات والقيم و الرموز هو مقصد من المقاصد التى تمثل معياراً
 .واألفكارالرفض فى عالم الثقافة للقبول و

 ثوابتها الحضارية التى تمثل الجوهر الذى أيضا ثوابتها الدينية فلها لألمة أنكما و .5
" ـلمعبر عنه بهو ا والمكان و عبر الزماناألخرى والحضارات األمميميزها عن 

حد المقاصد فى عالم أ لألمةالحفاظ على الهوية الحضارية  و،"الهوية الحضارية
 .واألفكارالثقافة 

 ،تقدمها ونهوضها وةاإلسالمي األمة الدين تقتضى الحفاظ على وجود قامةإن وأل .6
يهدد وحدتها سواء  واألمةن المجمع حريص على رفض كل فكر يشق صف إف

و فكر وافد يسعى لتفريق أ اإلسالمإلى هذا التهديد فى صورة مذاهب تنتسب جاء 
 .صفوف المسلمين
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ن إالغث بالسمين ف ى كاتب اختالطأكتابات  وى مفكرأ فى فكر  كان وارداًإذاو .7
 ةم فمه،لفحص مقدم على التوصية بحجية موضوع ايترشيد العمل الفكر
 للعمل الفكرى اًإنقاذذلك تاب و قبل الرفض الكامل للكاألخطاءالفاحص تصحيح 

ن الموقف يكون الموازنة إ كان الكتاب قد طبع بالفعل فإذا أما .د الكاتبخذ بيألاو
  ال ظناًثيقة بالثوابت يقيناًوسلبيات لها عالقة وبين ما فى الكتاب من ايجابيات 

 رجحت كفة السلبيات كانت إذاو الكتاب أجيز رجحت كفة االيجابيات فإذا
 .اإلجازة بعدم التوصية

العديد من المغالطات التي وردت في تلك القواعد والتي إلى   الدراسةوأشارت
 علي ميادين  األزهر حتي في عهد الشيخ سيد طنطاوي يرغب في السيطرةأنتؤكد علي 

 تناول  ولكن بطريقةاإلسالم، ليس فقط فيما يتعلق بطريقة تناول حرية الفكر والتعبير
 أن فمما ال شك فيه هن الرابعة والخامسة عن ذلك التوجرات الفقرتي، وتكشف عباالتاريخ

 بطالتهاو ورموزها والفكرية أخالقياتهامة منظومة قيمها وأن لكل أل" عبارات مثل
ات الفنون على المكانة السامية لهذه المقدس واآلدابويخية فان الحفاظ فى عالم الفكر التار

 للقبول والرفض فى عالم الثقافة التى تمثل معياراًالرموز هو مقصد من المقاصد والقيم و
 ثوابتها الحضارية التى تمثل الجوهر أيضاً ثوابتها الدينية فلها لألمةن أوكما ، واألفكار

 ـهو المعبر عنه ب عبر الزمان والمكان واألخرى والحضارات األممالذى يميزها عن 
حد المقاصد فى عالم الثقافة أ مةلألالحفاظ على الهوية الحضارية و" لحضاريةالهوية ا"

إلى ن األزهر يمد سلطاته في الرقابة ليس فقط أتؤكد مثل هذه العبارات علي "واألفكار
و منظومة قيم األمة يدخل أو الهوية الحضارية أ الديني ولكن كل ما يمس التاريخ الشأن

 .مراقبتهوفي اختصاص األزهر 

 عارمة ن هناك رغبةأهر بوضوح نه يظأإلى وانتهت الدراسة في هذا األمر 
حريات في للتحكم ـ  كانوا وكانت درجة سماحتهم أياًـ  ه األزهر والقائمين عليىلد

 . التعبير وإعادة صياغة عقل األمة علي نحو يساعدهم علي السيطرة الدينية عليه

 بعض الكتب   ةكما عرضت الدراسة لحاالت نموذجية طلب فيها األزهر مصارد        
 "رة قومية و االعتقاد ضـرورة علميـة     ضرو اإلجهاض" وهي كتب    ،قشتهاوالمؤلفات ونا 
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زواج المتعة  " ،عفيفيللكاتب محمد عبد الرازق     " نىآهذا قر "،  للدكتور محمد عبد المعطى    

سينمائية المشـهد   " كتابو،  حمد محمد سالم  أللمؤلف  " حالل بين الدين والتطور والقانون    ال
 المؤلف سـعيد محمـد   ـ "اإلسالميأي في الفكر ر"كتاب و، ياسر أنورالمؤلف   "القرآني
يمـان  إلا"كتاب و،  المؤلف سعيد محمد حسن   ـ "حقائق اإلسراء والمعراج  "كتاب  و،  حسن

ـ " والمعراجواإلسراء ن الشاعر صابر عبـد الـدايم،   ديواو ،حمد حسنأمؤلف سعيد  لل 
سـة  كمـا عرضـت الدرا    . حمد الشهاوي للشاعر أ  ـ "وصايا في عشق النساء   "ديوان  و

سـيف  "لسـل   مس:عمل األزهر رقابته عليهـا وهـي  أتي للمصنفات السمعية البصرية ال   
 ."رجل األقدار"مسلسل و ،"م األنبياءمحمد خات"فيلم و، "ظالل خفية"فيلم و، "اليقين

، والضـغوط التـي   حرية التعبير داخل األزهـر الشـريف    لوعرضت الدراسة   
 اآلراء على التشدد و الغلو فى تبنـى         مبادئ االعتدال  و أفكارجل تغليب   أمن  تعرض لها   

، كمـا   ومـذهبياً  المختلف دينيـاً خرآلاالتوجهات السلفية الرافضة للتعاون والتعامل مع   و
تعديل المنـاهج الدراسـية    إلىدعوة المجتمع المدني العربي بإلحاح  إلىتطرقت الدراسة  

د من مؤسسات حقـوق   التي تبناها العدي   الدعوى، وهي   ةاإلسالميفي المؤسسات التعليمية    
 هوعرضت الدراسة للصـراع حـول هـذ       . 2001سبتمبر 11حداث  آاإلنسان حتي قبل    

 مجمـع البحـوث   أعضـاء الكثير من ، بما في ذلك اعتراض   ه داخل األزهر نفس   المسألة
 شـيخ   طنطاوىسيد   كما طرحها الشيخ     األزهرمواد تطوير مناهج     على بنود و   ةاإلسالمي

العديـد مـنهم     بين   صدام إلى االعتراض فى مرحلة تالية      قد تحول هذا  والجامع األزهر   
اراته فى قضايا تطوير    هم علنا لبعض قر   ضرفو،  سيد طنطاوى شيخ الجامع األزهر    بين  و

 جميـع طـالب     وإلـزام  ،نآتعلقة بحفظ الطالـب للقـر     مزهرى خاصة تلك ال   التعليم األ 
" التويفـل " امتحـان  ةبتأدي مهما كانت طبيعة تخصصاتهم   األزهربجامعة   الدراسات العليا 

 . فى القاهرة األمريكيةالتابع لفرع هيئة المعونة " امديست" فى معهد

من فصول الدراسة حرية تكوين األحزاب السياسية حيث        وتناول الفصل الثامن    
م يخ األحزاب السياسية في مصر التي نشأت في مصر منـذ عـا       راتلالفصل   عرض هذا 
 القائد العام للقـوات     أصدر عندما   1953اير عام    ين 17 وانتهت حقبتها األولي في      1879

 يتضمن فترة انتقالية لمدة ثالث سنوات مـع          دستورياً المسلحة اللواء محمد نجيب إعالناً    
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، ثم عادت من جديد فـي        لصالح الشعب  أموالهاحل جميع األحزاب السياسية ومصادرة      
 .  الساداتأنور/  من الرئيس وبمبادرة 1974عام 

ـ  أدخلـت قانون األحزاب السياسية والتعديالت التـي       ل وعرضت الدراسة   ه علي
 31،  1980 لسـنة    144،  1979 لسـنة    36،  1978 لسـنة    33: أرقامبموجب القوانين   

 أن إلـى  وأشارت،  1994 لسنة   221 القانون رقم  أخيراًو 1992 لسنة   108،  1981لسنة
ـ  كل تعديل علي قانون األحزاب كان يحمل في طياته قيدا جديـداً            ـ  ى عل ة تكـوين    حري

  .األحزاب السياسية

 لقانون األحزاب السياسية فإن تشكيل الحزب يخضع في         فقاًونه  أت الدراسة   أور
ن األحزاب في مصر مغالطـة      شروط تكاد تجعل من القول بحرية تكوي       إلىحقيقة األمر   

ـ والتي  ـفقانون األحزاب يشترط وفقا لنص المادة الرابعة من القانون  . قانونية  تتعرض
 ال تتعـارض مبادئـه مـع    أنلقيام الحزب السياسـي    ـ يل في اتجاه التقييد مرتين    للتعد

المبـادئ   باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع وال مـع المقومـات و          ةاإلسالمي الشريعة
مـايو   15 ، وثـوره 1952 يوليـو  23 مع مبادئ ثورتي     أو،  األساسية للمجتمع المصري  

والسالم االجتمـاعي    ،الوطنية الوحدة ىلع"  يحافظ برنامج الحزب   أن، كما يجب    1971
 الدراسـة   وأشارت،  "االشتراكية الديمقراطي، والحفاظ علي المكاسب      االشتراكيظام  والن
 بحكـم  أنهـا "شعب والتي قالت عن تلـك العبـارة   تقرير اللجنة التشريعية بمجلس ال  إلى

فـي تحديـد    ، ومن ثم فإن الفيصـل       ها من خالل الممارسة والتطبيق    طبيعتها يتم تفسير  
 همعاني العبارات السابقة هو القضاء الذي سوف يستلهم بال شك المعنـي المحـدد لهـذ               

 وبصـفه   ،1952 يوليـو  23 منذ   للثورة الدستور والمواثيق السياسية     أحكامالعبارات من   
كما سوف يستلهم الممارسـة      .اآلن حتي   1971 مايو 15خاصة بعد تصحيح مسارها في    
 العبـارات  ه تشريعي يحدد معني كل عبارة من هـذ أوي فيما نشأ منها من عرف دستور    

، في ظل المناخ الديمقراطي وسيادة القـانون         المعاني هويضع المعايير الدقيقة المحددة لهذ    
حـدود  ، والذي يكفل حرية الفكر والرأي والتعبير عنها بكل الوسـائل فـي              ن اآل السائدة
شرع قد تنصل من واجبه في ضـبط        بذلك يكون الم  " نهأوعلقت الدراسة بقولها     ،"القانون

 معرفة حقوقهم وواجباتهم وناط بالقضاء      لألفرادصياغة عبارات القانون وتحديدها ليمكن      
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، والتي تخالف مهمـة القضـاء المصـري         ه والشاقة في الوقت نفس    المتغيرةتلك المهمة    

 تلـك الشـروط   أن عـن  فضالً". والذي هو في حقيقته قضاء تطبيق وليس قضاء تشريع 
، وتجعـل مـن بـرامج األحـزاب         جديدة أحزابإعاقة قيام    إلىي في حقيقة األمر     تؤد
 األحزاب التي   شئون، وهو األمر الذي يؤدي بلجنة       اسية نسخا متشابهة ال تمايز فيها     السي

ـ رفض الم إلىتسيطر عليها حكومة الحزب الوطني الحاكم        حـزب أي قيـام  ىوافقة عل
 للمـادة   نه وفقـاً  أ، باعتبار   األخرى األحزاب    بحجة عدم تمايز برنامجه عن برامج      جديد
ل بالقـانون رقـم   والمعـد 1977 لسـنة  40ة من قانون األحزاب السياسـية رقـم      الرابع
 في تحقيـق هـذا      هساليبأ و هب أن يتميز برنامج الحزب وسياسات     يج"  فإنه 1979لسنة36

  ."األخرىالبرنامج تميزا ظاهرا عن األحزاب 

 لسـنة  40دة الرابعة من قانون األحـزاب رقـم          الما  أن إلىكما نبهت الدراسة    
 وهـو نـص   أصـالً  سبب قيام األحزاب السياسية  إلغاءإلى تتضمن شرطا يؤدي  1977
 لتصير علي النحـو     1980نةلس144من المادة والتي عدلت بموجب القانون       الثالثة   الفقرة
 أويار قياداتـه   اختأو ه برامجه أو في مباشره نشاطأوعدم قيام الحزب في مبادئه      "التالي  
 أو التفرقة بسبب الجنس     أساس علي   أو جغرافي   أو طائفي   أو طبقي   أساس علي   أعضائه
 لسـنة  40 فـي القـانون   الفقـرة وكان النص األصلي لتلك   ."العقيدة أو الدين   أواألصل  
 أو جغرافي   أو فئوي   أو طائفي   أو طبقي   أساسعدم قيام الحزب علي      "ى ينص عل  1977

ثم رأي المشرع تشـديد     " العقيدة أو الدين   أو األصل   أوسبب الجنس    التفرقة ب  أساس ىعل
حيـث شـدد   1979 لسـنة  36 األحزاب فقام بذلك وفقا للقانون إنشاءالنص وتقييد حرية    

 فـي   أو برامجـه    أوقيام الحزب في مبادئه     "لتكون علي النحو التالي     الفقرة  صياغة تلك   
 يتعارض مع نصوص القـانون      أساس ى عل أعضائه أو اختيار قياداته    أو مباشره نشاطه 

 أو طبقي   أساس ى عل أو االجتماعي بشأن حماية الجبهة الداخلية والسالم       1978 لسنة 33
 أو الـدين    أول  ص األ أو التفرقة بسبب الجنس     أساس علي   أو جغرافي   أو فئوي   أوطائفي  
رابعـة مـن    ادة ال من الم الثالثة   الفقرةنص   إلى، وقالت الدراسة انه يمكن النظر       "العقيدة

 عرقلة المشـرع لحـق       نموذج لمحاولة  أنها علي   أوردناهما   ءضو ىقانون األحزاب عل  
فـإن األحـزاب    أخـرى   فمن ناحيـة    .  لمبررات تشكيلها   جزئياً زاب وهدماً تكوين األح 

 حتـي   أو،  نات طبقية  تكوي أوفئات اجتماعية    عن مصالح    اًة هي في حقيقتها تعبير    السياسي
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من المادة الرابعة من    الثالثة   الفقرةن المتأمل لنص     فإ أخرية  ومن ناحي . مناطق جغرافية 
قل مـن ثـالث    مرتين في أالفقرة ه المشرع قد عدل هذأنشف ببساطة   تالقانون سوف يك  

حق األحزاب في اختيـار  تقييد وسنوات وفي كل مره كان التعديل في اتجاه تشديد النص     
 .نشطتهاوطريقة عملها وممارستها أل بل وأعضائهاقياداتها 

تقييد حق تكوين األحزاب لـم      في   محاوالت المشرع     أن إلىكما نبهت الدراسة    
 يتضمنها برنامج الحزب وال في تحديـد  أن التي يجب الموضوعيةتقف عند حد الشروط    

 إلـى  ولكنها تمتد ، طريقه اختيار قياداتهأو هنشاطن الطريقة التي يباشر بها الحزب      القانو
ط القانون فـي     اشتر مؤسسيهفمن جهة   . نوط بها اعتماد برامجه   اللجنة الم نوع مؤسسية و  

، ن علي األقل مـن العمـال والفالحـين    يكون نصف عدد المؤسسي أن المادة السابعة منه  
 فالحـين   أو يبحث طالبي تأسيس الحزب عن عمـال         أنه   ومفاد وهو شرط يبدو متعسفاً   

ـ  أوألضمهم لعضويته التأسيسية حتي لو لم تكن في برامج الحزب      أن مـا يمكـن   ههداف
 البرلمان من   أعضاء يكون نصف    أن كان الدستور قد نص علي       اوإذ .يتسق مع وجودهم  

ـ     االستثناءالعمال والفالحين فإن ذلك كان علي سبيل         ي صـياغة    ولضمان مشـاركتهم ف
، فإن هذا الهدف ال وجود له في تأسيس الحزب فمن المفتـرض             ات العامة للدولة  السياس

 تتعارض سياسـات الحـزب   أن ومن الممكن ،للدفاع عن سياسات معينة يقوم الحزب   أن
 اً مثيـر  أمراً التأسيسيةحتي مع مصالح العمال والفالحين فيكون اشتراط تمثيلهم في بنيته           

 الحزبية قـام    التعددية المشرع عندما قرر األخذ بنظام       أن علي   ، ودليالً للدهشة من ناحية  
 من المراقبين السياسـيين ينعتـون    مما جعل كثيراً   كياالشترا االتحادبذلك مستلهما فكرة    

 من جهـة    أما. "ام الحزب الواحد في قالب تعددي     نظ "بأنهنظام التعدد الحزبي في مصر      
 تكون فـي يـد      أن فقد حرص المشرع علي      وإنشائهااللجنة التي تعتمد تسجيل األحزاب      

ـ  . وين األحزاب  للتحكم الكامل في تك    ال منازع لها في ذلك    ب التنفيذيةالسلطة   ادة فتنص الم
، فقد كانت تشـكل    اختصاصاتها ىشكيل تلك اللجنة وعل    ت ىالثامنة من قانون األحزاب عل    

 العربـي،   االشـتراكي  لالتحـاد    المركزيـة  اللجنة   أمين" عند صدور القانون من    و أوالً
وعضوية وزير العدل ووزيـر الداخليـة والـوزير المخـتص بالتنظيمـات الشـعبية               

حزب سياسي من بـين رؤسـاء     أي   إلى من غير المنتمين     ثالثةجانب   إلى ،واالشتراكية
 المركزيـة  نوابهم ويصدر قرار باختيارهم من رئيس اللجنة      أوقضائية السابقين   الالهيئات  
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 تعديل تلك المادة    ىجر1980لسنة 144القانون رقم     وبموجب".  العربي االشتراكيلالتحاد   

 وعضوية وزيـر الدولـة لشـئون مجلسـي     رىالشولرئيس مجلس اللجنة  تكون رئاسة ل
رؤسـاء الهيئـات القضـائية    ر الداخلية ووزير العدل وعدد من     ، ووزي وريوالشالشعب  
 األهـم   أنعلي   .ه قرار من رئيس الجمهورية نفس     باختيارهم، ويصدر    نوابهم أوالسابقين  

اء ير حضـور وموافقـة الـوزر       تصدر قراراتها بغ   أو تجتمع   أن اللجنة ال يجوز لها      أن
ـ      الرابعة من    الفقرةحيث نصت   !! الثالثة ديلها بموجـب القـانون     المادة الثامنة بعـد تع
 من  وأربعةال يكون اجتماع اللجنة صحيحا إال بحضور رئيسها         " نهأعلي  1980لسنة144

 من الفقرة األولي وهم     4و3و2األعضاء المنصوص عليهم في البنود     ومن بينهم    أعضائها
 إلـى ويمكن من مجرد مطالعة النص بعـد التعـديل        ". ليهمإا  شرنأالوزراء الثالث الذين    

 ممثلـة   التنفيذية، فالسلطة   ما يتعلق بالحق في تكوين األحزاب     استشفاف روح الحكومة في   
 هي التي تتحكم ليس فقط في اجتماعات اللجنة ولكن فـي القـرارات             ةفي الوزراء الثالث  
 .التي تصدر عنها

خـالل عـام    اللجنة   إلىلبات تأسيسها    التي قدمت ط   لألحزابعرضت الدراسة   
 ، المـؤتمر الـديمقراطى   الجماهير المصـرى ومصـر السـالم و        أحزابوهي   2002

، وعرضـت الدراسـة     األحزاب تلك   تأسيسقراراتها باالعتراض على    اللجنة   وأصدرت
ـ    اللجنة في رفض كل طلب من تلك ال        سبابألبالتفصيل    بمـا يفيـد     هطلبات وعلقت علي

 . للدستور والقانون ومخالفتههانتقاد

 فـى الصـراعات الحزبيـة    األحـزاب دور لجنة شئون   كما عرضت الدراسة ل   
 السياسية القائمة على الساحة ووقـف صـدور   األحزاببتجميد بعض وقراراتها  الداخلية  

، وعـددت الدراسـة      مفتعل علـى الرئاسـة     أوصحفها تحت حجج وجود تنازع حقيقى       
 واألحـرار العمل ومصر العربى االشـتراكى   ابأحزاألحزاب التي جمدتها اللجنة وهي    

والوفاق القومى والتكافل االجتماعى وحزب الشعب الديمقراطى وحزب الخضر وحـزب   
 . مصر الفتاة وحزب العدالة االجتماعية

 في القرارات الصـادرة عـن لجنـة         مامهاأوتناولت الدراسة الجهة التي يطعن      
 عليها وصـف  وأطلقتا هيئة قضائية  ورفضت اعتباره،األحزاب وهي محكمة األحزاب  
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دد من القضاة وعدد مماثل مـن       حيث تتكون من ع   " هيئة إدارية ذات اختصاص قضائي    "
 . هيئة من الهيئات القضائيةأي مامأ أحكامهاالقضاة وال يمكن الطعن علي غير 

األحزاب التي تم    خاصة بموقفها من     حكامأ أيةمحكمة األحزاب هذه     ولم تصدر 
، ولكنهـا تناولـت      وبالتالي لم تتعرض الدراسة لهـا      2003ـ2002اميرفضها خالل ع  

، حيـث   عض قرارات لجنـة األحـزاب السياسـية        من ب  اإلداريموقف محكمة القضاء    
 مـايو  الممتدة بين و – خالل الفترة التي تغطيها الدراسة   إلداريا محكمة القضاء    أصدرت
ينـاير  4 و2002رديسـمب  31فـي حكمين قضائيين هـامين    – 2003حتي مايو  و 2002
 ال اختصـاص لهـا فـى الصـراعات          األحزاب لجنة شئون    أن  بجالء أوضحا 2003

 أن من حق الحـزب السياسـي      وبأن،  حزب واحد  إلى الداخلية بين المنتسبين     والخالفات
، األمر الذي من شـأنه    موافقتها أولجنة األحزاب    إلىئحته الداخلية دون الرجوع     يعدل ال 

 عن ذلك التدخل المقيت والعبث غير القانوني داخـل بنيـان            يذيةالتنف يغل يد السلطة     أن
، ويمنعها مـن الـتحكم فـي اللـوائح الداخليـة      ألحزاب المصرية بغرض شل فاعليتها  ا

ـ  األحزابل تشكيل لجنة شئون     ج أنومن حيث    " وقالت المحكمة  ،لألحزاب  إلـى  ي ينتم
 بيـنهم  التوحد ما يفترض   وهو الحزب القائم على سدة الحكم    وهو  اسية   السي األحزابحد  أ

، فان  األخرى األحزاب يختلف عن    أو فى حزب واحد فى الرؤية السياسية يتفق         كأعضاء
 الدسـتورى المقـرر   للمبدأ  صحيحاًعماالًإتحديد اختصاص هذه اللجنة وتصنيفه يضحى    

 الحد من سلطة لجنة     أنجدال فى    للتعددية السياسية كمنهج للحياة السياسية فى مصر وال       
اتساع مساحة الممارسة السياسية بها ومـن ثـم قـدرتها دون     إلى يؤدى   األحزابن  شئو

 أوتدخل من اللجنة فى سير خالفاتها ونزاعاتها الداخلية داخل الحـزب السياسـى ذاتـه        
 والقضـاء  ، الحزب االتفاق فيما بيـنهم   أعضاء عز على    إذاالقضاء المختص    إلىاللجوء  

ريب على حسم الخالف انتصـارا للمبـادئ         در وال بحيدته وبعده عن الهوى السياسى قا     
 .  لقواعد الشرعيةوإعماالًالدستورية 

وتناولت الدارسة الديمقراطية داخل األحزاب السياسية ووصفت تلك األحـزاب          
 إلـى  أدىفى مواقعها لفترات طويلـة ممـا        ها  تعانى من استمرار العديد من قيادات      بأنها

 مـن   أكثر والزعماء التاريخيين    األشخاصتها على    فى تأكيد شرعي   األحزاباعتماد هذه   
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 االستمرار  األحزاباعتمادها على مبادئ وسياسات وبرامج متطورة ومتجددة تكفل لهذه           

للحصول علـى   داخلها  على الساحة السياسية ومواجهة االنشقاقات والصراعات الشديدة        
هر األزمـة داخـل      الدراسة مظا  وأجملت . والحد من ظاهرة الشللية    األحزاب رئاسة هذه 

استمرار وبقاء القيادات الحزبية فـى مناصـبها لفتـرات طويلـة     األحزاب السياسية في  
 مـن اسـتمرار     عرفت شكالً  ـ   عدا حزب التجمع مؤخراً   ـ    تلك األحزاب  أنباعتبار  

 التعدديـة   إقرارفمنذ  ،  ظم السياسية الديمقراطية العتيدة   القيادات فيها بشكل لم نألفه فى الن      
ى أدات جديدة لألحزاب كذلك لم يتخـل         لم يتم انتخاب قيا    1976 فى مصر عام     الحزبية

ـ  اختياراًو اًمنها عن منصبه رضاء وهـو الحـزب   ـ  فالحزب الوطنى الـديمقراطي    
 تغييـر القيـادة     أوى شكل من أشكال تجديـد       أ لم يعرف    –الحاكم فى مصر منذ إنشائه      

 1978ه فـى عـام      حزب منذ إنشـائ   ، حيث تولى الرئيس السادات رئاسة ال      بشكل سلمى 
 وحتـى  1981نى مبارك منذ عـام  ثم خلفه الرئيس محمد حس     1981وحتى وفاته فى عام   

ـ 1978 شكري منـذ عـام       إبراهيمالسيد   يرأسه   ي وكذلك حزب العمل والذ    ،اآلن ى وحت
 وفـق مـا يدعيـه    –الليبرالية  األحزابأعتى وحتى . 2000تجميد الرئاسة فيه فى عام     

األسـتاذ   حيث تولى    األحزاب فيه عن باقى     األمرزب الوفد لم يختلف      وهو ح  –أنصاره  
، 2000 وحتى وفاته فى عام      1984عامفؤاد سراج الدين زعامة الحزب منذ تأسيسه فى         

 أو في تخليه عن رئاسـة الحـزب         أمل يأوخلفه في منصبة الدكتور نعمان جمعه دون        
 كـي تحـدد     ئحة الحزب  ال لعناصر النشطة من ضرورة تعديل    دعم ما تطالب به بعض ا     
ـ أاألستاذ  يرأسه   ي الذ األمةونفس الشئ تكرر فى حزب       .مدة زمنية لرئاسة الحزب    د حم

  المرحـوم   ، وفى حزب األحرار الذى تولى قيادتـه       نآلا حتى   1984الصباحي منذ عام    
وكـذلك فـى الحـزب      1998 وحتى وفاته فى عام      1976نذ عام   مصطفى كامل مراد م   
، اآلنوحتـى   1992ضياء الدين داوود منـذ عـام      األستاذ  يقوده  العربي الناصري الذى    

 على قيادته منـذ  لعالامحمد عبد   الدكتور  وأيضا فى حزب العدالة االجتماعية الذى تربع        
 وحتى القبض عليه وإصدار محكمة أمـن الدولـة عليـه          1993 الحزب فى عام     تأسيس
ـ    2003لمدة عشر سنوات فى مايو      سجنه   ب حكماً حـادي  االت أحـزاب ي  ، واألمر ذاته ف

 .الديمقراطي وحزب مصر الفتاة
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جديد فإن وكيل مؤسسي     حزب   تأسيسمع  نه في الغالب و   أ إلىانتهت الدراسة   و
 ظـرف مـن   أي تحت هذا الحزب يظل في موقع قيادة الحزب وال يترك منصبة اختياراً    

 جـراء إ هذه القيادات لم تعتمد فى بقائها على  غلب  أ  أن إلى، كما نوهت الدراسة     الظروف
اعتمـدت علـى    ، وإنمـا     وفق لوائحها الداخلية   األحزابانتخابات حرة نزيهة داخل هذه      

قدرتها على طرد الخصوم والمنافسين من الحزب وإخـراجهم          : منها ؛حزمة من األدوات  
، وإقامة العالقات الجيدة والمتينة مع أشخاص ورموز النظام السياسـى            تنظيماته من كافة 

 األحزاب خالف على رئاسة هذه      أي هذه القيادات فى حال نشوب       القائم مما يؤمن موقف   
 واالنفراد بإدارة الشئون المالية واإلدارية للحزب ممـا   ،األحزابوخاصة فى لجنة شئون     

 . هيمنة وبطش قيادة الحزبغرس لدى البعض عقدة الخوف من

 أدي قـد  م فى مواقعهاألحزاب طول فترة بقاء رؤساء هذه      أنوالحظت الدراسة   
ود فى فكر وعقيدة    ، بسبب ما يخلفه ذلك من جم      األحزابق أزمة القيادة فى تلك      يعمت إلى

 الجيـل الثـانى مـن الشـباب         أو، وعدم إتاحة الفرصة لجيل الوسـط        الحزب السياسية 
 إدارةفـى  " أهل الثقـة   "أو" الشللية" وترسيخ فكرة    ،طوير وتحديث الحزب  للمشاركة فى ت  

 األحـزاب  إدارة ارتباط بقـاء هـذه القيـادات فـى         الحزب وهو ما يمكن مالحظته من     
ـ   الحزب وتنصيبها فى مواقع قياديـة      أعضاءباستمرار نخبة محدودة معها من       الحزب ب

نائب رئيس الحزب ووكيل الحزب واألمين العام واألمين العام المساعد وسـكرتير             :مثل
اللجـوء  عـدم   و ، للحزب األعلى المؤتمر   أو الهيئة العامة    أعضاءعام الحزب ومساعدو    

 فـى حالـة     أو فى حالتين فقط هما حالة وفاة العضو         إال الشلة   أو النخبة   أفرادتغيير   إلى
، وتعتبر  الحزب علي نفوذ رئيس     الدرجة التي تشكل خطراً    إلى ه تصاعد نفوذ  أو استقالته

 حـزب   أوالحزب الوطنى الديمقراطي عن حزب الوفد       فيها  ال يختلف   تلك سمات عامة    
 .ا غيرهأو  حزب العدالة االجتماعية حتىأوالعمل 

الداخليـة قـد   وأنظمتهـا    كثير من لوائح األحـزاب    أن إلىكما نوهت الدراسة    
 الصالحيات والسلطات لرئيس الحزب مما دعم من احتكـاره للسـلطة         الكثير من  أعطت

 الكبيرة مثل الحزب الوطنى وحزب الوفد عن        األحزاب ولم تختلف فى ذلك      ،فى الحزب 
لحـزب الـوطنى    ففى ا  .العدالة االجتماعية حزب   مثل   النشأةلصغيرة وحديثة    ا األحزاب
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 اإلشـراف ساسى للحزب لرئيس الحـزب سـلطة        أليعطى النظام ا  ) الحاكم(ي  الديمقراط 

 كذلك نص النظام الـداخلى  ،والتوجيه والمتابعة بالنسبة لكافة تشكيالت الحزب ومستوياته    
 الحزب وهـو المسـئول عـن     وإدارةفكر   الرئيس هو المعبر عن      أنلحزب العمل على    

 كما تنص الئحة النظـام  ،ه والمشرف العام على نشاطه وقيادة حركته    ماظ ن أحكاممراعاة  
 رئيس الحزب هو الذى يمثل الحزب فى كل         أنساسى لحزب العدالة االجتماعية على      ألا

ي الحزب  ف ودعوة جميع الهيئات     أخرى إدارية جهة   أية أو القضاء   أمامما يتعلق بشئونه    
 جلسـاتها   أعمال جدول   وإقراراالجتماع ورئاسة هذه االجتماعات      إلىتشكيالته ولجانه   و

وتعيين  وصحفهالحزب   أنشطة على جميع    واإلشراف هاتوتوصياومراقبة تنفيذ قراراتها    
ويـنص   .قـالتهم إوالتحقيق  إلى حالتهمإوالموظفين الالزمين للحزب وتحديد اختصاصهم   

 الحزب ولجانـه    أنشطة الرئيس يشرف على جميع      أنب الوفد على    ساسى لحز ألالنظام ا 
 عـن   يشـذ ولم   .التأديب إلى، ويعلن ويقبل الموظفين الالزمين للحزب ويحيلهم        وصحفه

 رئـيس   أنالوضع السابق سوى حزب التجمع الذى تنص الئحة النظام الداخلى له على             
المسـتمر مـع    بالتشـاور  الجماعيـة و ةاعد القياد قوطارإالحزب يمارس صالحياته فى     

 . العامةاألمانة أعضاء

 الداخلية للكثير من األحزاب المصرية سلطات وصـالحيات         وائحللاكما ال تتيح    
 العـام   واألمينحجمت من سلطات وصالحيات نواب الرئيس        بل   ىأخرواسعة لمناصب   

ختصاصات لنـائبى الـرئيس سـوى قيـام     اال توجد في لوائحه    ، فحزب العمل    وغيرهم
 العام فيقوم بمتابعة تنفيـذ قـرارات        األمين أما،  ا بالحلول محل الرئيس عند غيابه     محدهأ

 إشـارة يتضمن نظامه الـداخلى سـوى        ال، كما    لدوره فى صنعها   إيضاحالحزب دون   
 المطلقة للحاضرين فى اجتماعات مسـتويات       األغلبيةضرورة موافقة    إلىقصيرة للغاية   

لصالحيات كل مستوى فى    ى تحديد   ألكن دون   ،  حزب على القرارات التى تصدر عنها     ال
) التنفيذية والعليـا  اللجنتان  (لتى يتمتع بها المستوى القيادى      ، واالختصاصات ا  هذا المجال 
 النظام الداخلى لحـزب     أنكما  . اريتعلق بعملية صنع القر   ى اختصاص محدد    أتخلو من   
ـ       الحزبيضعها  لتزم بالسياسة التى    الوفد ي  ن تحديـد المسـتوى     ، فقد خال هذا النظـام م

 الهيئة العليـا للحـزب      أنعلى الرغم من    ذلك  التنظيمى الذى يقوم بوضع هذه السياسة و      
 أييتضـمن النظـام الـداخلى لحـزب الوفـد            كما ال . بشأنها تالقراراهى التى تتخذ    
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 السـكرتير العـام     أما،  ثناء عضويتهم فى المكتب التنفيذى    صالحيات لنواب الرئيس باست   
وره على مباشرة سير العمل فى جهاز السـكرتارية العامـة ويكـون             للحزب فيقتصر د  

 السكرتير العام   ،ساسى للحزب أل، ورغم منح النظام ا     رئيس الحزب عن ذلك    أمام مسئوالً
 قـالتهم إ أوحق تعيينهم   يملك   نه ال أ الإ،  ها على مقار الحزب وموظفي    اإلشرافصالحية  

ساسى للحزب الوطنى   ألجعل النظام ا  كذلك   .حيث يحتفظ رئيس الحزب لنفسه بهذا الحق      
 هى العمل على تنفيذ توجيهات رئيس الحزب وقراراتـه،           العام األمينالديمقراطى مهمة   

 نواب رئيس الحزب    أما ، العامة فى متابعة النشاط اليومى للحزب      األمانة  مهام مع حصر 
 .ى اختصاص لهمأساسى أليحدد  النظام االذين يختارهم بنفسه فال 

 مهام محـددة لنائـب    أي الداخلية لحزب العدالة االجتماعية      الالئحةدد  كما لم تح  
 باإلضـافة ،  قرار يصدره الـرئيس   بوالرئيس سوى القيام بأعمال الرئيس فى حالة غيابه         

 تركيز معظم السلطات فى يد رئيس       أدىوقد   .مهام التى يفوضه فيها رئيس الحزب     ال إلى
ى ممارسـة الديمقراطيـة داخـل هـذه      فاألحزابانحراف عدد من رؤساء    إلىالحزب  
 االنتخابـات غلب األحزاب السياسية علـي  أعدم اعتماد    إلى الدراسة   وأشارت. األحزاب

 .في تعيين شاغلي المناصب الرئيسية

يميـة  ففى الحزب الوطنى الديمقراطى الحاكم يتم تعيين شاغلى المستويات التنظ         
ـ        عا أمين، بما فى ذلك     القيادية من قبل رئيس الحزب     زب م الحزب ونـواب رئـيس الح

 التى شهدت   األعوامحد  أهو   2003 و 2002ورؤساء اللجان النوعية بالحزب، وكان عام       
 الـرئيس محمـد   ـصدر رئيس الحزب  أتكريس مبدأ التعيين فى الحزب الوطنى حيث 

ـ حسنى مبارك م للحزب فى منصـب نائـب    العااألمينيوسف والى .  قرارا بتعيين د 
،  عام للحـزب   أميناً ـ اإلعالم وزير   ـ صفوت الشريف / ين السيد   ، وتعي رئيس الحزب 

 للجنـة الشـئون   أميناًزكريا عزمى .  للجنة السياسات ود أميناً جمال مبارك    السيدوتعيين  
 للتثقيـف  أمينـاً على الـدين هـالل      . ، ود  للتنظيم أميناً، وكمال الشاذلى    واإلداريةالمالية  

على تشكيالته القيادية والقاعدية مـن قبـل قيـادة          ، مما يعكس السيطرة الكاملة      ياسيالس
وسـيلة  ، فعلى الرغم من النص على اعتماد مبدأ االنتخـاب ك          وفى حزب الوفد  . الحزب

 خاصـة   أ المتبع عملياً  دالتعيين المباشر كان هو المب    إال أن   ،  وحيدة لشغل المناصب العليا   
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لحزب فـى المحافظـات      ا أمناء التى اعتمدت على تعيين      الحاليةفى ظل رئاسة الحزب      

ويتكرر نفـس السـيناريو   ،  فد والسكرتير العام ونواب الرئيس    ورئيس تحرير صحيفة الو   
االجتماعية، والجيل، ومصـر     العدالة   ألحزابساسى  ألالسابق من تباين نصوص النظام ا     

   .، والعملواألحرار، 2000

زمـة  ألد   امتـدا  يه الديمقراطية في األحزاب السياسية      أزمة أن الدراسة   ىوتر
سـماتها  أبـرز   تتجلى فى هالمجتمع المصرى فى جميع مؤسساتكبر يعانى منها   أ و أعمق
 انتخابات حقيقية   يأ جراءإ استمرار القيادات السياسية فى مناصبها لفترة طويلة دون          فى

، يةس معدل دوران النخبة السيا    ض، وانخفا رها فى مناصبها طوال هذه الفترة     حول استمرا 
، وغياب ثقافـة   بين الطبقتين الدنيا والعلياالفجوةوسطى فى مصر واتساع كل الطبقة ال  آوت

 .سياسية والقوى الاألحزابالتسامح والحوار الديمقراطى الرشيد بين مختلف 

الحق في التعبير عـن طريـق        إلىوعرض الفصل التاسع من فصول الدراسة       
مـة  لتشريعات المنظ حيث تناولت الدراسة تطور ا    .  الجمعيات والمؤسسات الخاصة   نشاءإ

 إنشـاء ثـم    "،1923بعد صدور دسـتور   بدأت   والتي   لعمل الجمعيات األهلية في مصر    
 لمراقبة التطور االجتماعى وتوجيهـه      1936  سنة " لإلصالح االجتماعى  األعلىالمجلس  

 وزارة بإنشـاء المرسـوم الملكـي   ، ثم صدور   ما يتفق مع خصائص المجتمع المصرى     ب
شراف على الجمعيـات الخيريـة      إله وا ي لكي تقوم بالتوج   1939الشئون االجتماعية سنة    

والمؤسسات االجتماعية والنوادي والمالهي وأعمال البر واإلحسان والجمعيات التعاونيـة    
ـ  1945 لسـنة    49القانون رقـم  ف،  حماية الطفولة واألمومة  جمعيات  و ـ  أ بش ات ن الجمعي

 والمؤسسـات ومـنح     ، الذى أوجب تسجيل الجمعيـات     الخيرية والمؤسسات االجتماعية  
 ثم صدرت عدة قوانين مكملـة       ،وزارة الشئون االجتماعية سلطة التفتيش والرقابة عليها      

له خاصة باألندية وصناديق االدخار والمعونة المتبادلة والجمعيات والمؤسسات الدينيـة           
 صـدر   1948سـنة   وفـى    .الجمعياتبإشهار  قانون خاص   إصدار   و ،والعلمية واألدبية 

 عـن الجمعيـات تضـمن        خاصاً ، وكان يشمل باباً   1948 لسنة   131ني رقم القانون المد 
 وإلغـاء رقابـة     ،أطلقت فيه حرية تكوين وتأسيس الجمعيـات      و،   منه 80إلى 54المواد  
 حـل الجمعيـة مـن       إجراءات ومجاالت عملها وتنظيم     أنشطتها الحكومية على    األجهزة
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 بحل جميع األحـزاب     قرارصدر   1952 يوليو 23وبعد قيام ثورة    .  القضاء أحكامخالل  
سوى جماعة اإلخوان المسلمين التى صـنفت       السياسية ولم يستثن من تطبيق هذا القرار        

 والخيرية لذا طرحت فكرة تعديل القوانين المنظمة لنشـاط         األهليةآنذاك ضمن الجمعيات    
،  ومجـاالت عملهـا  أنشـطتها هذه الجمعيات لضمان السيطرة والهيمنة الحكومية علـى    

 الذى ألغى جميع القوانين السابقة المنظمـة لعمـل          1956 لسنة   384قانون رقم   فصدر ال 
استحداث بعض األحكام التنظيمية للعمـل االجتمـاعى كإنشـاء           إلىالجمعيات باإلضافة   

ت فـى حـدود     االتحادات التى تقوم بتنسيق الخدمات التى تؤديها الجمعيات والمؤسسـا         
ـ 1964 لسنة 32القانون رقم صدر  ثم بعد ذلك     .السياسة العامة للدولة   ن الجمعيـات  أ بش

، سسات االجتماعيـة  والمؤسسات الخاصة وهى التسمية الجديدة للجمعيات الخيرية والمؤ       
وبموجـب هـذا    ،  1966 لسـنة    932ر الجمهوري رقم    وصدرت الئحته التنفيذية بالقرا   

والخاصة  1948 لسنة   131 من القانون المدني رقم    80إلى 54المواد من    إلغاءتم  القانون  
هـامين فـي ذلـك      لتعديلين   1964لسنة 32القانون رقم     وقد تعرض  ،األهليةبالجمعيات  
استمرار الشخص فـي     والذى أطلق    1972 لسنة   8 القانون رقم    ولهما بموجب   أالوقت،  
 أجـاز  كما  قبل التعديل،تزيد على خمس سنوات  الجمعية وكانت ال   إدارةس  لمج ةعضوي

ون االجتماعية للعمل بالجمعيات بناء على طلبهـا كمعونـة          ندب العاملين فى وزارة الشئ    
ـ حين كان التعـديل الثـاني بموجـب         في  .  لها إدارية أوفنية    لسـنة   36انون رقـم    الق
 والموجهـة   اإلداريـة والذى نص على عدم جواز عضوية العـاملين بالجهـات           1994

 أعضـاء ، وكذلك عدم جـواز اشـتراك         الجمعيات إدارةفى مجالس   للجمعيات  والممولة  
 .جمعيات الواقعة فى دائرة تمثيلهم الإدارةالمجالس الشعبية المحلية فى مجالس 

صدر ،  1964 لسنة   32عمل بالقانون رقم     على ال   عاماً 35 من   أكثروبعد مرور   
 عشـرين فـرداً    إلى، والذي رفع عدد المؤسسين للجمعية       1999 لسنة   153قانون رقم   ال

صـحة انعقـاد    لحدد نصاب معـين     ، و 1964لسنة 32 في القانون    أفراد ة من عشر  بدالً
ـ  ع إشراف وزارة الشئون االجتماعية ورقابتهـا      إلى، باإلضافة    الجمعية إدارةمجلس    ىل
نشطة الجمعيات حيث يتم التفتيش بمعرفة مفتشـين تعيـنهم مـديريات الشـئون              جميع أ 

 . االجتماعية
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 الـدكتور    قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشـار       2000  مايو وفى 

ن الجمعيات والمؤسسـات    أ بش 1999 لسنة   153عوض المر بعدم دستورية القانون رقم       
ـ  :  ذلك عدة حجج منها      يالخاصة وساقت ف    علـى مجلـس   هصدور القانون دون عرض

مـع  ، وتعارض كثير من مـواد القـانون     اره من القوانين المكملة للدستور    الشورى باعتب 
 وعقب القضاء بعدم    .ين الجمعيات والمؤسسات   التى أطلقت حق تكو    1971مبادئ دستور 

ـ 1964لسـنة  32 عاد العمل بالقـانون      1999لسنة 153دستورية القانون     أعـدت  ىحت
ـ قانون الجديد للجمعيات والذي حمـل الحكومة المصرية مشروع ال    84 ذلـك رقـم   د بع

 .2002لسنة
في ها مشروع قانون الجمعيات الجديد      السرعة التي نوقش ب    إلىونبهت الدراسة   

، السـرعة ه  علي وجللمناقشة وأحيل،  من يومينأكثرالبرلمان حيث لم تستغرق مناقشاته    
 أغلبيـة رغبة الحكومة التي تسـيطر علـي         إلى يشير   ـة اعتبرته الدراس  ـ األمر الذي 

 إلـى  واالستماع مشروع القانون دون التمهل      وإقراربرلمانية واضحة وكاسحة فى نظر      
 إتاحـة  عـن عـدم      ، فضالً الشأننونية والمتخصصة فى هذا      والتوجهات القا  اآلراءكافة  

فـى  ــ     القانون  من معارضي  أنهم الذين يتصور    األعضاء الفرصة لمشاركة    أوالوقت  
 من تجاهل رئيس المجلس لخمسـة طلبـات مقدمـة مـن             ، وهو ما وضح جلياً    المناقشة
 الطلبـات   أن المجلس للمشاركة فى المناقشة فى الجلسة التاسعة والثمانين بحجة         أعضاء

 أن وقبل الجلسة بوقت كاف فـى حـين    شخصياًإليه لم تقدم  األعضاءالمقدمة من هؤالء    
 ساعة علـى   وأربعينالعام للمجلس قبل الجلسة بثمانى      لألمين   إرسالهاهذه الطلبات قد تم     

 –اتهام  المجلس     إلى حد األعضاء المستقلين  أ الذي دعا    ، األمر األعضاء هؤالء   تأكيدحد  
 . ة الشديدة فى نظر مشروع القانون ورئيسه بالسرع–لشعب مجلس ا

 69لقـانون حـوالى   نه قد شارك فى مناقشة مشروع هـذا ا    أورصدت الدراسة   
ـ الحزب الوطني، و إلى معينين ينتمون أربعة، منهم   عضوا  مـن حـزب   أعضـاء  ةثالث

، وواحد مـن حـزب     ناصرىال عضوين من ، و  من الحزب الوطنى    عضواً 28التجمع، و 
، ويمثل هؤالء حـوالى      عضوا من المستقلين   29، و وعضوين من حزب الوفد   ،  راراألح
، ممـا   ) ومعينا منتخباً(  عضواً 454 مجلس الشعب البالغ     أعضاء يجمالإفقط من    % 13

 هذا القانون    مجلس الشعب لم يشارك فى مناقشة      أعضاءمن   % 87 ي حوال  أن إلىيشير  
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مة لحركة المجتمع المدني الذي يعـد العمـود          القوانين المنظ  أهمحد  أه  الذي يمكن اعتبار  
 فى عدة قـوانين    أأسو، وهو الوضع الذى يتكرر بصورة       الفقري للديمقراطية في المجتمع   

 . حيويةأخرى
 مواد مشروع القانون لم تتمتع بمناقشة جادة وفعالة من          أنكما الحظت الدراسة    

مواد مشروع القـانون    جمالى  إ إلى مجلس الشعب وهو ما يتبدى عند النظر         أعضاءقبل  
 اقتصرت على خمس مواد فقط      األعضاء مناقشات   نأ، فى حيث     مادة 76والتى تجاوزت 

الموافقـة  ، وتمت   76 المادة و ،42 المادةو ،17 المادة  و ،16 المادة و   ،11المادة  : وهي
مـن لـيس     " ابتدعتها رئاسة المجلس تقوم علـي فكـرة        جديدة على باقى المواد بطريقة   

  .!!"ؤيد فهو ممعارضاً
 الكتل السياسـية    أعضاء توجهات   ى من المالحظات عل    الدراسة عدداً  أبدتوقد  

نه على الرغم من تواجـد وزيـر        أالحظت  ف؛  المختلفة فيما يتعلق بمواد مشروع القانون     
/  والشئون االجتماعية الدكتورة     التأميناتفاروق سيف النصر ووزيرة     / العدل المستشار   

ضيح والتفسير لـبعض مـواد    بالرد والتوصيتان المتوقع قيامهم الجندى، وهما الشخ   أمينة
 أنهما أال،   للصياغات القانونية محل الخالف    الجديدة تقديم بعض الصياغات     أو،  المشروع

، مكتفـين   كمال الشاذلى للقيام بهذه المهمـة     / قد فوضا نيابة عنهما السيد العضو الوزير        
ـ     اإلشادةو واالستحسانبالتشجيع وكيل عبارات الثناء       الـوزير كمـال     ه بكل مـا يقترح

 أكثر سرور رئيس مجلس الشعب      يحمد فتح أ/  لما سبق تدخل دكتور      باإلضافة. الشاذلي
 رئاسـة  وأثنـاء  فى صياغة مواد مشروع القانون من فوق منصة المجلس     برأيهمن مرة   
، وهو ما يخالف مواد الئحة المجلس التى توجب عليه فـى هـذه الحالـة تـرك         جلساته

  .آرائه لطرح األعضاءمقاعد إلى  الوكيلين والنزول ألحدمنصة ال
ـ  مناقشات من استخفاف ممثل الحكومة     عما شهدته ال   فضالً  الـوزير كمـال     ـ

 جميع األعضاء المعينين في     أنحظت الدراسة   كما ال  .بالمعارضين للمشروع  ـ الشاذلي
 األفكـار ، ودفاعهم عن    م التي اختارته  التنفيذيةمجلس الشعب كان والئهم الكامل للسلطة       

، وهو ما يتضح مـن  لحكومة  فى مشروع قانون الجمعيات المقيدة للحريات والتى تبنتها ا    
كما رصدت الدراسة األداء    . والتي عرضتها الدراسة  س   الواردة في مضابط المجل    آرائهم

 فـي   يعـة  الوطني والذين يشغلون مناصب رف     النشط ألعضاء مجلس الشعب من الحزب     
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زكريا عزمى من حيث تدخلهم في صياغة بعض فقرات المـواد           .  مثل د  ولةوالدالحزب   

، ورصدت  قانون صياغة مشروع ال   حكامإل في محاولة      اإلضافة أو الدمج   أو بالحذف   أما
كلمـا   لهـم الكلمـة      وأعطيـت  في الحديث    ة تمتع هؤالء األعضاء بحرية واسع     الدراسة
ون ذات الحساسية الخاصة مثـل       مرات في مواد القان    أربعبعضهم   ، حيث تحدث  طلبوها

 بـاقي   أمـا ،  الـخ ...الشـبكات لمادة   واالنضمام،  واد تمويل الجمعيات وحل الجمعيات    م
.  الحكومة بشكل ميكـانيكي    رؤية البرلمان من الحزب الوطني فقد اكتفوا بمساندة         أعضاء

ت مواقفهم مـن  كما رصدت الدراسة موقف األعضاء المستقلين في البرلمان والذين انطلق  
قرهـا  أن أ المناداة بالحفاظ علي بعض المكاسـب التـي سـبق و   محورين رئيسيين هما،  

 حلها عن   أو خاصة فيما يتعلق بتسجيل وتكوين الجمعيات        1999 لسنة   153القانون رقم   
ولم تظهـر  .  من مشروع القانون76، وتخفيف العقوبات الواردة فى المادة  طريق القضاء 

ـ         وتوجهات ال  آراءفروق جوهرية بين     ع مستقلين في دعم حرية تكوين الجمعيـات ووض
 نـواب حـزب     أن الدراسة   رأت عن ذلك    ، وفضالً ضمانات ضد تعسف اإلدارة تجاهها    

 فى مناقشة مشروع القانون حيث سـجلت  أداء المعارضة أحزاب نواب أفضلالتجمع هم   
فـى حـين جـاءت      . 76،  42،  17،  16،  11 المـواد لهم ثمانى مداخالت فى مناقشة      

 76،  42،  17اقتراح تعديالت على نصوص المـواد         فى األحرار نائب حزب    مداخالت
 وأعضـاء  فى حين اقتصرت طلبات المناقشة التى قـدمها نـواب            ،من مشروع القانون  

 42 و 11 دتان هى الما  األربعحزبى الوفد والعربى الناصرى على مادتين فقط من المواد          
لة حزب الوفد مما يستشـف منـه    ى حا  ف 17 و 11 ، والمادتان فى حالة الحزب الناصرى   

، وهـو    من مشروع القانون   76ة فى المادة     الحزبين على العقوبات الوارد    أعضاءموافقة  
ما اتفق معهما فيه النائب رجب هالل حميدة الذى لم يكتف بذلك بل طالب بتشـديد هـذه       

ثناءات  فيما عد اسـت ـ  البرلمان بكامله أداء أنإلى  وانتهت الدراسة بشكل عام     . قوباتالع
ـ   ، وأالحس الديمقراطيإلى  تفتقد ـ هناك  أوهنا   أعضـاء  ىن السـيطرة الحكوميـة عل

 .عميق الديمقراطية وحماية الحريات واجبه في تأداءالبرلمان هي سيطرة تعيقه عن 

يشـكل   "بأنه ووصفته   2002لسنة 84وانتقدت الدراسة قانون الجمعيات الجديد      
ر المجتمـع المـدني مـن وصـاية السـلطة       مجموعه ضربة قاسية لمحاوالت تحري في

لق  القانون المدني فيما يتع    أحكامإلى  العودة  إلى   تجنح   اآلراءغلب  أ، حيث كانت    "التنفيذية
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المشـكالت األساسـية فـي     أسمتهوعرضت الدراسة لما  .بتنظيم عمل الجمعيات األهلية 
   : وعرضت لها ومن بينها2002 لسنة 84قانون الجمعيات الجديد 

المشرع الحق في تكوين الجمعيات بضرورة الحصـول علـي موافقـة وزارة         تقييد   •
   .االجتماعيةالشئون 

 كان ممنوحـا    أنوزير الشئون االجتماعية اختصاص حل الجمعية بعد        منح القانون    •
 .1999  لسنة153للقضاء فى القانون رقم 

دائـرة  فـى   ، تشكيل لجنـة     التنفيذيةفوض القانون وزير العدل وهو الممثل للسلطة         •
وزارة الشـئون   ــ    اإلداريـة اختصاص كل محافظة لفض المنازعات بين الجهة        

 وتعتبـر  إداريـة لجنة  أنها تلك اللجنة ى، ويالحظ عل وبين الجمعياتـاالجتماعية  
 لوجـود   نظـراً الحياد والكفاية والتخصـص     وال يغلب عليها طابع      إداريةقراراتها  

 .أعضائها بين يةالتنفيذ واضحة من التابعين للسلطة أغلبية

 أو حق االعتراض على ما ورد فى النظام األساسـي           اإلداريةللجهة   القانون   أعطي •
 بوقـف   أون تطلب من المحكمة الحكم بإزالة المخالفـة         أ و ، من المؤسسين  أيعلي  

 . نشاط الجمعية مؤقتاً

، حيث ال    عند تعديل نظامها األساسي    اإلدارية الجمعية لوصاية الجهة      القانون خضعأ •
 .اإلداريةيجوز لها ذلك إال بموافقة الجهة 

ار الجمعيات وتضييق ميادين    لحص ةاضفاستعمل المشرع التعبيرات المطاطة والفض     •
 .  واآلداب مخالفة النظام العامأوكتعبير الوحدة الوطنية  وأنشطتها عملها

 أو جمعية أو هيئـة      أو ينادإلى  قيد القانون حق الجمعيات فى االنضمام واالنتساب         •
 .ضها وعدم اعترااإلدارية بإخطار الجهة إالمنظمة مقرها خارج الجمهورية 

ذن من وزيـر    إ ب إال أموال من الخارج      على حق الجمعيات فى الحصول    القانون   قيد •
 وهو ما يخالف ويتعارض ما تقوم به بعض المجالس واألجهـزة    ،الشئون االجتماعية 

 أجـاز قومى لحقوق اإلنسان والتى     الحكومية مثل المجلس القومى للمرأة والمجلس ال      
 لها المشرع الحرية الكاملة فى تلقى الهبات والتبرعات والمـنح مـن الخـارج دون             



  

         79

 ا�ـ�ـ�ـ�ــ�ـ� وا�ــ�ـ�ــ�ر
علي الرغم من    مؤسسة فى الدولة     أوجهة  أي    موافقة من  أياشتراط الحصول علي     

 .غلب الجهات المانحة هى فى كال الحالتين واحدةأ أن

ر تصـدره الجمعيـة      قـرا  أيتراض علـى     حق االع  اإلدارية للجهة    القانون أعطى •
 . تغييرهأو، ومطالبتها بسحبه

 خـالل   اإلداريةأوجب القانون عرض قائمة المرشحين لعضوية المجلس على الجهة           •
 ، االنتخابـات بسـتين يومـا      جراءإ التالية لقفل باب الترشيح وقبل موعد        أيامالثالثة  

 . حق استبعاد من ترى استبعادهاإلداريةوأعطى للجهة 

 تكـون لـه     جاز القانون لوزير الشئون االجتماعية بقرار مسبب تعيـين مفوضـاً          أ •
 ال يكفى النعقـاده     اإلدارة مجلس   أعضاء عدد   أصبح إذ اإلدارةاختصاصات مجلس   

 . التاليين فى األصواتاألعضاء من تصعيد  بدالًصحيحاً

ـ   ليس فقط من حيث قسوتها       القانون فى العقوبات الواردة فيه    تشدد   •  مـن   اًولكن أيض
 .حيث اتساعها ومداها

 هـو فـى حقيقتـه    2002 لسنة   84رقم  القانون  ن  أالقول ب إلى  وانتهت الدراسة   
نـاط  حريـات   ة فى مجال مصادرة حقوق و     تسلطيبصورة تحكمية و  خل سافر للدولة و   تد

 مادامت تتم فـى  فرادلأل حرية تنظيمها اإلنسان الدولية لحقوق  هودالع و يالدستور المصر 
 . لسلمى النشاط اإطار

وعرضت الدراسة لموقف قانون العقوبات من حق تكوين الجمعيات ووصـفته      

والحظـت  . بع السـلمي   فيما يتعلق بالجمعيات ذات الطـا      ىالحق حت بالتشدد تجاه هذا    
تضييق الحق فـي  إلى نه كان يتجه بشكل مباشر أ قانون العقوبات المصري ىراسة عل الد

 صـدقي   إسـماعيل   في عهد  هاقاإلزإلى    وهو الحق الذي تعرض    ،اتيالتجمع في جمع  
، األمـر الـذي    حسني مباركوأخيراً،  الساداتوأنور، والرؤساء جمال عبد الناصر  باشا

واستعرضت الدراسـة مـواد قـانون       . المشرع المصري ال يرحب بهذا الحق      أنيؤكد  
 ثـالث   أبـدت  ثـم    ،العقوبات التي تعاقب علي الحق في التجمع في جمعيات ولو سلمية          
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تكـوين   علي الخطة التشريعية لقانون العقوبات فيما يتعلق بالحق فـي         أساسيةظات  مالح
 . النحو التاليىالجمعيات عل

  المادة الثانية من     أحكام مجمل تلك النصوص تخالف بشكل واضح        أن :المالحظة األولي 
 مصـر منـذ عـام       هلمدنية والسياسية والذي صدقت علي    العهد الدولي للحقوق ا   

، والتـي تلـزم   1981لسـنة  536 رئيس الجمهورية رقـم   اربموجب قر  1981
 الدسـتورية   إلجراءاتهابأن تتخذ طبقا    "نية منها    الثا للفقرة وفقا   الحكومة المصرية 
، ما قد يكون ضرورياً من تدابير تشريعية أو غيـر تشـريعية   وألحكام هذا العهد 
  مجمـل تلـك    أن وواضح بشكل قـاطع      ،"المنصوص عليها فيه  إلعمال الحقوق   

لـدولي للحقـوق المدنيـة      مـن العهـد ا     22و19القوانين تتعارض مع المـواد      
 .والسياسية
 العقوبات التي قدرها المشرع لتلك األفعال تتـراوح بـين السـجن             أن :المالحظة الثانية 
 السجن الذي   ي، وحت عاماً خمسة عشر إلى  حيان  لذي يصل في بعض اآل    المشدد ا 

 مع كون   أبداً وال تتناسب    وشديدةة  ، وهي عقوبات قاسي   يقل عن خمس سنوات    ال
 شكل مـن  بأي نشأت دون ترخيص ال تهدف       بأنهات حتي لو سلمنا     اتلك الجمعي 
، األمر الذي يصـم تلـك      ذلكإلى   عمل عنيف وال تدعو      بأيالقيام  إلى  األشكال  

المحكمة  المبادئ المسلم بهـا فـي قضـائ        النصوص كلها بعدم الدستورية  فمن     
 يكـون   أن مناطهـا     تأديبياً أو  مدنياً أو كان   جزاء جنائياً  شرعية ال  إن "الدستوريه
صـل  ن األ، وأ قيد مباشرتهاأو حظرها   أو الشارع   أثمها مع األفعال التي     متناسباً

 أن، نأيا بها عن      إال بقدر لزومها    معقوليتها، فال يكون التدخل بها     في العقوبة هو  
 أنيجـوز بالتـالي     ، وال   ر مبرر يؤكد قسوتها في غير ضرورة      تكون إيالما غي  
 مؤكـده بهـا     المتحضرة طرق تنفيذ القيم التي ارتضتها األمم        أوتناقض بمداها   

 عن نضجها في طريق تقدمها واستواء فهمها لمعايير العدل          ارتقاء حسها تعبيراً  
 لمختلـف    الناس تقييما خلقيا واعياً    أوساطوالحق التي ال يصادم تطبيقها ما يراه        

 .الظروف المتصلة بالجريمة
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 وفـي  ة عامة وغير محددة بصورجاءت جميع عبارات تلك المواد   أن :المالحظة الثالثة    

،  ال تصلح فى مجال التشريع العقـابى       ، مطاطة إنشائية طبيعةذات  جمل   ةصور
 أحكـام  في   المستقرة، فوفقا للقواعد     يفصح عن عدم دستوريتها    أمراًوهو بدوره   

 ال   قاطعـاً  اً يكون النص العقابي حـاد     أن يتعين بالتالي    هالمحكمة الدستورية  فإن   
، كي ال تنداح دائرة التجريم وليظل دومـا فـي            تشابكها أو هيؤذن بتداخل معاني  

 .المنظمةإطار الدائرة التي يكفل الدستور في نطاقها قواعد الحرية 

يـة منـذ إقـرار      كما عرضت الدراسة للمشكالت التي واجهت الجمعيات األهل       
، النـوع األول مشـكالت   إلى نوعين من المشكالت وقسمتها   ،2002 لسنة 84القانون رقم 

ناتجة عن محاوالت اإلدارة التدخل في عمل الجمعيات األهلية وفرض وصـايتها علـي              
 للقانون مـن    االجتماعية، والنوع الثاني ناتج عن عدم فهم موظفي وزارة الشئون           أعمالها
  .خريأ تعينهم علي تطبيقه من ناحية أدوات عدم وجود أوناحية 

 الجمعيات األهلية تواجه عدة عقبات ومشكالت فـى تعاملهـا    أن الدراسة   تورأ
 المنوط بها تنفيذ    اإلداريةسواء مع وزارة الشئون االجتماعية التى اعتبرها القانون الجهة          

 األهلية  تمعياالتي تشرف علي بعض جوانب عمل الج       غيرها من الوزارات     أو،  القانون
 من عدم   االجتماعيةليم وغيرها، حيث تعاني مديريات الشئون        الصحة والتع  يمثل وزارت 

 الت التصـوير وانتهـاء  آ مـن  اًالت مكتبية للمعاونة علي العمـل بـدء  آ و أدواتوجود  
 بـرامج  االجتماعيـة ، وال يوجد في مديريات الشئون وأوراق أقالم المكتبية من    باألدوات
ال وسائل اتصـال حديثـة مثـل    ، ولها بيانات عن الجمعيات التابعة  قاعدةإنشاءتتيح لها  
 والـذين  اإلدارةفـي  العـاملون   عن المرتبات المتدنية التي يحصل عليها       ، فضالً الفاكس

، األمر الـذي    لماليين في بعض الجمعيات   ليكون عليهم مراجعة واعتماد ميزانيات تصل       
 اعيـة االجتم الشـئون   بـين وزارة  وال يوجد تنسيق     .ال شك يساعد علي الفساد واإلفساد     

،  مديرية شئون اجتماعية    الذاتي في كل   االستقالل ه، وهناك ما يشب   والمديريات التابعة لها  
،  يكون لذلك سند من القانون     أن ما تشاء من قرارات دون       ارصدحيث تملك كل مديرية إ    

 . علي كل حالة ومشكلةأمثلةوقدمت الدراسة 
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ت األمـن فـي      تـدخل جهـا    ورصدت الدراسة المشكلة الرئيسية والمتمثلة في     
 الترخيص بإشهار الجمعيات وهي الجهات التي ال تظهر فـي القـانون وال        ىالموافقة عل 

فاصل فـي تحديـد الموافقـة أو         رأيها أن، حين   يعرف لها اختصاصات قانونية محددة    
 عن انخفاض مستوي العاملين وعدم قدرتهم علي فهم القانون والتضارب           ، فضالً الرفض

 .بشأن التعامل مع الجمعياتداخلية في التعليمات ال

شـئون  ال مناقشات ميدانية مع عـاملين فـي وزارة          أجريتوألغراض الدراسة   
 .التهم وكيفية حلها من وجهة نظرهملمشكالدراسة  وعرضت ،االجتماعية

جتماعيـة  االتعاني منها مديريات الشئون     تلك المشكالت التي     أن الدراسة   ورأت
 إشهار يتعلق بدور رجال األمن في الموافقة علي         ، خاصة ما  تنعكس سلبا علي الجمعيات   

، ةدار مجـالس اإل   النتخابات الجمعية العمومية    أعضاء، والموافقة علي ترشيح     الجمعيات
 التي تتقرر خارج    الجوهريةوالموافقة علي طلبات تمويل الجمعيات، وغيرها من األمور         

، شكالت المترتبـة عليهـا    مديريات الم  وتتحمل تلك ال   االجتماعيةإطار مديريات الشئون    
 .القضاءإلى  وءجلتستطيع حتي الدفاع عنها عند ال نافذ فيها، وال  يكون لها قرارأندون 

جهات اإلدارة والتـي   الجمعيات من لشكوى عرضت الدراسة ىأخرومن ناحية   
 في عدد من المجاالت تبدأ بمشـكالت شـهر النظـام           أنشطتها علي   طلصتتلخص في الت  

 ا عمـا إذ   االستعالم األوراق قبل    االجتماعيةحيث ال تقبل إدارة الشئون       للجمعيةاألساسي  
 مـن   أكثـر ، وهو األمر الذي يستغرق       ال أم االسم تحمل نفس    ىأخركانت هناك جمعية    

 يكون مقر الجمعيـة  أن القانون تشترط بعض اإلدارات      أحكام خالف   ى، وعل أسابيع ةثالث
، وتـرفض بعـض      القـانون  هم ينص علي  يلة وهو شرط ل    طو ة لمد  مؤجراً أومملوك لها   

، النموذجيةئحة نظام داخلي تختلف في نصوصها عن الالئحة          ال أيالمديريات النظر في    
 أوراق إرسـال والبد من   .  فقط النموذجية تقوم الجمعية باستخدام الالئحة      أنوتصر علي   

لجمعيـة  هـداف ا أالجهات األمنية المختلفة والتي تبدي رأيها ليس فقط فـي  إلى  الجمعية  
 التي منحهـا     من مدة الستين يوماً    أطول  يستغرق وقتاً  أمر في مؤسسيها وهو     أيضاًولكن  

  . للرد علي طلب قيد الئحة النظام األساسياالجتماعيةالقانون لوزارة الشئون 
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ـ    دار لعضوية مجلس اإل   حبالترشيثم المشكالت الخاصة       ىة حيث حتم القانون عل

 وللجهـة   ، المرشحين لعضوية مجلـس اإلدارة     بأسماء ةاإلداري تخطر الجهة    أنالجمعية  
 الـدعاوى  وتفصح القراءة المتأنية لبعض صـحف        ، عليهم االعتراضية الحق في    داراإل

 . المختلفة عن نوعيه تلك المشكالت محاكم مجلس الدولةأمام أقيمتالتي 

 طريـق الهبـات      عـن  أو ثم المشكالت الخاصة بتمويل النشاط األهلي محليـاً       
ت األهلية حيث قالت    الجمعياإلحدى   وعرضت الدراسة لتجربة حية      ،نات األجنبية واإلعا

 أن"  والبيئة في مصر لبـاحثي الدراسـة       حدي الجمعيات الخاصة بالصحة   المسئولة عن إ  
بالذات فيما يخص عمليـة      1964 لسنة   32ما زال يسيطر عليها روح قانون     جهة اإلدارة   

 بـه   2002 لسنة   84فبالرغم من أن القانون   . خارجتلقى الهبات من الداخل أو ال     التمويل و 
 مـن   56تمويل مثل المـادة     ال فيما يخص    1964 لسنة   32مواد أكثر مرونة من القانون      

التى تقضى بجواز جمع التبرعات داخـل       و 2002 لسنة   84يذية للقانون رقم     التنف ةالالئح
 أو الهيئـات  مصر من األشخاص الطبيعيين مصريين كانوا أو أجانب أو من المنظمـات        

رط إخطار الجهة اإلداريـة بقيمـة       شاألجنبية التى لها حق مباشرة نشاطها داخل مصر ب        
 ."ه إال أن الجهة اإلدارية تتعنت وترفضالتبرع و جهت

 عـن   باالمتنـاع وتناول الفصل العاشر من فصول الدراسة التعبير عن الـرأي           
ير المصرية منـذ    ميع الدسات  ج أنإلى  ، ونوه   ريق اإلضراب ط فيه عن    وء التباط أوالعمل  
 وجـه مـن     أي ى عل اإلضراب لم تعالج موضوع الحق في       1971وحتي عام 1923عام  

، كما لفتت الدراسـة     حقوق الواجب النص عليها لحمايتها    الوجوه ولم تعتبره من ضمن ال     
اإلضراب عن العمل سـواء     إلى    في مصر  تفاق نظره جميع النظم السياسية    إإلى   االنتباه
سـتدعي   جريمة جنائية ت   ه، في اعتبار   العمل وء مجرد تباط  أو  جزئياً أو  كلياً إضراباً أكان

. المساس باألمن القومي لمصـر    إلى   بآخر   أو، وتؤدي بشكل     شديداً عقاب مقترفيها عقاباً  
 فإنه لـم تصـدر      باإلضرانه نتيجة للموقف السلبي من حق       أإلى  ولفتت الدراسة النظر    

، فيمـا   رف هذا الحق  تع  أحكاماً اإلدارية القضاء   عن محكمة النقض المصرية وال محكم     
، 1987بريـل   إ 16ن الدولـة العليـا فـي      مأعدا حكم واحد تاريخي صدر عن محكمة        

بأنـه   اإلضـراب ، والذي عرفت فيه المحكمة      لخاص بإضراب عمال السكك الحديدية    وا
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ـ         االمتناع الجماعي المتفق عليه بين مجموعة م      " ، ةن العاملين عـن العمـل لفتـرة مؤقت
وتناولت الدراسة الموقف القـانوني للحـق فـي          ."ارسة الضغط لالستجابة لمطالبهم   لمم

 يعتـرف   ال  التشريع المصري  أنإلى  ، ونبهت   اإلضراب عن العمل عن طريق      االمتناع
، فالقانون المصـري   عن العمل إال ألسباب مهنيةاإلضراب بالحق في  اآلن أساسيبشكل  

ريمة جنائية  فيما لو تم من مـوظفين يعملـون فـي           السياسي ج  اإلضرابال زال يعتبر    
 . التي تشارك في رأسمالهاأو المصالح التابعة لها أوالحكومة 

 لسـنة  12 وفقا لقانون العمل الجديد رقـم        اإلضرابوناقشت الدراسة الحق في     
 194و 193و 192:أرقـام    مواد هـي المـواد       أربعةوالتي عالجها المشرع في      2003

 . الدراسة خمسة مالحظات رئيسية هيا عليهوأبدت ،195و
وأن  ، إال للعمـال   اإلضـراب  المشرع المصري بشكل عام ال يعترف بالحق في          أن •

 .فقط عن مصالحهم المهنية واالقتصادية واالجتماعية دفاعاًيكون 
 مباشرة ولكنه وضعه فـي يـد        لإلضرابن المشرع المصري لم يبح تنظيم العمال        أ •

مجلـس إدارة النقابـة    إال بعد موافقة   إليهتلجأ  أال  وحتم عليها    ،للمنشأةاللجنة النقابية   
  .بأغلبية ثلثي عدد أعضائهوالعامة المعنية 

على العمال اإلضراب أو إعالنه بواسـطة        منه   193 للمادة    القانون قد حظر وفقاً    أن •
، وكـذلك   لعمل الجماعية أثناء مـدة سـريانها      منظماتهم النقابية بقصد تعديل اتفاقية ا     

 .ل جميع مراحل وإجراءات الوساطة والتحكيمخال
ـ  أطلـق  فيمـا    إليـه  الدعوة أو اإلضرابنه ال يجوز    أ •  المنشـآت " المشـرع    ه علي

 القانون ترك في يد رئيس مجلس الـوزراء سـلطة          أن األهم   أن ى عل ،"ةستراتيجياال
 .تحديد تلك المنشأت

ـ  اإلضـراب  قد رتب علي     195 لنص المادة     المشرع المصري وفقاً   أن • ف عقـد   وق
 العامل  أن عتبراو ،العمل خالل فترة اإلضراب وعدم استحقاق األجر عن تلك الفترة         

في حالة مخالفة العامل للضـوابط       العقد   إنهاء وأجاز، بل   جرأ بدون   جازهإفي حالة   
 .192واإلجراءات المقررة في المادة 
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  المشرع في قانون العمل الجديد قد سحب الحـق فـي           أنإلى   وانتهت الدراسة    

 الكلمة العليا   التنفيذية وجعل للسلطة    شديدة وقيده بقيود    ، من العمال بشكل فعلي    اإلضراب
ـ  اإلضراب وتلك التي ال يجوز فيها       اإلضرابفي تحديد المنشأت التي يجوز فيها         ى، عل

 اإلجـراءات   تبـاع إ العمال الـذين يقومـون باإلضـراب دون          أن األخطر من ذلك     أن
  عقـود عملهـم وفقـاً      وإنهاء سوف يتعرضون للفصل     192المنصوص عليها في المادة     

 .195لعجز المادة 

،  لنصوص قانون العقوبات المصـري   فقاًاإلضراب و حق في   وناقشت الدراسة ال  
، "ج" 124و "ب" 124و" أ" 124و124ة هي المـواد     في ثالث مواد متتالي   والذي عالجه   

 :و التالي النحى من المالحظات علي تلك المواد علاًددوقدمت الدراسة ع

ك  واستبدلها بتعبير تـر اإلضرابأن المشرع الجنائي المصري تجنب استعمال كلمة        •
التشدد إزاء الموظفين الذين يقومون باإلضـراب       إلى  نه مع الوقت اتجه     أ، كما   العمل

 هي من صميم حقـوق اإلنسـان مثـل       جديدة أفعال بإضافة أوسواء برفع العقوبات    
 يتعرض مـن يرتكبـه للجـزاء        اإلضراب أنواع من    واعتبرها بمثابة نوع   االستقالة
 . الجنائي

ليست منضـبطة وال محـدده ونبهـت         124  المادة  عبارات قانون العقوبات في    أن •
  مستخدم عام امتنع عمداً    أوكل موظف   " والتي تعاقب    124عجز المادة   إلى  الدراسة  

 يجعـل  نأ من شـانه  أو كان امتناعه يجعل إذا واجب من واجبات وظيفته     تأديةعن  
 كـان مـن     أو عنه فتنة    نشأت إذا فى خطر وكذلك     أمنهم أو صحتهم   أوحياة الناس   

 المشـرع  أنحيث يبدو بوضوح " ،ضر بمصلحة عامةأ إذا أو عنه فتنة أ ينشأننه  أش
 فتنـه، ولكـن     أون يكون امتناع الموظف الواحد قد نشأ عنه ضرر           بأ لم يكتف فقط  

 يجعل العقاب علي    أنهذا الضرر من شأنه      وقوع   أو الفتنه   ه هذ وءمجرد احتمال نش  
 .داالفعل وار

 من التشـدد الـذي   أكثر اإلضرابيتشدد مع من يحرضون علي       قانون العقوبات    أن •
من قـانون العقوبـات فإنـه    " أ" 124 لنص المادة  ، فوفقاً أنفسهم المضربينيبديه مع   
حريض فى  كل من اشترك بطريق الت    " 124بضعف العقوبات المقررة بالمادة     يعاقب  
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 المشرع قد تشدد ليس فقـط       أن، ومعني ذلك    "ارتكاب جريمة من الجرائم المبينة بها     
 حتي هؤالء الذين ينشـرون  أو، اإلضرابمع المضربين ولكن من يحرضونهم علي      

، لمعلومات، وحرية النشر والصـحافة     عنه وهو تقييد للحق في تداول ا        معلومات أية
قط لحرية التعبير باإلضراب ولكن لحريـة       وتعبر عن روح الشارع الرافضة ليس ف      

 .عنهالنشر وتداول المعلومات 

فـي   – التشـريع المصـري      قرارإ الرغم من    ى عل بأنهوانتهت الدراسة بالقول    
ـ قانون العمل الموحد الجديد  من حيث المبدأ علـي النحـو   اإلضراب لحق العمال في  

ن قـانون    وأ  في مصـر    مقيداً زال حقاً  ال اإلضراب نأنه من المؤكد    أإال   أوضحناهالذي  
 لـم يكـن     124 للمادة    وذلك أن قانون العقوبات وفقاً     ،العمل لم يأت بجديد في الموضوع     

 مـوظفي الدولـة      فئة أي،  نوالعمومي الذي يقوم به الموظفون      اإلضراب ىيعاقب إال عل  
ـ أحكام العمال الذين يعملون في القطاع الخاص فإن   أما،  ومن في حكمهم   ات  قانون العقوب
 عـن طريـق   االحتجاج حقهم في ايمارسو أن، وبالتالي فقد كان من حقهم لم تكن تشملهم 

لعمال  اإلضراب، فيكون كل ما جاء به قانون العمل الجديد هو تقييد الحق في              اإلضراب
، كمـا  بي علي اإلضراب وبأغلبية الثلثين القطاع الخاص حيث اشترط موافقة التنظيم النقا      

 بالنسبة لموظفي الدولة فقد منع قـانون        أما،  ريان اتفاقيات العمل   س أثناء اإلضرابحظر  
 نـه أمن القـانون علـي    194 حيث نصت المادة  اإلضراب الحق في    العمل الجديد فعلياً  

يحظر اإلضراب أو الدعوة إليه في المنشآت اإلستراتيجية أو الحيوية التي يترتب علـى              "
، "الخدمات األساسية التي تقدمها للمـواطنين  توقف العمل فيها اإلخالل باألمن القومي أو ب       

ي أن أن يعتبـر   أ ، مما يمكنه عملياً   تلك المنشآت  ء الحق في تحديد   اروتركت لرئيس الوز  
 للمواطنين فيما لو لم يكـن       أساسيةت التي تقدم خدمات     آة تابعة للدولة هي من المنش     منشأ
 أنإلـى  وف يـؤدي عمليـا    األمر الذي ساإلستراتيجيةت آمكانه اعتبارها من المنش في إ 
 ومـا بعـدها مـن    124في الحكومة والقطاع العام محكومين بنص المادة العاملون يظل  

 بالنسبة لهم خاصة فـي   مباحاًأصبح اإلضرابن حق أ، وال يمكن القول ب   قانون العقوبات 
ـ  أكدتمن قانون العمل الجديد والتي 149 مناقشات البرلمان للمادة   وءض  ى بوضـوح عل

 التـي تقـدم     أو اإلسـتراتيجية  تعريف لما هي المؤسسات      أومة ألي تحديد    رفض الحكو 
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 عـن    يكون بيد رئيس الوزراء ذاته وبعيداً      أن ى عل وإصرارها للمواطنين   أساسيةخدمات   

 . اإلضرابن فيها من د تلك المؤسسات التي يحرم العاملورقابة البرلمان سلطة تحدي

، وعدم   إقرار مواد قانون العمل    ثناءأ مناقشات البرلمان وموقف الحكومة      أنكما  
ن أمـن المؤكـد   تجعـل   ،اإلضـراب حكام قانون العقوبات بشأن  إلى أ امتداد يد التعديل    

 في قانون العمل الجديد كان تقييـد حـق عمـال القطـاع            اإلضرابباحة  إالمقصود من   
 عنـد   ، وهو تقييد لم يكن موجـوداً       األعمال أصحاب في مواجهة    اإلضرابالخاص في   

  خـالل عـامي     في مصر  اإلضرابلحاالت  كما عرضت الدراسة    . القانون الجديد  رقراإ

ة بطريق اإلضـراب    ن هذا العام لم يشهد احتجاجات عمالي      إلى أ ونبهت   2003 – 2002
لدعم التجمهر،  ـ   االعتصام مثل   أخريو اإلضراب مع طرق احتجاجية      أبمعناه المباشر   
 التـي رتبـت     االحتجاجات، واقتصرت   ة علي سياسات معين   االحتجاجو  أسياسات معينة   
 الدراسة سبب ذلك    وأرجعت،  و مهنية أ مطالب ذات طبيعة اقتصادية      ىي عل بشكل عشوائ 

الواحد في مصر والتـي     طية عن التنظيم النقابي العمالي      غياب الديمقرا إلى  بشكل كامل   و
 الواحـد فـإن     نه حتي داخل هذا التنظيم النقابي     أ، كما    تعترف بتعدد التنظيمات النقابية    ال

ـ  العـام    التحادان مجلس   أ معه القول ب   الحد الذي يمكن  إلى    مفتقدة الديمقراطية ل ال  اللعم
 بشـكل مباشـر للحكومـة    ابعاً يعتبر ت  ه بلجان االتحاد عن   ، فضالً يشكل بانتخابات حقيقية  

  .المصرية

اإلضرابات في كل قطـاع عمـالي        جداول توضح عدد     ىواحتوت الدراسة عل  
 الصحف المصرية لم تشـر      أنعدد من المالحظات كان من بينها        ىعلت  ز ورك ،هوسبب

ليها بعض صحف المعارضة في معـرض       إ أشارتن  إلمناسبات و تلك ا إلى  بشكل واسع   
ن هنـاك   أ، األمر الذي يؤكـد      الخصخصةثار السلبية لسياسات    آلتحقيقات صحفية عن ا   

  حول   ياإلعالمتعتيم  الإلى   ة من قبل بعض رؤساء تحرير الصحف تؤدى       رقابة ولو ذاتي  
 اتسم بالرشـد    االحتجاجاتن التعامل األمني مع مثل تلك       أكما  . مثل تلك القضايا الحيوية   

 وحلهـا   أسبابها ولكن كانت هناك محاوالت لتقصي       بقسوة، فلم يتم التعامل معها      السياسي
و غيـر   أمالية باستخدام قانون الطوارئ،     تهديد القيادات الع  اللجوء إلى   و  أ،  مكاناإلبقدر  

 انت للمطالبة بحقوق مهنية مرتبطـة  كاالحتجاجاتن جميع تلك إذلك من طرق التهديد، و  
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يكـن  ولـم  . 2003 و2002عـامي  في لتي مرت بها مصر     الحادة ا  االقتصادية باألزمة
، ولم  االحتجاجيةو ذو طبيعة سياسية بشكل عام وسط تلك الحركات          أهناك تواجد حزبي    
ن منظمـات حقـوق     إف خيراًأهداف سياسية، و  أسع لتحقيق   ي نطاق وا  يجر استخدامها عل  

 كانـت هـي   واالجتماعية االقتصاديةاإلنسان العاملة في مجال الرصد والمراقبة للحقوق       
ن حركة حقـوق اإلنسـان   ألومات وتحليلها، األمر الذي يوضح     السباقة في نشر تلك المع    

 .الحتياجاتهمجتمع المحيط وتستجيب المصرية في حالة تفاعل مستمر مع ال

 أن رصـدت الدراسـة      2002 الخاصة بعمال القطاع الخاص    االحتجاجاتوعن  
العـاملين فـي     في نطاق     حاالت احتجاج شهرياً   4 قد بلغ    االحتجاجمتوسط عدد حاالت    

حالة منهم  24 فإن   2002 خالل عام    اًاحتجاج 49نه من بين    ، وأ القطاع الخاص المصري  
نتيجة حالة  12، و %49إلى  عسفي بنسبة تصل    كانت نتيجة احتجاج علي عمليات فصل ت      

من تلك الحـاالت    % 8.2ن  أو،  %24.5إلى  عدم صرف مستحقات العاملين بنسبة تصل       
 ترجـع   االحتجـاج من حاالت   % 4ن، وأ لعمل توقفها عن ا   أو المنشأة بسبب إغالق    تكان

إلـى  من الحاالت ترجـع     % 2، وكان هناك نسبة     لتعسف اإلدارة مع العما   إلى   أسبابها
 أو،   األرباح المقررة لصالح العـاملين      عدم صرف نسبة   أو االستقالة  عاملين على  جبارإ

 اإلدارات تعسـف بعـض      أو،  ىأخـر مـاكن   أإلـى    نقلهم تعسفيا    أومين عليهم   أعدم الت 
 .  الميكروباصسائقي مثل حالة تعسف رجال المرور مع ـالحكومية معهم 

 حيـث   2003في عـام     راسة احتجاجات عمال القطاع الخاص    كما رصدت الد  
 4إلـى حيث وصـلت     حالها،   ى في نطاق القطاع الخاص ظلت عل      االحتجاجاتتبين أن   

 لتصل  2003ن حاالت الفصل التعسفي قد زادت عام        أو.  في المتوسط  احتجاجات شهرياً 
ن حاالت عدم   أو%. 49 حيث كانت    2002مقارنة بعام   % 55.6حالة فصل بنسبة  35إلى  

مـن  % 22.2  نسـبتها   بلغ  حيث 2003عام   خفض قليالً صرف مستحقات العاملين قد ان    
 المنشأة قد   إغالقوان حاالت   %. 24.5ت   حيث كان  2002 مقارنة بعام    االحتجاج أسباب

مقارنة بنسـبة    احتجاج العمال    أسبابمن  % 11إلى ليصل   2003 خالل عام    ارتفع بشدة 
المـرور   – نتيجة تعسف جهـات اإلدارة   االحتجاج، وان حاالت    2002فقط عام   % 8.2

فـي  تجاج حمن أسباب اال% 6.7إلى  ليصل 2003 قد ارتفع عام ـمع سائقي التاكسي  
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 أنكما رصـدت الدراسـة   . االحتجاج أسبابفقط من  % 2على   2002د عام   زحين لم ت   

 عن الطعام وهو    اإلضراب بدأت تطفو علي السطح في مصر وهي ظاهرة          جديدةظاهرة  
فهم بطريقـة قـد تعرضـهم لخطـر      عن مواقالتعبيرالمصريون   يحاول فيه    أخيرسالح  
 45 جمـالي إحالة مـن    12ي   بالنسبة لالحتجاجات ف   2003، وقد سجلت في عام      الموت

 فـي مجتمـع يـؤمن بعـدم         جديدة، وهي ظاهرة    %50حالة احتجاج وبنسبة تقترب من    
 .  من الناحية الدينيةاالنتحارمشروعية 

، رصـدت  2002ل عـام  خالملين في قطاع األعمال العام  وعن احتجاجات العا  
حالـة احتجـاج    1.8بلغ   متوسط احتجاجات العاملين في قطاع األعمال العام         أنالدراسة  
 من قبل العاملين في قطاع األعمال العام كانت بسبب          االحتجاج أسباب ىعلأن  أ، و شهرياً

 حـاالت   أسـباب  إجمـالي من  % 36.4نسبة  عدم صرف المستحقات وشكل هذا السبب       
 احتجاج العمال خالل عام     أسبابمن  % 22.7 الفصل التعسفي نسبة     كما شكل . االحتجاج
بيـع  إلى   كان راجعاً 2002 احتجاج العاملين عام     أسبابمن  % 13.6ن هناك   أ، و 2002

النقـل  ن حاالت أ، والعاملين من سياسات ما بعد البيعالشركة لمستثمر خارجي وتخوفات   
 نسـبة  إن،  هـذا العـام  ل خـال جاالحتجامن حاالت % 9.1التعسفي للعاملين تسببت في   

 أو أعمـالهم  رفض تثبيت العاملين في      ماإ إلى كانت ترجع    االحتجاجمن حاالت   % 4.5
 .الخ .. تخفيض األجورأوالمعاش المبكر إلى  علي الخروج إجبارهم

 فقـد رصـد     2003 خالل عام    ملين في قطاع األعمال العام     احتجاجات العا  أما
ـ 1.3 حيث بلغ 2002 عن عام ليالً قد انخفض قجماليهاإن أالتقرير   حـين  فـي   اًاحتجاج
وشـكل  .  كل شهر  احتجاجاً 1.8إلى   قد وصلت فيه     2002عام  خالل   االحتجاجاتكانت  

  وهي نسبة تقل كثيـراً     االحتجاج حاالت   أسبابمن  % 15.7نسبة  عدم صرف المرتبات    
 أن، كمـا    %36 وكانت فـي حـدود       2002في عام  ه التي سجلت للسبب نفس    النسبةعن  

 عـام   االحتجاجـات  أسـباب من  % 20إلىحاالت الفصل التعسفي قد شكلت نسبة تصل        
 ، وهـي نسـبة مقاربـة      2002عـام   في  % 22إلى  حين كانت النسبة قد وصلت      2003

 حيـث   2002عـام   النسبة في    مع   2003  علي بيع المصنع في    االحتجاجوتعادلت نسبة   
 .2002عام % 13.6مقابل % 13.3نسبة  2003سجلت في عام 
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 وصلت  نهاأ فقد الحظ التقرير     2002عام  في  عمال الحكومة    عن احتجاجات    ماأ
سـبة للعـاملين فـي هـذا        حالة احتجاج شهريا وهي نسبة مرتفعة بالن      2.1ما يساوي إلى  

 تعسف جهـات    أو المعاملة   ءو علي س  من تلك الحاالت كانت احتجاجاً    % 20نوأ. القطاع
 جهات بعيده نسبياً  إلى   قل العاملين تعسفاً  منها كانت بسبب ن   % 16و ،اإلدارة مع العاملين  

 االحتجـاج من حاالت   % 12، و وهي سياسة معروفة بسياسة التشتيت    ،  أعمالهمعن مقر   
 االحتجـاج  أسبابكانت بسبب الفصل التعسفي من الخدمة وهو سبب لم يكن من ضمن             

عن  ضالًف .ن كانوا يتمتعون بحصانة ضد الفصل     للعاملين في الحكومة والقطاع العام الذي     
 وهي  االحتجاج أسبابمن  % 4عدد من الحاالت التي تكررت نسبتها ودارت حول نسبة          

ه ملحقـة   زي طرد من المسكن الذي يشغلة العامل كم       أواحتجاج لعدم الحصول علي ترقية      
 أو،   تخفـيض المرتبـات    أو،   الفصل أوالمعاش  إلى   فقد العمل باإلحالة     نإبالعمل يفقدها   

 . الخ .. عدم صرف المرتبات في موعدهاأو، الت الئقةعدم توفير وسائل مواص

معـدل   أن رصـدت الدراسـة      2003عام  في   احتجاجات عمال الحكومة     وعن
 حيـث   2003 حتي نوفمبر   بين العاملين في الحكومة ظل ثابتاً      االحتجاج حركات   إجمالي
ـ    االحتجاجات حين كان معدل تلك       شهرياً اًاحتجاج 2.2 بواقع   اً احتجاج 26كان ام  فـي ع

 معـدل حـاالت     أن، كما الحظـت الدراسـة       حالة احتجاج شهرياً  2.1 ما يساوي  2002
 2003عـام   خالل  % 30إلى قد ارتفعت نتيجة عدم صرف المستحقات المالية         االحتجاج

 نتيجـة   االحتجـاج ووصلت حـاالت    . 2002عام  خالل  فقط  % 4علي  حين لم تزد    في  
فقـط  % 12، حين كانت    2003عام  في   االحتجاجمن حاالت   % 30إلىالفصل التعسفي   

 .2002عام في 

 وء س أو نتيجة القرارات اإلدارية المتعسفة      االحتجاج حين انخفضت حاالت     ىعل
 .2002عام % 20 مقارنة بنسبة2003فقط عام % 11.5 معاملة جهات اإلدارة لتكون

 فـي مصـر   اإلضرابن حرية التعبير عن طريق    أالقول ب إلى  وانتهت الدراسة   
نـه  أدهـا و  أوو رغم محاوالت التعتيم عليها،      نيالمصريالعمال  إلى  ها  ت تعرف طريق  أبد

ني عـن  نكرته فإن األفواه الجائعـة لـن تتـوا       أ أو اإلضرابسواء اعترفت الدولة بحق     
 عن الطعام بإرادتهـا     باالمتناع الموت   باختيار ولو   التعبير عن غضبها بكل طريقة ممكنة     
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ـ قتصادياال تموت دون طعام بفعل الركود      أن من   بدالً  هم تفشـي الفسـاد فـي     الذي يس

 .تعميقه

وتناول الفصل الحادي عشر من فصول الدراسة الحق في التعبير عبر التظاهر             
 القانونين الذين يحكمـان هـذا الحـق قـد          أنإلى  الدراسة  ونوهت  ،   السلميين واالجتماع
 .نـب مـن األجا اس بهما بحجة حماية أ اإلنجليزي وهو الذي منع المس     االحتاللوضعهما  
 لسـنة  14 و1914 لسـنة  10 رقمـي  المالحظات العامة علي القانونين    الدراسة وأجملت
 علـي النحـو     ،نات في مصـر اآل     العامة والمظاهر  االجتماعاتالذان يحكمان    و 1923
 :التالي

 نافذين نتيجة ضـغوط   اإلنجليزي لمصر واستمراً   االحتالل صدرا في عهد     أنهما .1
 تمسك الحكومة   أسباب عن   نتساءلذي يجعلنا    األمر ال  االحتاللة من سلطة    يحقيق

نـه  ، وهو ما يؤكد أ    1956عام  في   اإلنجليز عن مصر     ءد جال المصرية بهما بع  
 الخارجي والسلطة الوطنيـة     االحتاللال توجد فروق جوهرية في األهداف بين        

تقييد حريـات المـواطنين     إلى  ، فكالهما يسعيان    داف والغايات  في األه  المستبدة
 .فةمختلألسباب 

بين االجتماعات العامة والمظاهرات مـن حيـث    ى قد سوالمشرع المصري  نإ .2
إخضاعها إلجراءات خاصة وقيود تكاد تكون واحـدة علـى الـرغم مـن أن               

إلى تعطيـل الحيـاة     والتي تؤدي   ،   لألمن العام  طبيعتها أكثر تهديداً  المظاهرات ب 
 ان يستوجب تنظيمـاً   ، األمر الذي ك   رور واالنتقال اليومية وحرية األفراد في الم    

عتبـارات النظـام والمصـلحة     يقوم على نصيب أوفر من الرعايـة ال       تشريعياً
 .العامة

لم يفرق بين االجتماعات العامة والمظاهرات من حيث طبيعة كـل            المشرع   نإ .3
راد فـي هـذين المجـالين       منهما وحدود الحريات والسلوكيات التي يتبعها األف      

ة التطور والتجديد الذي يطـرأ علـى السـلوك    ، وكذلك لم يدرك طبيع   المتباينين
البشرى من فترة ألخرى حيث اكتفـى بإصـدار قـانونين ينظمـان التجمهـر               
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، دون   األول والثاني من القرن العشـرين      واالجتماعات والمظاهرات في العقدين   
 . المكبلة لممارسة هذا الحق فيهماإضافة أية تعديالت أو إلغاء بعض المواد

بقرار رئيس الجمهورية رقـم      والتعديل الذي تم عليه   1914 ةلسن 10 القانون نإ .4
جميعهم صدروا بقرارات   1923 لسنة   14، وكذالك القانون رقم     1968 لسنة   87
 يناقشوا مناقشة جادة من خالل البرلمانـات التـي          أن نحوها دون    أوبقوانين  أو  

ات  سـلط  وأدتهـا  محاولة البرلمان مناقشة تلك القوانين قـد         نإكانت قائمه بل    
 .كما بينتها الدراسة االحتالل

 العهد الدولي للحقوق المدنية     رغم من تصديق الحكومة المصرية على      ال نه على إ .5
 الحكومـة   أنإال   ، العامة والمظـاهرات   االجتماعات حق   الذي يبيح والسياسية و 

الـرغم    مع نصوص العهد على    ماليتواءل هذين القانونين    المصرية لم تقم بتعدي   
 .هذا التعديلإجراء  الحكومة المصرية ىعللثانية من العهد تحتم  المادة اأنمن 

 كـل قـانون مـن هـذين     تفصيلية علىالكما انطوت الدراسة على المالحظات   
 .القانونين

 حاول المصـريون اسـتخدام      2003ـ2002نه خالل العام    أورصدت الدراسة   
 عبـر قيـام    أحياناً الحتوائهوجه بمحاوالت متعددة    و، وهو األمر الذي      التظاهر حقهم في 

مـاكن  أسماحها بتنظيم بعض المظاهرات في  بأوالدولة ذاتها بتنظيم مظاهرات احتجاجية     
 بإطالق التصريحات التي تؤكد احترام الدولة لحق التعبير عن          أو ىأخرمغلقة من ناحية    

اسـتعمال القـوة      عبـر  ىأخـر  أحيان، وبقمعه في    ثالثة عبر التظاهر من ناحية      الرأي
، وفـي قيامهـا بـالقبض       أحيانـاً حد القتل   إلى  ضد المتظاهرين والتي وصلت     المفرطة  

ـ مي وفريد حسنين وحبسهما رغم تمتع     والتنكيل بعضوي مجلس الشعب حمدين صباح      ا ه
ن الدولة لن تتواني عـن التنكيـل        أ منها ب   صريحاً إعالناًبالحصانة البرلمانية ليكون ذلك     

 فـرد حتـي   يأأن يصل إلى لتنكيل يمكن   ن ا أيخرجون علي الحدود التي ترسمها و     بمن  
ء الـذين    حتـي هـؤال    التنفيذيةرلمان وانه ال حماية ألحد في مواجهة السلطة          الب أعضاء

 .يملكون حصانة برلمانية
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 الدراسـة عـدد مـن       أبدتوعن المظاهرات التي تمت في العام محل الرصد          

 : بالتسجيل وهيجديرة أنها رأتالمالحظات التي 

حتجـاح ضـد     للتعبير عن الغضـب واال     يسأسا اندلعت بشكل     تلك المظاهرات  أن .1
، فقـد انـدلعت      ضد دول عربيـة    أجنبية عمليات تقوم بها دول      أوسياسات خارجية   

ـ  ورداًاالنتفاضـة فـي فلسـطين        مع   تضامناًاألساس  بالمظاهرات في مصر      ى عل
 سقاطإل، ثم قيام القوات ذاتها بغزو العراق        ظام صدام حسين  تهديدات دول التحالف لن   

 الـذي   رالـدو إلى   أساسي السبب في ذلك يرجع بشكل       أنويمكن القول   . ذلك النظام 
 مهتمـا ا وقناة العربية في صـرف       الجزيرة بعض الفضائيات العربية مثل قناة       هتلعب

 خـارج   ى تجر أحداثإلى  المواطنين في مصر عن مشاكلهم الداخلية ولفت انتباههم         
 هتجـا  كلية للدولة في الدفع فـي هـذا اال  ك المصري المملو اإلعالم، ويساعد   الحدود
، ويساعد   الصعبة االقتصادية يخفف من تذمر المواطنين الواضح من الحالة         هباعتبار

 .  الوضع الداخليى قبضتها علحكامبإ دعم اتجاة الدولة ىعل

جامع األزهـر   ال–ن خرجت من المساجد كنقاط تجمع إ المظاهرات في غالبيتها و    أن .2
 عن المكان التقليدي لخروجها في مصـر وهـي     فضالً ـ عاصومسجد عمرو بن ال   

ـ   للتيار ملموساً في تلك المرة شهدت نشاطاً أنها، إال   الجامعات  رأسـه  ىالقومي وعل
ـ  ىعل و اإلسالميجنب مع التيار    إلى   الناصريين جنباً  ، خـوان المسـلمين   إل ا ه رأس

ـ  التيارين يحتفظان بأنإلى  يعزو هذا األمر في حقيقته أنويمكن   ة نقاط تقارب معقول
ـ  فيما يتعلق بالسياسات الخارجيـة     ـ   األوزان النسـبية سياسـياً     أن ى، عل ي تلـك    ف

  .المظاهرات كانت لإلسالميين

حـد   أسـقط    بشكل غير مسـبوق فقـد   تصدي قوي األمن للمظاهرات كان عنيفاً نإ .3
 سـنة  25ـمحمد السـيد السـقا    / وهو الطالب المرحوم  اإلسكندريةطالب جامعة 

 نتيجة طلـق     شهيدا برصاص الشرطة   اإلسكندريةة الثالثة بكلية التجارة جامعة      بالفرق
 عـن   ، فضـالً  2002بريـل عـام   أالتاسع من   فى   والبطن والوجه  ناري فى الصدر  

ل  من جراء استخدام القوه ضـدهم بشـك  خطيرة إصاباتإلى تعرض بعض الطالب   
ليهمـا   ع االعتـداء إلـى   ن بمجلس الشعب المصـري      ا كما تعرض عضو   عشوائي،
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ى عل ـ  ا البرلمانية في سابقة هي األوليبالضرب ثم القبض والحبس رغم حصانتهم
  . في مصرـحسب علمنا 

  الدولة قد استخدمت صحفها في التنفير من استخدام الحق في التظاهر ووصـمه             نإ .4
ة خطاب   عن استخدام لغ   ، ولم تتوان   نوع من العمالة السياسية    بأنه هوالمحرضين علي 

سة لنماذج من تلـك المـواد       ، وقد عرضت الدرا   اهرينظظاهرات والمت  ضد الم  ديني
 .الصحفية

 وزارة الداخليـة    إعالن الملمح األهم فيما يتعلق بالحق في التظاهر كان في           أنعلي   .5
أنها ستسمح بتنظيم المظاهرات في إطار القانون وبما يحفظ النظام واالستقرار فـي             

أنه سـيتم السـماح   سمها  ناطق بإ  وقال. المجتمع، على أن تكون في حراسة الشرطة      
بالمظاهرات إذا تقدمت الجمعيات أو األحزاب السياسية الشـرعية بطلـب لـوزارة             
الداخلية شريطة أن يحدد مكان وتوقيت المظاهرة وأن تلتـزم بالقـانون وحراسـة              

  .الشرطة

 المسلمين بتنظيم اجتماع عام في      لإلخوانورصدت الدراسة سماح الحكومة     
عن رفض االعتداءات اإلسرائيلية ضـد الفلسـطينيين وكـذلك     للتعبيراهرة  استاد الق 

الجتماع مماثل حيث   كما رصدت تنظيم الحزب الوطني      . التهديدات الموجهة للعراق  
التعبيـر عـن رؤيـة    "بهـدف   ه عام في استاد القاهرة للغرض نفس    اجتماعإلى  دعا  

 ،" والقضـية الفلسـطينية    زمة العراقية الحزب التي هي رؤية مصر كلها بالنسبة لأل       
 أو المظـاهرة    أو المسـيرة وتعتبر تلـك    " بقولها   عاالجتما هذا   ىوعلقت الدراسة عل  

إلـى  ، فاألحزاب الحاكمة وقادتها ال يحتاجون  جديدة كانت تسميتها بدعة     ياًأ االجتماع
الخروج في مظاهرات للتعبير عن مواقفهم بالنسبة لقضـية مـن القضـايا ولكـنهم             

 .!!" رعتبارهم يملكون سلطة إصدار القراصدار قرارات حاسمة باإإلى يحتاجون 

 وشـاركت   2003 مارس 5سة علي ذلك الحدث والذي انعقد في      كما سجلت الدرا  
، اسـتعمال    واقتربت من رقم مليون شخص     ،فيها أعداد ضخمة فاقت رقم النصف مليون      

 ، فضـالً  شاركة الراغبين في الم   أعضائهالحزب الوطني سيارات مملوكة للدولة في نقل        
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وظفي الحكومة والقطـاع العـام      لضمان مشاركة م  الوعيد   أوة التهديد   عن استخدام سياس   

  .فيها

 قـد شـهد نقلـة     الموقف الرسمي من الحق في التظاهر     أنوسجلت الدراسة   

رئيس الجمهورية قولـه   ، ونقلت عن الصاخبة 2003مارس 21 نوعية عقب مظاهرات  
ت التي تحدث وإنما يجب على المـواطن المصـري   أننا ال نعترض على بعض المسيرا   "

وال .  العقـل لتفـادى الحـرب    أقصى جهد ممكن يتصورهت أن بلده قد بذل    أن يعلم تماماً  
ن يسير المواطن لتحطيم الممتلكات العامة من خالل حرق سيارات اإلطفـاء أو             داعي أل 

 سندفع ثمن ذلك مـرة   ألن النتيجة ستكون أننا كبيراًتحطيم أمالك الغير فهذا يشكل خطراً   
 عن تعويض هؤالء الناس المتضررين في وقت ال تتحمل فيـه ميزانيتنـا              ،أخرى فضالً 

ذلك في ظل ما تشهده السياحة من شبه توقف وكذلك التصدير وندرة العملة الصعبة فـي           
 وإذا أراد المـواطن أن      ،ن يعبر المواطن بهذه الصورة    أللذلك ال داعي    و. كثيرةمجاالت  

عوره فله كل التقدير واالحترام ويمكن أن يعبـر عـن ذلـك مثـل الـدول                 يعبر عن ش  
 أن نكـون    المصـريون ينا نحن   ويجب عل . المتحضرة دون تحطيم سيارات أو غير ذلك      

 نشعر بالضيق على ما يحـدث مثـل          ونحن جميعاً   كامل بمصلحة مصر أوالً    يعلى وع 
ل بـاألمن أو تكسـير     كل يعبر عن شعوره بطريقتـه دون اإلخـال        ال لكن   المواطن تماماً 

 ."ممتلكات المواطنين
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 .روج بعدد من المستخلصات الختاميةباستعراض موجز تلك الدراسة يمكن الخ
 ىر في مصر لم تتغير بشكل محسوس عل        حرية التعبي  أوضاع أنحظت الدراسة   ال .1

 حريـة   حيث ال تـزال   ،  ية لها ياسية وتبدل الطبيعة الفكر   الرغم من تغير النظم الس    
 كمـا هـي     حتاللإلا في مصر في فترة      ةير بصورها المختلفة مقموعه مطارد    التعب

، وفـي ظـل   لملكي كما هي في النظام الجمهوري، وفي النظام ا االستقاللفي عهد   
 كـان شـكل     ياًأو،   تسلطية أم، وفي ظل نظم ديمقراطية       عميلة أوحكومات وطنية   

 . نظام الحكمأوالحاكم 
 مر العصور ساهم فيـه خضـوعها        ى في الشخصية المصرية عل     هناك تشوهاً  نإ .2

 عام حـين لـم   ألفلالحتالل األجنبي والغزو الخارجي بشكل متصل لمده عشرين      
آالف قل من سـتة   الحقيقي إال أباالستقاللن وتتجاوز الفترة التي تمتع فيها المصري  

، وحريـة التعبيـر      المشاركة  الحق في  افتقدوا الذين   نالمصريي المواطنين   نإ،  عام
كمـا  و الحكام المحليين،    أو الحكام الغزاة،     إال تنفيذ ما يقوله    أمامهميكن  بالتالي، لم   
 ال يرتاحون للتعبير عـن رأيهـم        فإنهم اجتهاد وفي كثير من األحيان       يأهو دون   

 ، فالتعبير الحر  يمات تأتيهم من الوالي أو الحاكم     بحرية بل يفضلون دائما انتظار تعل     
 أيـدي إلى   الفرس   أيديشد العقاب بالثائرين، فمن     أ نزالإإلى  يعتبر ثورة قد تؤدي     

، ، ثم المماليـك   العرب المسلمين إلى  ، ومنهم   الرومانإلى  ذلك وتلك   ، ومن   اإلغريق
لـم يسـتطع   .  اإلنجليـز وأخيـراً ، ، فالفرنسيين، فالعثمانيين من جديـد     فالعثمانيين
 إن سـنة مـن      ألـف  العشرين   ى زادت عل  الل كل تلك األعوام التي    ن خ والمصري
ـ      أرائهم يعبروا عن    أو أنفسهميحكموا    االهتمـام  ى، وقد حرص الغزاة جميعهم عل

 الزراعة كوسيلة مـن وسـائل زيـادة         أهميةبتحسين طرق ووسائل الري باعتبار      
ـ  ، وتشـديد قبضـتهم األمنيـة      وجباية المال العام والضرائب    الدخل القومي،   ى عل

حـدود الدولـة ضـد       جانب مهام الدفاع عن      ىإل،  هطرة علي المجتمع لضمان السي  
مشـاركة  إلـى    ال تحتاج في مجملهـا       ى ما نر  ى عل أمور، وهي   الغزاة المحتملين 

 وفـي   .ات الحكام الجدد صاغرين طائعين    المواطنين الذين يتعين عليهم تلقي تعليم     
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ن ومالحـاك  ة، فـالغزا   وزن أو قيمـة    يأمثل هذا المناخ ال يكون لحرية التعبيـر          

 نالمصـريي  وهم علي استعداد للتنكيل ب     الذاتيةيديرون شئون الدولة وفقا لمصالحهم      
ا بالدهم من قبل القوات      ينتقدوا مجرد انتقاد الطريقة التي تدار به       أنفيما لو قرروا    

ن لـم   آل وحتـي ا   1952 منذ عام    نالمصريي الحكام   أن الطريف   أن ى، عل الغازية
 الغـزاة األجانـب فسـاعدت       أدواتعبيـر عـن      في قهر حرية الت    أدواتهمتختلف  

الحكومات التسلطية علي زيادة التشوه في الشخصـية المصـرية نتيجـة القهـر              
 . وطبائعهاالستبدادوالتعذيب وغير ذلك من صنوف 

ـ        التقاليد المصرية بشكل عام ال     نإ .3  تكـوين   ى تساعد علي بناء الشخص القادر عل
، رام الكبير للصغير  ألبوية وتقاليد احت  اة  ، فالسلط رأي حقيقي ثم إعالنه والدفاع عنه     

 جميعاًدات واألعراف القديمة واعتبارها      والتمسك بالتقاليد والعا   آراؤهوعدم مخالفة   
ه والتمسك بالقـديم    ، ورفض الجديد ومحاربت    التي ال يجوز المساس بها     من األمور 

األسـهل  ، بل وتجعل من      الرأي الحر  أبداء ال تشجع علي     أموركلها  والدفاع عنه و  
لمجتمع كله قـد اسـتقر عليهـا    ا أن، باعتبار  القديمة ومشايعتها  اآلراءإلى  الركون  

 الحـوار فـي األسـرة    نإ. تبعاته الرأي وتحمل    بداءإاألمر الذي يقلل من مخاطر      
ن ، وأ و الزوج الكلمة النهائية المطاعة    أ لألب أنحد بعيد حيث    إلى  المصرية مفتقد   

 األب حتـي فيمـا يتعلـق        أو في محاجاة الـزوج       األطفال ال حق لهم    أوالزوجة  
 داخـل   اآلراءفـي توحـد     العليا  ، وتشكل قيمة كبر السن والذكورة اليد        بمستقبلهم

 ذهـان  أواألسرة خلف ذلك الكبير الذكر حتي لو كان يعاني من عصـاب نفسـي          
وفي مثل هذا المناخ األسـري الـذي يسـود    .  وقراراتههحكامأ طيش في   أوعقلي  
 المعادلـة  هللشخص المقهور في هـذ   يكون   أن نتوقع   أن ال يمكن    جتماعيةاالالحياة  

مما يلجأ هـذا الشـخص    ، يعبر عنه  أناألسرية رأي خاص مستقل باألساس يحب       
 .واالنصياعالمسايرة والخضوع إلى المقهور 

ـ ن العملية التعليمية في مصر بما تقوم عليه من تلقين وسيط  إ .5  ىرة المعلمين الكبار عل
ين رأي عـدم تكـو  إلى ، تؤدي   أنفسهم الفرصة للتعبير عن     إعطائهم وعدم   ،تالميذهم

تكوين رأي  إلى  تؤدي بالضرورة   باإلضافة إلي أنها    ،  وخاص ومستقل من ناحية    حر
 .أخري محافظ ومتردد من ناحية تباعياوتابع 
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 والحيل البيانية قد عـوض      اللغوية واالستخدامات بعض الحيل الشعبية المصرية      نإ .6
،  الشـعبية  فالنكتـة ،  آخر عن قول ما يعتقـدون فيـه بحريـة          ب أو بشكل   نالمصريي

التقـرب  و لجدران والحوائط وهياكـل المركبـات      والكتابة علي ا   التراثيةوالقصص  
 ىاألضرحة واألولياء كلها ساعدت علي تفريـغ طاقـة التعبيـر لـد            إلى  والتوجيه  
ـ      اآلمنة بتلك الوسائل    ااستعاضو الذين   نالمصريي  ر الصـحيحة   عـن طـرق التعبي
 .والمباشرة

وهكذا بـدأ   ،اإلسالمي عن الدين  بديالًاإلسالمي ه قد اعتبر الفق   المجتمع المصري  نإ .7
ن أن يحفـل    ، دو لفقهاء المتقـدمين للنصـوص المقدسـة      المجتمع يقدس تفسيرات ا   
ـ         وأصبحت،  بالنصوص المقدسة ذاتها   دين،  تلك التفسيرات في نظر المجتمع هـي ال
 المقدسـة   يعتني المجتمع بقراءة النصـوص     أن ودون   ين،وليست مجرد رأي في الد    

دين ويحث كل مسـلم     الل   ال يعرف وظيفة رج    اإلسالم أن الرغم من    ىوعل .وتأملها
 يفسر النصـوص المقدسـة      أنو النزول   وأسباب علم باللغة العربية     ىعاقل بالغ عل  
 إال ،جرين لمن يصـيب    مقابل أ   واحداً جراًأ ذلك بمنح المجتهد المخطئ      ىويحض عل 

 وخلقهم طبقة من رجال الدين لتـدعيم        ه علي الغزاة تسلط   نتيجة المجتمع المصري    أن
 ال تتماشي مع حريـة التعبيـر       لإلسالمتفسيرات قديمة   إلى    مستسلماً أصبحوجودهم  

ظهـر  ن  إ، وعدم جواز الخروج علـي الحـاكم و         الطاعة لولي األمر   بداءإ أولمن  
 باعتبـار  االختالط أوالعمل  إلى   الخروج   أو هارأي بداءإ منع المرأة من     يوحت .هفساد
 ذلك النهج الـذي يعطـل   المستبدةوقد شجعت الحكومات  .  عورة يحسن تغطيتها   إنها

 كـان   أيـاً  كـل الحكـام المسـتبدين        أن، وسوف نجد     الحرة اآلراء، ويمنع   التفكير
 ، ونعـت سـتبدادهم  فـي ا ملتأييده رجال الدين    ءااستبدادهم، كان همهم األول استدع    

 أميـراً  ه ينصب نفس  أنق األول الذي حاول     و، ال فرق بين الملك فار     مخالفيهم بالكفر 
ـ   أطلقالسادات الذي    أنور /، والرئيس للمؤمنين بدعم من الجامع األزهر      ه علي نفس

 .ب الرئيس المؤمنقل

 اتخـاذ قراراتـه   يخشى المجتمع   أصبح أن هلكتفرع عن ذلك كله وربما نتيجة لذلك         .8
ـ     . الفكر ويؤيدها  ى عن الرقابة عل    ويبحث هو  ،هبنفس  أقسـام  ى ويمكن ألي مطلع عل
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 األغـاني   ى يكتشف مطالبة الكثير من القراء بالرقابة عل       أنبريد القراء في الصحف      

 نإ، ومطالبة بعض الكتاب بالرقابة علي النشر خاصة         ةالسينمائي األفالم   أوالمصورة  
 تعـرض حتـي    أو،  والرجلقة بين المرأة    بجرأة العال يناقش   كتاب   أوصدرت قصة   

 .اإلسالمي هراء في الفقآلـ  في حدود آداب النقد ـبالنقد 

 في قمع حرية التعبير ومحاولة مد سلطاته لـيس فقـط            محورياًدوراً  يلعب األزهر    .9
 بتقاليـد   ما يعتبـره مساسـاً    إلى  ، ولكن حتي    قابة علي األمور الخاصة باإلسالم    للر

 األزهـر تعـرض فـي    أن نعـرف  ، ويمكن تصور حجم المشـكلة حـين    المجتمع
 التـي  المتشددةحالة تشويه فكري وغزو للتيارات إلى السبعينيات من القرن الماضي     

ـ     أيدي النفطية في    الثروةرافقت صعود    لعربيـة   المملكـة ا   ـ بعض الـدول العربية
 األصولية  أفكارهامحاولة نشر   إلى   األمر الذي حفزها     ـ السعودية علي سبيل المثال   

، وكان فكر األزهر المعتـدل والمتسـامح      عربية ومنابر العلم الديني فيها    لبين الدول ا  
 من تعرض لهذا الغزو الفكري حيث استبدل بفكر ديني صـحراوي جلـف              أولهو  
إلـى   متخلف سيطر علي شيوخه وطالب العلم فيه عن طريق البعثات الدراسية        قاٍس
 . محمد بن سعود وغيرهااإلماممعة جا

 جناح  – العليا   اإلدارية والمحكمة   دارىف محكمة القضاء اإل    مواق أن الرغم من    ىعل .10
 موقف جميـع الهيئـات   أنبأس بها إال    تعتبر في مجملها مواقف ال     –مجلس الدولة   

 يعتبر شديد المحافظة فيما     ـ ا فيها المحكمة الدستورية العليا     بم –القضائية المصرية   
ـ   لمينالعبادة لغير المس بناء دور   أو العقيدةيتعلق بحرية     ى، األمر الـذي يسـاعد عل

فـي  ،   روح من عدم احترامهـا     نالمصرييين  تراجع تلك الحقوق في مصر ويشيع ب      
 ىي مد  بها عل  االستدالل تلك الحريات هي من الحريات التي يمكن         أن ى نر نناأحين  

 .انفتاح المجتمعات وتسامحها
 مجملها معاديـة   فإن البنية التشريعية المصرية في     ـ معهوبالتوافق   ـ هفوق ذلك كل   .11

 ونقابـات  أحزاب حرية التعبير من    أوعيةلحرية التعبير فهي من ناحية تجعل مفاتيح        
ـ شاءت إن التنفيذيةوجمعيات وغيرها في يد السلطة        أو قيـام الحـزب   ى وافقت عل

 كل وسائل التعبير عن الـرأي مـن         أن، كما    رفضت شاءتن  إ النقابة و  أوالجمعية  
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 ،التنفيذيـة  غيره جميعها في يد السلطة       أوتماع عام    اج أو تظاهر   إمكانية أوصحف  
 عن العقوبات الغليظة التي تنتظـر       ، فضالً  امتنعت شاءتن  إ سمحت بها و   شاءت نإ
، وال نتصـور   بتعـديلها ن حتي يطالبوأو،  تلك النصوص الجائرة  ىن يخرجون عل  م
 فيهـا   ن يتضمن قانون العقوبـات    أيمقراطية واحده في العالم تسمح ب      هناك دولة د   أن

 أو الحكومـة  انتقـاد    أن يعتبر   أو،  الدستور والمطالبة بتغييره سلمياً   نصا يمنع انتقاد    
، وهـي نصـوص     دولة جرائم عقوبتها السجن المشـدد      سمعة ال  ىلإ تسئ   أنباءنشر  

 حلحـا وإ، وتحاول الدولة تحـت ضـغط    في قانون العقوبات المصري فعالً موجودة
 تتحـرك  بأنهـا  لإليهامكلية علي القوانين    مؤسسات حقوق اإلنسان إدخال تعديالت ش     

 .ية التعبير وهو األمر غير الصحيحصوب حماية حر
مع كل تلك العقوبات الغليظة المنصوص عليها ليس في قانون العقوبات وحده ولكن              .12

 في العبث   التنفيذيةليطلق يد السلطة    علي قمتها   في قوانين عدة يأتي قانون الطوارئ       
 أن، يمكـن   هناك دولة من دول العـالم أن، وال نتصور هممواطنين وحقوقبحريات ال 

 ، شـبه متصـلة    عامـاً 66وهي تحكم بقانون الطوارئ لمدة      تنمو فيها حرية التعبير     
  فإن إجمالي الفترة التي حكـم فيهـا         2003ـ1914خالل ثمانية وتسعين عاما من      ف

ن الطـوارئ   حين حكم قانو  في   ،عامادي البالد لم تتجاوز تسع وعشرين       القانون العا 
مـن  % 60 مـن  أكثر مصر ظلت تحت الطوارئ      أن بما يعني    مدة ستة وستين عاماً   

 .تلك الفترة الزمنية
سـوة   األمـن تتعامـل بق     ىنتيجة عدم ترسخ ثقافة احترام التعبير في مصر فإن قو          .13

وذلك   التجمع السلمي،  أو بطريق التظاهر    رائهمآعن   وعنف مع الراغبين في التعبير    
ونيـة لمـنعهم مـن       استخدام كثير من الحيل القان     أن عن   ، فضالً نحجة حماية األم  ب

 .همئرآالتعبير عن 
ـ        المسم اإلعالميساعد ملكية الدولة لوسائل       .14  ىوعة والمرئية علي دعم سـيطرتها عل

ـ  ه الذي تريداالتجاه الرأي العام في    هاألفكار وتوجي   ى، األمر الذي يجعلها قـادرة عل
  الفكـرى،   التوجه أوألفراد الذين يخالفونها في الرأي      ل معنوية   اغتيالالقيام بعمليات   

 التعبير الحر   ىكثيرين من القادرين عل   البير ويجعل   األمر الذي يرفع تكلفة حرية التع     
 .أنفسهم ى علإشفاقاًيحجمون عنه 
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نحـو عـالم   "لعـالم العربـي   اتنقل تلك الدراسة عن تقرير التنمية اإلنسانية في    

هـي  لحريـات  لحرية الرأي والتعبيـر والتنظـيم   " أنقول تتفق معه فيه وهي    " المعرفة

 أنالتقرير مـن   إليهما انتهي ض النظر ع  غب و ،"الضامنة لجميع صنوف الحرية   المفاتيح  
 مطلوبـة  تلك الحريات    أن، فنحن نري    ة هي متطلب جوهري لمجتمع المعرفة     تلك الحري 
، فالتعبير الحر عن الرأي هو في حقيقته نـوع       اإلنسان إنسانية   إلظهار ضروريةولذاتها،  

، وهي مشاركة ال تـأتي      اإلنسانمن المشاركة في صياغة واقع المجتمع الذي يعيش فيه          
 عليهم بقدر ما هـي حـق        ة واجباً  المشارك أنإال من المواطنين األحرار الذين يشعرون       

 . إال مواطن حرهبنيية ال ي، والوطن الحر في النهالهم
 والتنظـيم   ة فإن إطالق حرية التعبيـر والـرأي       وفي تقدير واضعي تلك الدراس    

 هـو الشـرط األولـي        قيـود  أووالحقوق المجاورة بكل الطرق والوسائل ودون حدود        
، ويحفـظ لهـا   لمكافحة الفساد، ودعم الحكومة الصالحة، األمر الذي يعزز من تقدم األمة  

 والجراثيم ال تنتشـر     ،فالفساد ال ينمو إال في الظالم     .رية والمادية   ثرواتها ومواردها البش  
وال يمكن الحديث عن بناء حكـم ديمقراطـي   .  قليلة التهويةاإلضاءةإال في الغرف سيئة     

 كما ال يمكن وصـف  المتعددة ه المختلفة ومظاهر هصحيح بغياب الحق في التعبير بصور     
الديمقراطية طالما ظلت حريـة التعبيـر   لى إ يتحول وأ مجتمع ديمقراطي بأنه مجتمع   أي

 تفسـيرات غيـر صـحيحة       أو تقاليد متخلفة    أوفيه مطاردة مهزومة بفعل قوانين جائرة       
 .للدين

 بنسب  الثالثة مصر نموذج مثالي حيث تتجمع فيها تلك العوائق          أنويمكن القول   
رحناه في تلك    النحو الذي ش   ى حرية التعبير بشكل عميق وعل     ىلها عل  وتلقي بظال  متفاوتة

الخاص بمـوجز الدراسـة   الدراسة بالتفصيل وعرضنا له بإيجاز في الفصل الثاني عشر  
 .ومستخلصاتها

 ايقدمو أنومهارتهم  أفكارهم   وكانت   ا كانو أياًوال يستطيع مجموعه من الباحثين      
 ه ممـا يمكـن اعتبـار      أكثر ولكننا في هذا القسم سوف نحاول تقديم         ، من توصيات  أكثر

 .مةاتوصيات ع
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،  المصرية الخاصة بحريـة التعبيـر      ةالتشريعي تتعلق بمراجعة البنية     :التوصية األولي    

ملحق األول من مالحـق     ، وفي ال  شريعية متفرقة بين قوانين متعددة    وتلك البنية الت  
  مقيـدة  أنهـا  ى نصوص نر   من ه، عرضنا لما استطعنا الحصول علي     تلك الدراسة 
، وسوف   تلك النصوص التشريعية   أهملغالب  ، وما عرضناه هو في ا     لحرية التعبير 

، 1914عـام  إلـى   بعضها يعود فـي الـزمن      أنيالحظ المتأمل لتلك النصوص     
-2002خـالل عـامي      ث جـداً  ين كان بعضها حد   ، وإ 1923عام  إلى   وبعضها
 جميع التشريعات المصـرية     أن كان تاريخ التشريع فمن المؤكد       أياً، ولكن   2003

 المظهـر نصـوص   أوي مصر تخالف فـي الجـوهر   التي تعالج حرية التعبير ف    
 االقتصـادية العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنيـة والسياسـية والحقـوق           

دقت عليها جمهورية مصـر      وغيرهما من المعاهدات الدولية التي ص      واالجتماعية
 ، فضالً  من الدستور بمثابة تشريع داخلي     151 لنص المادة     وفقاً تعتبرأالعربية و 

 وبالتالي سريان العمل بقـانون الطـوارئ      ،استمرار إعالن حالة الطوارئ    نأعن  
 : ذلك نقترح ىوعل . ضد حرية التعبيرأصالًيزيد من تسميم المناخ المسمم 

 العهد الدولي للحقوق المدنيـة      ى تحفظاتها عل  بإسقاط تقوم الحكومة المصرية     أن .1
ـ  االقتصـادية والسياسية والعهد الدولي للحقـوق        وغيرهمـا مـن    ةواالجتماعي

 مـع    واضـحاً  النصوص التي تتحفظ عليها تحديداً      تحديد أو،  المعاهدات الدولية 
 أصـدرتها  هي تبني لتوصـية      ،، وتلك التوصية في حقيقتها     سبب التحفظ  إعالن

 عقـب مناقشـة     2002خريف عـام    في   المتحدةلجنة حقوق اإلنسان في األمم      
 .اللجنةإلى تقرير الحكومة المصرية المقدم 

تعلن الحكومة المصرية عن خطة في خالل عام واحـد لتصـفية مواقـف               أن .2
المحاكمـة  إلى   هإحالت ىنون الطوارئ بإحالة من تر     لقا المعتقلين اإلداريين وفقاً  

، لتعلن في نهاية هذا العام عـن رفـع          ال تتوافر ضده تهم محددة    عمن  ج  واإلفرا
 هـذا العـام     أثناءوفي  .  الجمهورية أنحاءحالة الطوارئ بشكل كامل وفي جميع       

 الرسـمية يتضـمن     الجريـدة في  تلتزم الحكومة المصرية بإصدار عدد خاص       
 وأمـاكن ، ومدد احتجازهم     لقانون الطوارئ  ن اإلداريين وفقاً   جميع المعتقلي  أسماء

 .احتجازهم
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 عمل برئاسة رئيس محكمة النقض ورئـيس        ة يبدأ علي الفور تشكيل مجموع     أن .3
ن ترشحهم منظمات   وونيعضويتها خبراء قان   ويشارك في    األعلىمجلس القضاء   
ن و، وخبـراء قـانوني  ء من إدارة التشريع بوزارة العـدل ، وخبراحقوق اإلنسان 

، مع خبراء قـانونين     ضاة من المحكمة الدستورية العليا    ، وق  في البرلمان  أعضاء
مـن  تلك اللجنة وفي خالل ثالث سـنوات      ، لتقوم   المتحدةترشحهم األمم   دوليين  

يـة التعبيـر    ر ومراجعة جميع القوانين المصرية التي تتصل بحر       تشكيلها بحص 
 نصوص العهد الدولي للحقوق المدنيـة       ى، ومطابقتها عل  والحقوق المجاورة لها  

عـديالت تشـريعيه   ، والتقدم بت  الدولية واالتفاقياتوالسياسية وغيره من المواثيق     
 . ما يليىتنطوي عل

ة التعبير والحقوق المجاورة في قانون      تجميع كل مواد الجزاء المتعلقة بحري     . 3-1
 العقوبة علي الفعل الواحد في جميـع القـوانين     ازدواج وإلغاءالعقوبات فقط   

 .األخرى

ـ تضع قيـوداً والتي  وردت  أينما جميع القيود القانونية     إلغاء. 3-2  أو تملـك  ى عل
 كتـب   أو التعبير من صحف     أدواتل   استعما أو تصدير   أو استيراد   أوإدارة  

مسموعة والمسموعة   ال اإلعالم، وكذلك تملك الصحف ووسائل      بوعات مط أو
ـ      إ، وإيالء   المرئية وغيرها   حـق   ىهتمام خاص بوضع ضمانات إضافية عل

 .من خالل السينما والمسرح وغيرهااإلبداع 

 التعبير المختلفة من جمعيـات      أوعية إنشاء ى جميع القيود القانونية عل    إلغاء. 3-3
 . وصفهاأوسمها  كان إأياً تجمعات مختلفة أو بأحزااتحادات وقابات ونو

، وتضمن لمعتنقي    في األديان  االعتقاد تصون حرية    إضافيةوضع ضمانات   . 3-4
، كما تضـمن لهـا       اعتناق غيرها  أواألديان المختلفة الحق في التحول عنها       

اخيص مسبقة أو موافقـات      حرية بناء دور عبادتها دون تر      هفي الوقت نفس  
 .مرهقة
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،  حرية تلقي المعلومـات ونشـرها      ى عل يالء اهتمام خاص بالقيود القانونية    إ. 3-5 

 المعلومـات وترتيـب     ىوذلك برفع تلك القيود ودعم الحق في الحصول عل        
 أعمـال  ى، ورفع القيود القانونية عل    طرق للتظلم من رفض إعطاء معلومات     

 .الميدانية وغيرهاالبحث الميداني والدراسات 

 . الرأي مهما كانبداءإ ى الجزاء الجنائي عل نوع منأي إلغاء. 3-6

 كلمة النظام العام واآلداب العامة واألمن القومي        ىوضع تعبير منضبط لمعن   . 3-7
 لترتيب جزاء جنـائي     بما يجعلها صالحة  و ،جعل تلك المعاني محددة   بحيث ي 

 . مخالفتهاىعل

ـ  أ، و  الرأي العام محددات عملهـا     ى تطرح تلك اللجنة عل    أن ىعل  أول هن تطلع
 كـل تشـريع     قرارإن يتم تنظيم لجان استماع قبل       أ، و أهدافها خطوات تحقيق    ىبأول عل 

 .االعتبارفي آرائهم ن تؤخذ  وأبأحكامهلهؤالء المخاطبين 

 عمـل    تشكل فيما بينها مجموعـة     أنوتناشد الدراسة مؤسسات المجتمع المدني      
،  عليها  رقيباً ه في الوقت نفس   وتكون لتلك اللجنة تقوم بذات مهمتها وتتعاون معها         موازية

، ومنظمـات حقـوق    والمهـن التمثيليـة  نالصحفييامين و تمثل فيها نقابات المح   أن ىعل
 .فيه المهتمة بالموضوع والعاملة اإلنسان

 ضـرورة البـدء فـي تعـديل     ى علـبل تؤكد  ـ  تلك التوصية ال تستبعد  نإ
 ، موضوع تلك الدراسة   ص، وفي خصو   بدستور جديد  هالدستور المصري الحالي واستبدال   

القانون في خصـوص    إلى   يمتنع عن اإلحالة     أن دستور جديد يتعين     يأن  أفإننا نوصي ب  
 تكـون مـواد     أن ذلك يجب    ى، وعل  رأسها حرية التعبير   ى العامة وعل  الحقوق والحريات 

 إعطـاء  يـتم  أنالدستور المنظمة للحقوق والحريات العامة قابلة للتطبيق المباشـر دون        
 .رصة إفراغها من مضمونها بواسطة قوانين تصدر منه بعد ذلكفالمشرع 

ئيسـى  ن الدين هو مكون ر    أ من التسليم ب   ، فالبد  تتعلق باألزهر الشريف   :التوصية الثانية 
 ولكـن   كعقيدة ليس فقط    ـ اإلسالممن مكونات الشخصية المصرية والتي تنزل       

 هـذا الميـدان      عاتق العاملين في   ىعلى   يلق أمر، وهو    منزله سامية  ـكحضارة
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 أنويمكن القول   . ه واحترام االختالف فكر التسامح وقبول     إشاعةمهمة ثقيلة في    
ـ ـالتعليم الديني في مصر ـ ى في األزهر الشريف عل  ال ـ الخصـوص   ه وج

 من تلك القيم حيث يهتم بالتفسيرات القديمـة الباليـة للنصـوص      أياً ىيشجع عل 
، بـل   وزن تتابع الجديد في العـالم      ذات   ، وال يقدم اجتهادات    المقدسة ةاإلسالمي

قتلهـا، ويطـارد    درجة  إلى   اإلسالم العكس يحارب كل التجديدات في فقه        ىعل
إلى درجة إلجائهم   إلى   جديدةسين له بروح    را الد أو اإلسالمي هالمجددين في الفق  

 بدور مزدوج فـي قمـع حريـة         ويشارك األزهر الشريف  . االختياريةالمنافي  
ن يمـد  أ المجتمـع، و ى يفرض روح تشدده علأنة يحاول   ، فهو من ناحي   التعبير

جميـع صـور   إلى  ىأخر والتقاليد مرة ، الدين مرةىذرعه بحجة المحافظة عل  أ
تيجة نوع   ن ىأخر، وهو من ناحية     ير فيكافحها ويحاول القضاء عليها    حرية التعب 

التـي  المتشـددين  هم في تخريج مجموعات من السلفيين      الدراسة التي يقدمها يس   
 مجاوره كالوهابيـة    أصولية لها من تيارات     يع ثقافتها في المجتمع وتجد سنداً     تش

 أن عن   ، فضالً أفكارهاالسعودية التي تمتلك المال والنفوذ السياسي الكافي لنشر         
 هـذا الخطـاب منـذ       ه بشكل لم يشـهد    الخطاب الديني في مصر يعتبر متخلفاً     

 .التالية تقترح  ذلك فإن الدراسى وعل،يالخمسينات في القرن الماض

 من بين هيئة     الحر المباشر  باالنتخاب يكون منصب شيخ الجامع األزهر       أن .1
 وال يجـوز تجديـدها      ، خمس سنوات  من كبار علماء األزهر الشريف لمدة     

، واتخـاذ كـل      المنصب عدد من كبـار العلمـاء       ى عل  يتناوب أنلضمان  
ث ميزانيته   عن الدولة من حي    الخطوات التي تجعل األزهر الشريف مستقالً     

 لنظام الوقـف مـن   االعتبار وفي هذا المقام يمكن النظر في إعادة     ،وإدارته
 .األزهر الشريفكأحد وسائل تمويل أنشطة ديد ج

ـ  ل ةالبدء في تشكيل لجنة لمراجعة كامل      .2 ر الشـريف الخاصـة     مناهج األزه
ن المسـتنيرين   اإلسـالمي  رأسها عدد من المفكرين      ىوم عل  يق بالتعليم الديني 

 وغيـر  القديمـة  تنقية المناهج الدينية األزهرية من التفسيرات السلفية  بهدف
المتسقة مع الواقع للنصوص المقدسة وتقديم تفسيرات عصرية للنصـوص          
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مرتبطـة   لتفسيرات جديـدة دائمـاً     النص الديني صالح     أنالمقدسة باعتبار    

  ال تحرم حالالً   ـ  كل زمان ما دامت تلك التفسيرات      أهلبظروف ومقاييس   
ـ       أن ىعلو ،وال تحلل حراماً   ـ هتنتهي تلك اللجنة من عملهـا وتعرض  ى عل

.  فـي المجتمـع    هن يدار حوار واسع حول    ألتعديل، و المختصين للمناقشة وا  
 ه وتمنح االجتهاد ى للقاعدة الفقهية التي تحث عل     االعتبارويرتبط بذلك إعادة    

بـدع   م أو مجتهد   ىعل الصواب، دون حجر  ال  حجرين  أالخطأ و ال  ح أجراً
 .فكر

 فقط فيما يتعلق بطباعة المصـحف الشـريف          يكون رأي األزهر ملزماً    أن .3
 كـل طـرق التعبيـر    ى مع رفع يده عن الرقابة عل      النبويةوكتب األحاديث   

مصنفات السـمعية والسـمعية    غيرها من ال   أو بالكتابة   أكانت سواء   األخرى
 .البصرية

تختص بدراسـة علـوم   جامعتين، الجامعة األولي إلى تقسيم جامعة األزهر     .4
 ىأخـر ، وجامعـه     المسلمين ى عل إليها االنتساب ويقتصر   اإلسالميالدين  

 ويكون ـس   جامعة القاهرة وعين شمـنظيره للجامعات المدنية في مصر
، وال يـدرس    وأعراقهمديانتهم   كانت   أياً بها حقا للمصريين جميعا      االلتحاق

 .بها لطالاألخرى الجامعات هفيها علوم تزيد عما تدرس

 اإلعـالم  في وسائل مضامين الخطاب الديني السائد في مراجعة  البدء فوراً   .5
وتطويرها، بما يجعلهـا   ـ  المملوكة للدولةـ المرئية   والمسموعة ةالمكتوب

تتالءم مع مشاكل العصر الراهنة، وعدم التعتيم على جهود دعـاة التجديـد          
كافـة  معاملـة   اة  ضرورة مراع  عن   ، فضالً الديني التاريخيين والمعاصرين  

 . ومناهج التعليماإلعالماألديان والمذاهب معاملة متكافئة في برامج 

البدء في وضع خطة عمل قومية بقيادة مؤسسات حقوق اإلنسـان تشـارك              .6
 للصـحافة لتنظـيم   األعلى، والمجلس  اإلعالمفيها وزارة األوقاف، ووزارة     

 ،المسـاجد أئمة  وتدريبية خاصة حول تجديد الخطاب الديني لوعاظ        دورات  
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ومحرري الصفحات الدينية في الصحف، ومعدي البرامج الدينية في وسائل          
  .)2( ومدرسي المعاهد الدينية، المسموعة والمرئيةاإلعالم

 لـيس فقـط مـن    ،، والذي يعانيخاصة بنظام التعليم العام في مصر  :الثالثـة  التوصية
ـ          يقـوم علـي القهـر    يم  ضعف في المناهج التعليمية ولكنها تعاني من نظام تعل

 أن عـن    ، فضـالً   الديمقراطية والمشاركة واإلبـداع     من ، بدالً والتسلط والتلقين 
 األمر الذي يجعلهم يتسلطون     ، يعانون من تسلط رؤسائهم عليهم     أنفسهمالمعلمين  
 .بما يلي الدراسة توصي اإلطار، وفي هذا  المتعلمين من األطفالىبدورهم عل

 التعليم في مرحلـة  ـ نظر في نظام التعليم األولي الإلعادةتشكيل لجنة فنية     .1
راسـية   سواء عن طريق إعادة النظر فـي المنـاهج الد          ـ  المبكرة الطفولة

ـ      ، ويت وطرق ووسائل التعليم ذاته     ىعين علي هذا النظـام العمـل بجـد عل
 ى النقدي لدي الطلبة، وتربيتهم عل     اكتشاف المواهب وتنميتها وتنمية التفكير    

مـع  .  والتسامح وغير ذلـك    االختالف، وقبول    بين الجنسين   المساواة أفكار
 كـي  واإلعدادية االبتدائيةمراجعة مناهج الدين التي تدرس لطالب المراحل     

 تتناول مؤلفات المجددين من الفقهاء المسلمين والفالسفة المعاصـرين بـدالً      
 إعادة االعتبـار   يتضمن ذلك    أن ى عل ،من منهج التشدد الفكري المتبع حالياً     

  .مصر في األفكار الليبراليةللتراث الديمقراطي و

لتفكيـر لـدي المعلمـين      ير اتجاهـات ا   يبرنامج وطني لتغ  تبني   البدء في    .2
 الحوار المختلفـة    وأساليب،   التفكير الديمقراطي  وأنماط طرق   ىبتدريبهم عل 

  التي تعينهم علي تبني ثقافة التسامح ونبـذ الضروريةوتزويدهم بالمعلومات   
 .نقل األفكار اإليجابيةالعنف، و

 المصرية والسـماح لهـا بتبـادل     دعم مراكز البحث العلمي في الجامعات   .3
راكز البحث في الدول الديمقراطية، وتلقي التمويـل الـالزم          وث مع م  حالب

  دون فوائـد ألعمـال      تقديم قروض ميسرة   ضرورةذلك   ، بما في  ألنشطتها
                                                        

 مركز القـاهرة لدراسـات حقـوق    ، عقدها في باريسة ضمن توصيات عديدة لندواالتوصيتان األخيرتان كانت  )2(
 .2003اغسطس 13-12حول تحديث الخطاب الديني خالل الفترة من اإلنسان 
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ـ به   ما تقوم    وإعفاء ، والتطوير البحث العلمي   ركات والمؤسسـات مـن    الش

ـ  أنـواع  في مجال البحث العلمي والتطوير من جميـع          ماراستث رائب  الض
 .باعتبارها تكاليف علي الدخل

 أمـام إعادة النظر في منظومة التعليم الجامعي في مصـر وفـتح البـاب               .4
 تعتبـر   أن ى، عل  تقيد بالعمر   في كل وقت ودون    إليها والعودة بها   االلتحاق

إدارات مجـالس   سات مستقلة تدار سياساتها بفعل      المؤسسات الجامعية مؤس  
 يـتم تقيـيم مناهجهـا وطـرق         أن ى، عل أساتذتها من بين    مستقلة ومنتخبة 

 .خبراء متخصصين من خارجهاة بواسطتدريسها 

 والمشاركة في    الرأي بداءإتشجيع الطالب في مراحل التعليم المختلفة علي         .5
 أداءحد معـايير تقيـيم   أو ن يكون حجم تلك المشاركة ه   أ و ،العامةاألنشطة  
 .الطالب

، فمـن    لعملهـا  ائهأدا وملكيتها وطريقة    اإلعالم صوب وسائل    ه تتوج :لرابعة  االتوصية  
 أن المختلفـة  اإلعـالم ملكيتها لوسائل من خالل   الدولة تستطيع    أنبه   المفترض

، وهي بإقصائها التيـارات   ه الذي تريد  هي في األتجا  تصيغ العقل الجمعي المصر   
 اإلعـالم راطية المعتدلة عن العمل والتخاطب مع الجماهير عبر وسـائل           الديمق

وفـي هـذا    . العملىارات الفاشية علبقصد التي أوالمملوكة لها تدعم دون قصد     
 .:بما يلي توصي الدراسةاإلطار

 هذا المنصب في حقيقته هـو مـن         أن باعتبار   اإلعالمإلغاء منصب وزير     .1
 . له في الدول الديمقراطيةوال دور ،االستبداديةبقايا النظم 

، وذلك  "الصحف" المكتوبة   اإلعالم وسائل   البدء في وضع خطة لخصخصة     .2
 مع السماح بنسـبة     ،نالصحفييبتمليكها بنظام األسهم للراغبين في ذلك من        

 .أكثر أومن رأس المال لمستثمر رئيسي 

يقه  تطب إمكانية لمعرفة   BBC البريطانية   اإلذاعةالبدء في دراسة نظام هيئة       .3
 بديلـة تضـمن عـدم        مناقشة خطط  أو نالمصريي اإلذاعة والتلفزيون    ىعل
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، أساسـي  بشـكل    المرئيـة  المسموعة و  اإلعالم وسائل   ىسيطرة الدولة عل  
 وليس لقـوة سياسـية منـه    ه غير منحاز إال للمجتمع كل   مهنياً أداءوتضمن  

 .القوة هي الحكومة لو كانت تلك ىحت

نهـا  أت وليدة اليوم، وال تزعم الدراسـة  ا ليس منهأكثر تلك التوصيات وربما   نإ
 المرة تأتي ومنطقتنا العربية يبدو وكأنهـا  ه بجديد، ولكن قيمتها هذ أتتفي هذا الموضوع    

ـ  أنو. ، وتترصدها الطيور الجوارح من كل فـج كبيرة بتطورات  ىحبل  ى المحافظـة عل
 االخـتالف ، وتقدير حق    رترامنا الالمحدود لحريات التعبي   هويتنا وثقافتنا ال يكون إال باح     

 أيضـاً  وهو جزء مـن حضـارتنا        اإلسالمي ديننا   أن ولنتذكر   ، بالرأي االجتهادوتثمين  
 في الدين قد تبـين  كراهإال "قوله تعالى   نتذكرأن، وعلينا    الرأي ويشجع عليه   ىحض عل ي

أينا  ما ر  أحسنهذا  " عمانن ال  حنيفة أبي اإلمام نعي قول    أن علينا   أن، كما   "الرشد من الغي  
  حيـاً أحداً يقلد أنال يحل ألحد "بن حزم اقول إلى  ولنستمع ،" منه قبلناه بأفضلجائنا  فمن  

 ." حسب طاقتهاالجتهادكل له حق ال، ووال ميتاً

أن  لهذا الوطن    أراد، ومن    سنامها ةحرية التعبير هي عمود الحريات وذرو      نإ

 والحـق فـي     ، التعبيـر  مكانته بين األمم فليدافع عن حريـة      أ  وينهض من كبوته ويتب   

 .وال يوجد بعد تلك الحرية حريةن  فبغير هذا الحق ال وطاالختالف
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 ا�N�R اTول

  ���� ا��
	�� ا���VWة ��واSM��"د�� واMج��"#��ا�
�ا�N ا�(�"��� 

 

  �ــ,�ـــ��

 

 مشـكالت ذات    أنها ىمشكالت حرية التعبير في مصر عل     يتم دائماً معالجة    
 سنها من قبـل سـلطة   ى فإن القوانين التي يجر، للرؤية السائدة   فوفقاً ،طبيعة قانونية 

 من ممارسـة    نالمصريي لحرية التعبير وتمنع المواطنين       شديداً إرهاقاً تسبب   مستبدة
نه أ هو   ،، والنتيجة المنطقية التي يمكن الخروج بها من هذا التحليل         بفاعليةهذا الحق   

 األفضل فإن حرية التعبير في مصر بمعناها الواسع يمكن إلىفيما لو تغيرت القوانين 
 .أن تنتعش

 مـن ناحيـة     هلكن ال يمكن اعتبـار    و،  هال يمكن اعتبار هذا القول خطأ كل      و
ن أإال   ،ية القانون في ضـبط سـلوك المجتمـع        مهأفمع التسليم ب   ،ه صوابا كل  ىأخر

، هيش وينمو في بيئة اجتماعية ترفضن يع أ كائن اجتماعي وهو ال يمكن       هالقانون بذات 
 ن الحكومات التسلطية الفاسدة كانت تسـن أمع التسليم الجدلي بفإنه حتى  خرآبمعني  

 المجتمـع  ؤل عن دورنه يكون من المشروع التسا إقوانين تضمن قمع حرية التعبير ف     
، وعما إذ كانت تلك القـوانين انعكـاس فقـط          و في قبولها  أالقوانين  ه  في مقاومة هذ  

لحريـة وفـي     لثقافة مجتمع يخاف ا    ىخرأ ب وأم هي انعكاس بدرجة     أمستبدة  لسلطة  
 .بعض األحيان يرفضها؟

ي مجتمع بالحرية   أيمان  إ ى هناك عوامل متعددة تؤثر في مد      نأفي تقديرنا   و
 -: العوامل هيه وهذ، وبين خوفه منها–تعبير  خاصة حرية ال–

 .خارجية تعرضه لغزوات أو استقالل المجتمع ىمد .1

 .جتمع علي حرية التعبير تأثير منظومة القيم في المىمد .2
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بأنواع من التعبير المستتر غير      التلون بما يسمح     ى قدرتها عل  ىاللغة العامية ومد   .3 

 .المعلن

 االقتصادي في المجتمع حيث يساعد الوضع        السائدة االقتصادية األوضاع   وأخيراً .4
 . التمتع بحريات التعبير المختلفةى حفز المواطنين علىالجيد عل

، من كونها تعكس    الحقيقية بمعناها الواسع وقيمتها      حرية التعبير  أهميةوتبدو  
، بة السياسات التـي تطبقهـا الحكومـة       مشاركة من المجتمع في صنع القرار ومراق      

 ذلك فكلما استقرت داخـل المجتمـع تقاليـد          ىوعل. و تطويرها أواالعتراض عليها   
  كلما انعكـس     االجتماعية من التقاليد    اًراسخة للمشاركة وثقافة تعتبر المشاركة جزء     

 ة السلطة المستبد  ى عل ه يصعب اختراق  سداًوتشكيل  في التعبير    الحق   ى عل إيجاباًذلك  
مجتمع فـي    ضعفت مشاركة ال    العكس كلما  ى، وعل فيما لو قررت تقييد تلك الحريات     

 في  أساسياً  يكون فاعالً   أن إلىفيه تقاليد تدفعه    تتخذ  ، ولم   صنع السياسات الخاصة به   
 ليس فقـط سـن      المستبدة الحكومة   ى، كلما كان من السهل عل     ت العامة رسم السياسا 

نين تحـت غطـاء      القـوا  ه حريات التعبير ولكن في تمرير هذ      القوانين التي تحاصر  
 ذلك فان القول    ىوعل.  بل قد يطالب بها في بعض األحيان       فقطيرفضها  اجتماعي ال   

 فيما لو تبين  ناقصاً يبدوا قوالًن القوانين وحدها هي المعيق األساسي لحرية التعبير       أب
، ويحفـل   مشاركة جادة لها في صنع مستقبلها      من األمم يكاد يخلو من       ةمأن تراث   أ

 ، فضالً  تشوه مجتمعها  إلى والتي تؤدي    انيةاالستيطبالعديد من الغزوات ذات الطبيعة      
 .ة ال تخدم التعبير الحر عن الرأي واللغة المستخدمالسائدة منظومة القيم أنعن 
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��	
 دور ا�(�"�� ا��" ,ة �� ان�G"ك ���� ا��

�R�8اةأY�ا C�  #"م �@ �

 .صري عشرون ألف عام تحت االحتاللالمجتمع الم .1

 من األمم بشكل مستقل من قبـل حكـام مـن    ةمألما حكمت نه كأمن المعروف     
، ال يتـوافر لغيرهـا مـن     من المشاركةين وفر ذلك لها قدراً     لو كانوا مستبد   ى حت أبنائها

 وذلـك  ، عنها ،وساعد ذلك بالتالي علي دعم حرية التعبير أجانباألمم التي يحكمها غزاة     
 -:لسببين رئيسيين

قـل  أ حتي فـي  –  صياغة مستقبل بالدهم تنتهي تماماً      مشاركة المواطنين في   إن :األول  
غـزاة  ، فصنع القـرار ال يكـون إال للحكـام ال          بالغزو األجنبي ـ  صورها شأناً 

الغـزاة   في الحاالت التي يستعين فيهـا        ى، وحت وشعوبهم، دون الشعب المحتل   
ن هؤالء ينفذون سياسـات الغـزاة وال يملكـون     إ، ف الجدد بخبرات محلية للحكم   

وسـع  أو تحسينها لصالح مشاركة    أ انتقاد السياسات التي ينفذونها      يح لهم حرية تت 
 .من قبل مواطنيهم

 مامهمأ، ال يكون    الذين يفتقدون الحق في المشاركة وحرية التعبير      ن المواطنين   إ: الثاني  
 وفي كثير من األحيـان    ، اجتهاد أي كما هو دون      الحكام الغزاة  هإال تنفيذ ما يقول   

نتظـار تعليمـات    ان للتعبير عن رأيهم بحرية بل يفضلون دائماً       نهم ال يرتاحو  إف
شـد  أ نزالإإلى  ، فالتعبير الحر يعتبر ثورة قد تؤدي        و الحاكم أتأتيهم من الوالي    

و أمداهنـة الحكـام     إلـى    الحالة   هالعقاب بالثائرين، وقد يلجأ المواطنون في هذ      
و غير ذلك من الطـرق  أكثر من معني، أاللغوية التي تحتمل    التعبيرات  ام  استخد

مجتمـع   معني حرية التعبير في العقل الجمعي لل      هتشويإلى  والوسائل التي تؤدي    
 .علي مر الحقب والعصور

لمجتمعات التي لم يـتح لهـا قـدر مـن         ل  فريداً الًاويعتبر المجتمع المصري مث   
    عـام  ثمانيـة االالف   مـن    أكثـر فمـن بـين     ؛   طول تاريخها المعروف   ى عل االستقالل

 إال مـدة    أجنبي تنعم بحكومة مصرية خالصة دون احتالل        أنلها   شتها مصر لم يقدر   عا
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 عام تحـت حكـم الغـزاة        ألف، حين قضت قرابة عشرين      سنةآالف   عن ستة    تقل قليالً  

 .المحتلين

 فرعونية بدأت حكمها قبل عـام    أسرةوعشرون   ست    حكم مصر  ىفقد توالي عل  
 األسـرة   وحتـى ،   عامـاً  252استمر حكمها    والتي   م باألسرة األولي الطيبيه   . ق 5867

م وانتهـي  . ق674 مـن  السادسة والعشرين الصائية والتي حكمت مائة وخمسين عامـاً        
 .)3(م .ق150حكمها بغزو الفرس لمصر عام 

البـدو   فإن   خالصاً نه حتي خالل تلك الفترة التي يعتبر الحكم فيها مصرياً         أ ىعل
  زمـام الحكـم فيهـا      ىستمروا قابضين عل  تمكنوا من غزو مصر وا    " الهكسوس"الرعاة  
 .م.ق2082 عاما بدأت من 260قرابة

 كان المجتمع المصـري يتمتـع بـالحق فـي           نالمصرييوخالل حكم الفراعنة    
لمحـة  " القيم ب كلوت بك في كتابه  .ويقول أ ،   قدر ما بلغ التطور اإلنساني     ى عل المشاركة
 حقوق سياسـية  ىل عة حاصل طبقة الشعب كانت في وقت ما     نأالظاهر  " مصرإلى  عامة  

 عن   فشيئاً مسكت شيئاً أنها  ، ولك شترك في انتخاب الملوك ومبايعتهم    ن ت أمهمة إذ كان لها     
 )4("نها اهتمت بالمسائل العامةأحد أ الشئون فلم يعد يسمع عنها هالتدخل في هذ

ـ  "شامبليون" الشهير   يوينقل كلوت بك عن العالمة الفرنس      ن الجمعيـات   أ "ه قول
و فـي   أ بمقتضي القوانين، لمناقشة حادث طـرأ        أو الملك   بأمر  كانت تنعقد علناً   السياسية

ما لتحويل زمام الحكـم     إ، و أنواعها الجباية وتعيين    أموالما لتقدير   إادة، و شأن خارق للع  
 أقـاليم  من   إقليم، فكان كل    ىأخر أسرةإلى   أسرة، وال سيما من حوزة      آخرإلى  من ملك   

و الوكالء وكـان قصـر      أ في الجمعية العمومية من النواب       الدولة يبعث من ينوبون عنه    
 )5(". مكان اجتماعاتهمهالتي

                                                        
 –  الجـزء األول    - الناشر دار الموقف العربي    –ترجمة محمد مسعود     – كلوت بك    –مصر   إلىلمحة عامة    )3(

 .1981 الطبعة الثانية القاهرة 17ص 
 . مرجع سابق–مصر  إلىلمحة عامة  )4(
 .31 مرجع سابق ص –مصر  إلىلمحة عامة   )5(
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 المصري القديم كان يتمتع بحق المشاركة السياسـية فـي        أنوهكذا يمكن القول    
، وتعتبر المشـاركة السياسـية وتنظـيم        التاريخ المصري القديم علي األقل    بعض فترات   

ن هذا الحق كان يظهـر فـي      أالتعبير، كما    واضحة من صور     أساسيةالجمعيات صورة   
 حيث كان من المتعين دائما حتي ولـو    ةأسرإلى   أسرة حين ينتقل الحكم من      ه صور أبهي

 موافقة ممثلـين    ى عل أيضاًمن حيث الشكل الحصول ليس فقط علي رضاء الكهنة ولكن           
بحـق مـا   تمتعون  كانوا ي القدماءنالمصريين أ القول هعن الشعب، األمر الذي يمكن مع     

 .، لم يتوافر لمعاصريهم علي األقلفي اختيار حكامهم

وقد سجل لنا التاريخ المصري القديم صورة تبدو طريفة فيما يتعلق بنوع ثـان              
ـ     .، وننقل عن أ   القدامىن  ومن حرية التعبير كان يتمتع به المصري        " هب كلوت بـك قول

ـ   شديد الكلف بهم   ه بملوك االرتباطكان الشعب المصري وثيق      إذ مـات ملـك لـبس       ، ف
ـ  أثنـاء  الهياكل   أبواب وأغلقت الحداد اثنين وسبعين يوما      أثوابن  والمصري  المـدة   هذ ه
ثر انقضائها يعـرض تـابوت      إوعلي  . اآللهةإلى  هلون علي الصالة والدعاء     آلوعكف ا 

 دون – منهم ما يعن له من تهـم   كالًإليهمن قومه عند مدخل قبره ليوجه    مأل  الملك علي   
حـد  أ يقـف    أن من    مانعاً – األمة بدون استثناء     أفراد الحق المخول لجميع      يكون هذا  أن

ـ         إلى  الكهان   ، فـإن  هجانب جثمان الملك ليخطب في الناس ذاكرا محامد  الملك مثنيا علي
ن يفوز بنعمـة    أ كان حقا للملك الميت      واالستحسان بالموافقة   هتلقي الجمع المحتشد كالم   

فـي   العادة واسـتقرارها     هما ينهض دليال علي قوة هذ      وإال حرم منها، وم    هالدفن في قبر  
سماء بعض الملوك المنقوشة علي ما شـادوه مـن          أن  أمن  حتى اآلن   النفوس ما يالحظ    

 .)6(عدم الرضا عنهم إلى  شارةإاألثار الضخمة قد محيت تماما 

، فلـم يكـن      حرية التعبير المتقدمة   أنواعهذا التقليد كنوع من     إلى  ويمكن النظر   
 الملك الميـت ال زال قائمـا فـي شـخص     هن نظام الحكم الذي يمثل  أ ،مواطنيناليرهب  

نـه اجتـراء   أكما لم يكن ذلك التقليد موصوفا ب – لنظام األسرات    وفقاً –الفرعون الجديد   
كان األمـر   بينما  ،  والموتى بالموت   نالمصريي حرمة الموت علي الرغم من احتفال        ىعل

 .وأمواتاً أحياء هعين علي الملوك تحمل حق النقد يتنه نوع منيوصف علي أ
                                                        

 .30 مصر مرجع سابق ص إلىلمحة عامة  )6(
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 الناس عـنهم بعـد     هلالملوك كانوا يخشون ما قد يقو     "فإن  السابق   للمصدر   ووفقاً 

نه كان هناك نـوع مـن     أ، ولكن األهم هو     "كثر من خشيتهم ذلك في حياتهم     أ وفاتهم ربما 
بية بالنسـبة   سـل االستفتاءفيما لو كانت نتيجة هذا  المتوفىن يصيب الملك   أالعقاب يمكن   

 مـن فـوق     هسـم إ من الدفن في مقبرته وفي إزالة        هحرمان"في    وهذا العقاب يتمثل   إليه
 . )7("معابد التي شيدهاال

 المصـريون  تمتع ى كثيرة علأدلة قد حفظ لنا  عن ذلك فإن التاريخ القديم    وفضالً
 سـتدالل اال، يمكن  إبان الحكم الوطني الفرعونيبأخرى أوبنوع من حرية الرأي بطريقة      

ي التـاريخ الفرعـوني كقصـة    ، فالبردية التي تقدم ف ببردية الفالح الفصيح الشهيرة هيعل
" المقاالت"  ظلم موظفيه في سلسلة من     الفرعون شاكياً إلى   موظفو الدولة فلجأ     هرجل ظلم 

ـ  إنما، ستجاب له الفرعون ورفع الظلم عنه فا– كان هذا التعبير مالئما    نإ  أن ى تـدل عل
ن أ، و انين كان متاحا في مصر الفرعونية     القوتنفيذ   ى للموظفين القائمين عل   قاداالنتإعالن  

 . تأتي في وقتهاأنستجابة من قبل الفرعون كان يمكن الا

خـالل  أوجهـا   حرية التعبير كانت فـي     أن ال يفهم من ذلك      أن نرجو   أننا ىعل
ولكـن  ،  لفرعوني بلحظات صعود ولحظـات هبـوط       فقد مر التاريخ ا    ،مصر الفرعونية 
 الفراعنة كانوا ال يضيقون بحرية التعبير في معناها العام، مع األخذ في             أناألمر المؤكد   

 .)8(في ذلك العهدسائدة  التي كانت االجتماعية القيم الثقافية والطبقات االعتبار

 بـذلك تـاريخ     أدخل الفرس مصر بقيادة قمبيز وبد     م  . ق 150 من عام    واعتباراً
 فعليـا منـذ هـذا       أبنائها بأيدي مصر لم تحكم     أن معه القول     يمكن االستعمارطويل من   

 . 1956 منها عام اإلنجليزي االستعمارالتاريخ وحتي خروج 

إلـى  ، ومـنهم    الرومـان إلى  ، ومن هؤالء    اإلغريق أيديإلى   الفرس   أيديفمن  
، العرب المسلمين، ثم المماليك المجاليب، فالعثمانيين، فالفرنسيين، فالعثمانيين من جديـد          

                                                        
 . مرجع سابق ـ مصر إلىلمحة عامة   )7(
 وطبقة الجند وطبقة العامـة، والطبقـة     ةن ثالث طبقات كبيرة وهي طبقة الكه      إلىكان المجتمع المصري ينقسم     )8(

 صـناعات  ااء أن يزاولو طبقة الفالحين وطبقة التجار، وكان القانون يقضي علي األبن      إلياألخيرة كانت تنقسم    
 . جمود الطبقات االجتماعيةإلى مهنتهم، األمر الذي كان يؤدي بالضرورة ابائهم ويمارسوأ
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خالل كل تلك األعوام التي زادت علي العشـرين  المصريون  لم يستطع   .  اإلنجليز وأخيرا
، وقد حرص الغزاة جميعهم علي      رائهمآو يعبروا عن    أ أنفسهمن يحكوموا   أ سنة من    ألف

 الزراعة كوسيلة من وسـائل زيـادة        نظراً ألهمية  بتحسين طرق ووسائل الري      االهتمام
ـ  ، وتشديد قبضتهم األمنية    العام والضرائب  وجباية المال  ،الدخل القومي   المجتمـع   ى عل

، حدود الدولة ضد الغـزاة المحتملـين  جانب مهام الدفاع عن إلى  ،  هلضمان السيطرة علي  
مشاركة المواطنين الذين يتعين علـيهم  إلى  علي ما نري ال تحتاج في مجملها    أموروهي  

 .)9(يمات الحكام الجدد صاغرين طائعينتلقي تعل

، فالغزاة الحـاكمين  و وزنأي قيمة أون لحرية التعبير ل هذا المناخ ال يكوفي مث 
 فيمـا  نيالمصـري لتنكيل ب وهم علي استعداد لالذاتيةيديرون شئون الدولة وفقا لمصالحهم     

 .ها بالدهم من قبل القوات الغازيةن ينتقدوا مجرد انتقاد الطريقة التي تدار بألو قرروا 

، وسـاروا    الظلم أبواب نالمصرييالرعاة علي   لوك  فتح الم " ففي عهد الهكسوس  
 أنهـم  يطيعونهم مكرهين غير ناظرين فـيهم إال         أطاعوهمفيهم بالجور والغشم فكانوا إذ      
 ما شـيد مـن   ىل عأتوا التخريب والتدمير حتي أيديعملوا قوم من البرابرة المتوحشين أ    

 ." النافعة في عهد األسر السابقةاألثار الضخمة واألعمال

 يجعل مـن مصـر مخزنـا        أنس  طغسأ اإلمبراطورقرر  "ي عهد الرومان    وف
 مهمة تلبية احتياجـات رومـا مـن         إليه أوكل عليها حاكما    فأقام،   الالزمة لروما  للحبوب

اصة ضـمانة    هذا الحاكم الخ   أمالك من كل عام وجعل      أغسطسالحبوب قبل نهاية شهر     
 أمالكـه  عجـز صـودرت      أو  وجه فإن بدا منه تقصـير      أحسن ىللقيام بتلك المهمة عل   

 اً هذا اإلمبراطـور قـرار     أصدر عن ذلك فقد     وفضالً. )10("  الحكومة أموال إلىوضمت  
، ما لالنتظام في سلك مجلس الشـيوخ     رو إلى من التوجه    نالمصريي شرافإيمنع بموجبه   

                                                        
– مجلة الديمقراطية –ويقيدان التعبير الرأى  الثقافة والمجتمع متي يشكالن ، راجع في ذلك الدكتور علي فهمي    )9(

 .63 ص 2003سنة – 11 العدد –مجلة فصلية تصدر عن مؤسسة األهرام 
جل تلبية مطالب اإلمبراطور الشره     أيمكن أن نتصور األساليب التي كان يلجأ إليها متولي جمع المال هذا من              )10(

 . والقهر الذي كان يتعرض له المصريون علي يديههمثالأو
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 مـن   المصـريون  وهكذا لم يعد لدي      ، لبعض مستعمراتها   كانت تمنحها روماً   مزيةوهي   

 .)11( التي كانوا وحدهم يدفعون ثمنهاة في صنع السياسات العامةوسائل للمشارك

زالـت محـل خـالف بـين      لمصر الاإلسالمي فترة الفتح أن من   الرغم ىوعل
 مـن اسـتعمار    وتخليص مصـر  يراها فترة سماحة ورقي واستقرار المؤرخين فبعضهم 

ـ أهم أندرجة   إلىها وقمع الحريات الدينية فيها      روماني دمرها واستنفد   ـ  ش ة هداء الكنيس
 فترة لم تختلف عن سـابقاتها  أنها ى يرخرآ، فإن فريق   المصرية كان في العهد الروماني    

ثروا أ، و أهلهان المسلمين قد احتلوا مصر ودمروا قراها وقتلوا         أ، و االستعمارمن فترات   
 إلى نالمصريي قمعوا الحرية الدينية فيها إذ حاربوا المسيحية ودفعوا          وأنهممن وراء ذلك    
 .)12( باستخدام الجزية المرتفعة القيمة اإلسالمإلىالتحول عنها 

ـ  أوحد الـرأيين    أ النظر عن صحة     بغضو  أنخـر فالمؤكـد     آل الـرأي ا   أخط
 بالحق في المشاركة السياسية ولم يستطيعوا التعبيـر         ايتمتعو في تلك الفترة لم      نالمصريي

 فـإن   االحتجـاج ي قدر من    دن أ بداءإمحاولتهم  وحيال  ،   ومكنوناتهم بشكل حر   أنفسهمعن  
 .عقابشد الأالحكام المسلمين كانوا ينزلون بهم 

 فـي ذكـر الخطـط واآلثـار     واالعتبـار  المقريزي في كتابة المواعظ    يويرو
 هجرية ضد عسـف الـوالة وكيـف    107 من عام اً بدءنالمصرييعن ثورات مقتطفات  

 مصر في واليته    ى عل يرأمنه لما قدم حنظلة بن صفوان       أ "ه وننقل عنه قول   ،قمعها هؤالء 
 الناس والبهائم وجعـل علـي كـل         وأحصيالثانية تشدد مع النصاري وزاد في الخراج        

 ىحـد ده، ثم في سـنة إ   م قطع ي  ش وتتبعهم فمن وجده بغير و     ،أسدصورة  وشماً  نصراني  
 )13("العمال فحوربوا وقتل الكثير منهم انتفض القبط بالصعيد وحاربوا هومائوعشرين 

                                                        
 .40-39 الجزء األول مرجع سابق ص – مصر إلى لمحة عامة –كلوت بك  )11(
 الناشر – سناء المصرى – حكايات الدخول – يمكن مراجعة هوامش الفتح العربي لمصر  للمقابلة بين الرأيين )12(

 تـاريخ مصـر     -، كما يمكن مراجعة سيدة إسماعيل الكاشف وآخرون         1996دار سينا للنشر الطبعة األولي      
صريين موسوعة تاريخ مصر عبر العصور الناشر الهيئة المصرية العامة للكتاب سلسلة تاريخ الم   ـ  اإلسالمية
 .63العدد رقم 

 الناشر - المواعظ واالعتبار في ذكر الخطط واآلثار      - يراجع تقي الدين أبي العباس احمد بن علي المقريزي           )13(
 .492ص  – الجزء الثاني –مؤسسة الحلبي للنشر والتوزيع 
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 ترفـع   أن تزيد تشوهات الشخصية المصرية التي ال تسـتطيع          وفي مناخ كهذا  
د نقل عن قـرة      فق ،ىأخرإلى   تتمتع بحرية التنقل من قرية       أن وال حتي    بالشكوىصوتها  
 والدخول في سـلك  أراضيهم من الهروب من نالمصريينه منع أ" والي مصر    ،بن شريك 

 حتـي   ه اسم الراهب ودير   لقة من حديد بها    بح أيديهمالرهبنة وجمع الرهبان ووسمهم في      
، وكـان متـولي     أعضـاؤه  به فقطعت    أوتي غير موسوم    أو، وإذ ظهروا بهارب     يعرف

 أخرإلى   تصاريح التنقل من بلد      إعطاء يتشدد في    " بن زيد التنوخي   أسامة" هالخراج واسم 
 عشرة دنانير وكان كل من يضبط خارج منطقته ولـيس           همقدار  ذلك رسماً  ىوفرض عل 

 )14("ر انقطع الطريق ولم يبق من يسافىوج ينهب ويقتل ويصلب حتمعه تصريح بالخر

سـالطين  ، فالمماليك ثم ال    فالرومان فالعرب المسلمين   اإلغريقإلى  ومن الفرس   
 االهتمـام هو تـاريخ   ، كان تاريخ مصر اإلنجليزي فاالحتالل،   فالحملة الفرنسية  ،األتراك

، بـأخرى  وأيد األرض بدرجـة  ن يطلق عليهم عب   أألرض دون البشر الذين كان يمكن       با
ن يكـون للبشـر   أعامة دون الري والصرف والزراعة حيث يهتم الغزاة بتحسين وسائل  

 .)15( كونهم قوة عمل رخيصةارهمية إال بمقدأ

ن هنـاك   أطويلة قد شكلت في وعي المجتمع       ن تلك التجربة التاريخية المرة وال     إ
قـي األوامـر    ن تتل أك رعيـة عليهـا       وبالمقابل فان هنا   حكومة تفعل ما تشاء فهذا حقها     

ا لـن  و تحاول رفـع صـوته   أن مصير الرعية التي تتمرد      ، وأ خاضعةوالتعليمات وهي   
ت  غزاة قساة يتكلمون لغة مختلفـة ولهـم عـادا          أيدي ىإال التشريد والقتل عل   لها  يكون  

لـك البقعـة    في استيطان ت  راغبون   همختلفة، ويدينون بديانات مختلفة، وهم رغم ذلك كل       
 الذين زاروا   اإلنجليزحد الرحالة   أ وينقل عن    .لخصبة وطبعها بطابعهم، واستعباد سكانها    ا

لمصري إذا تعامل مع ضـابط  ن اأ "ه الثاني من القرن التاسع عشر قول     مصر في النصف  
 علـى  الضابط المسـئول  هن يضربأمر فال بد من  أركز الشرطة ألي    و دخل م  أالشرطة  

                                                        
مقفـع أسـقف     ساويرس بـن ال    إلىمرجع سابق وهي مسندة في الكتاب       –الفقره منقولة عن سناء المصري        )14(

 1978 -1- التراث العربي المسيحي – تقديم وتحقيق األب سمير خليل – مصباح العقل –األشمونين 
يالحظ أن اللورد كتشنر الحاكم العام لمصر بني سمعته علي تحسين طرق الري وزيادة إنتاجية الفدان وتحسين  )15(

كم محمد علي باشا الكبير، والسد العـالي هـو          أحوال الفالحين ، كما أن القناطر الخيرية تعتبر هي مفخرة ح          
 . واسطة العقد في إنجازات الرئيس الراحل جمال عبد الناصر 
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همـين  إنـك تمـر مـع المت   " هويستطرد الرحالة نفس"همة التعليه  ن تثبت   أ حتي قبل    هقفا 

والقفا خاص بالمصـري    خذوا  أ الذي   أخذت، فإذا جاء دورك      منهم قفا  اآلخرين ليأخذ كالً  
قنصـلية  إلـى    وأحـالوك  القفـا    إعطائـك  تحرزوا من    أجنبياً، فإذا كنت    فقط دون سواه  

، والذي زار    الحاكمة ةالنمساوي الهبسبرج   سرة، وينقل عن األمير ردولف من أ      )16("بالدك
ـ  مرعبـاً المصري يخاف خوفـاً   "ن  أ إسماعيل  حكم الخديو  أواخرمصر في    ن الـذين   م

 .)17("يرتدون المالبس الرسمية

 . في قهر حرية التعبيرالسائدةدور منظومة القيم . 2

 يه عائقـاً   ف ه في المجتمع المصري والمتأصل    السائدة األسريةتعتبر منظومة القيم    
، وتساعد تلك المنظومـة فـي دعـم      المجتمع بأهميتها  وإيمان،  ة التعبير  ضد حري  إضافياً

 واالهتمـام ،   المستقلة، وقتـل روح المبـادرة الفرديـة        اآلراءالدكتاتورية الفردية وإدانة    
عدم السماح ببنـاء شخصـية      من   ه ذلك كل  ىلفرد، وما يترتب عل    حساب ا  ىبالجماعة عل 

 مثـل   أفكـار كما تدمر    .بدائهاإ ىتشجيعه عل  و آراؤهالفرد المستقل داخل األسرة وقبول      
  عمـالً  ه واعتبـار  االخـتالف  داخل األسرة وعدم قبول الحق في        الرأيضرورة توحيد   

 االحتمـاء  في   يرغب دائماً  و ،بحريةرأيه   إلبداء   قل ميالً أ هشخصية الفرد وتجعل  ل والًمرذ
 . دون مناقشةأرائهم تباعإو، وراء آخرين

، باسـتقرار    المبالغ فيـه للتقاليـد     االحترام عن   ويتميز المجتمع المصري فضالً   
حضارة الغربية التـي   لل مخالفاً"كلوت بك "يراه   ، وهو ما  فكار والعقائد الدينية والعادات   األ

النشاط والحركة والعمل المتواصل والتخلص من اسـتبداد القـوانين           "ىعله  تقوم في رأي  
 االنصـراف دم الثقة إال بالحاضر وعدم      وع ،نال منها الدهر الكثير   القديمة والعادات التي    

 كلوت بك في هـذا التبـاين        راءآالنظر عن   بغض  ، و )18("شئ واحد هو المستقبل   إلى  إال  
                                                        

 الناشر المكتب العربي للمعارف الطبعـة       –دراسة في علم االجتماع التاريخي      – تراث العبيد في حكم مصر       )16(
 .62 ص-ع. مؤلف مشار إليه رمز ع– 1995األولي 

ي حكم مصر مرجع سابق وانظر تعليقات المؤلف وتحليلة للظاهرة، والتـي تـتلخص فـي أن     تراث العبيد ف   )17(
 . يصبح حكومة وبقية الناس أهالي أو رعيةهالمسئول بمجرد تعيين

 .ترجمة محمد مسـعود  – الناشر دار الموقف العربي – الجزء الثاني – كلوت بك – مصر إلى لمحة عامة  )18(
 .ئلة المصرية هو اللقب المفضل لديهر السادات كان يعتبر أن لقب كبير العا، يالحظ أن الرئيس أنو104ص
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 ، في احترام التقاليد والعادات والخـوف مـن التجديـد          اإلسراف أنبين المجتمعات إال    
عتبـرون   سيطرة طبقة ممـن ي إليق األمر بالعقائد الدينية يؤدي بشكل آلي      لع ت أنخاصة  
 انفـرادهم بتحديـد الخطـأ       إلـى ، ويؤدي ذلك     عقيدته أو لعادات المجتمع     حراساً أنفسهم

 .  ينتقص منهاأو يهدد سلطتهم تلك أن، وقمع التعبير الذي يمكن والصواب

 لألسرة األعلى هو الرئيس    فاألب،  أساسي بشكل   أبويةوتعتبر األسرة في مصر     
 وكل هـؤالء مطـالبون      ،ه وزوجته وأقارب  هءاأبنوله بهذا الوصف السلطة المطلقة علي       

 األبناء توقير   ى، كما يفرض عل    بصنوف الرعاية  حاطتهوإ هألوامرباالحترام له والطاعة    
ـ          أ، كما    والطاعة لهم  همئإبا دأ نه من الناحية التاريخية فإن الروابط بين األبناء يسوسها مب

عمي يسـود   أ الكبير بشكل    ن مبدأ احترام  أالكبير منهم علي الصغير، كما      سيطرة وتحكم   
 .)19(في البيئة المصرية

لـزوج  و ا أ لـألب ن  أحد بعيد حيث    إلى  ن الحوار في األسرة المصرية مفتقد       إ
األب  وأمحاجاة الـزوج    و األطفال ال حق لهم في       أن الزوجة   أالكلمة النهائية المطاعة، و   
 اآلراءولي في توحد    ، وتشكل قيمة كبر السن والذكورة اليد الط       حتي فيما يتعلق بمستقبلهم   

و ذهـان  أ حتي لو كان يعاني من عصـاب نفسـي    داخل األسرة خلف ذلك الكبير الذكر     
وفي مثل هذا المناخ األسري الذي يسـود الحيـاة          . وقراراتهأحكامه  و طيش في    أعقلي  

سـرية رأي خـاص      المعادلة األ  هن نتوقع للشخص المقهور في هذ     أ ال يمكن    االجتماعية
المسـايرة   إلـى مما يلجأ هـذا الشـخص المقهـور    ن يعبر عنه   أ مستقل باألساس يحب  

 .واالنصياعوالخضوع 

رة المعلمـين    التلقين وسيط  ىة التي تقوم عل    في ظل العملية التعليمي    هواألمر نفس 
 إلـى ، كل ذلك يـؤدي      أنفسهم الفرصة للتعبير عن     إعطائهم، وعدم   تالميذهمى  الكبار عل 

 .)20( محافظ ومترددتباعيإوين رأي تابع تكوو، عدم تكوين رأي حر وخاص ومستقل

                                                        
 . مصر مرجع سابق اإلشارة إليه إلىلمحة عامة   )19(
ثر الثقافات السائدة علي حرية التعبير في مقال ممتاز للدكتور علي فهمي بمجلة الديمقراطيـة   يمكن مراجعة أ )20(
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 الزائد لـرأي    االحتراموهذا  " المرموق   االجتماع فهمي عالم    ىويقول الدكتور عل   

 وبخاصـة   ؛رأي الخاص   طريق حرية التعبير عن ال      إغالقإلى  الكبار من الذكور يؤدي     
بالغـة  ظـاهرة    إلى المبالغ فيه للكبار الذكور      االحترام هذا   ىأد، وقد   في حضور الكبير  
ـ ــ    ، فنحن نالحـظ   واالقتصاد والسياسة   اإلدارةالخطر في ميادين      الـرغم مـن     ىعل

ه وبالتالي مـن     الميادين الحيوية سائد   هن القيادات في هذ   ـ أ  العديدةالتصريحات الرسمية   
ـ  واإلصالحية الجريئةالصعب التجديد والتطوير وإطالق المبادرات       العجيـب   ومـن    ـ

هي القاعدة العامة في كافة القيادات حتي       أصبحت  ة السلبية    الظاهر هن هذ أ معاًوالمؤسف  
ن هذا وحده كفيل    أال شك عندنا    و, حزاب السياسية والصحافة ونحو ذلك    في النقابات واأل  

، "ثي في مصر وهو قمـع ثقـافي تقليـدي         ن عن القمع السائد لأل    شباب فضالً راء ال آبقمع  
ن نسبة مرتفعة مـن النـاخبين ال        أ ومن المالحظ والمتداول  " ويستمر الدكتور علي فهمي   
تفسير هـذا التقـاعس   إلى  ويلجأ بعض المسئولين  بأصواتهميتحمسون للمشاركة باإلدالء    

ن أيعود في بعض منه إلـي   سبب العزوف الحالي ، ونحن نري بالشأن العام  االهتمامبقلة  
 وقـر فـي     نهإ هي من قبيل الخبرات السلبية و      االنتخاباتاخبين في العديد من     نخبرات ال 

مخـاطر  تعتريهـا   الحقيقيـة    رائهمآن اإلفصاح عن    أ نالمصرييالضمير الجمعي لغالبية    
ن النتـائج   إ التعبير عنها بحرية فسـوف تزيـف و         اتيح لهم  إذا حتي   أرائهمن  إ ،محتملة

الشهيرة فهـو   " همالعيب"و" هينفانأ" إلى، ومن ثم يعود الشعب       بمعرفة السلطة  لفاًمقرره س 
، وهي مالعيب طالما برع فيهـا        التقية إلى و ةالالمباال إلى و الشائعة إلى و النكتة إلىيلجأ  

 )21(.الشعب المصري عبر الزمان
ن المجتمع  إ" "هشام شرابى "يقول المفكر   لمجتمع العربى   ممتاز لقيم ا  تحليل  وفي  
 نفسها لكى تؤيد    إنتاج" األبوية الجماعية   لذاتا" فى دائرة خبيثة حيث تعيد    وقع  العربى قد   

، فالمجتمع العربى لـيس بمجتمـع تقليـدى         للسلطة والعالقات االجتماعية  األبوي  نسق  ال
 مـزيج مشـوش مـن     هووإنمانه ليس بالمجتمع الحديث    أبالمعنى الدقيق للمصطلح كما     

 تبدو فى مجموعة من العالقـات االجتماعيـة التقليديـة والقـيم             ةحدى صور إالنوعين ف 
 والدينيـة   واألسرية العالقات القبلية    ي وتنصهر ف  يبوألتنبع من المجتمع ا   والهياكل التى   

مـن العالقـات والهياكـل       فهى مجموعة حديثة     األخرى صورته   ماأ ،والطائفية القديمة 

                                                        
 .67،68 ، مرجع سابق – الديمقراطية –علي فهمي الثقافة والمجتمع متي يشكالن الرأي ويقيدان التعبير .  د )21(
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نه يعانى  أفى المجتمع العربى من      ـ هس وفقا للمصدر نف   ـ شالتشويويزداد  ،  االجتماعية
 وفي  ."ية والثقافية الخارجية   واالقتصاد  السياسية التأثيراتحد كبير من االعتماد على       إلى

 الجديـدة فـى     األبويـة  جـوهر    أن ""هشام شرابي "يري   العربية   األبويةتفسير   همحاولت
 الجديـدة  األبويـة فهم الهياكل   علي   أهميتها التى تقوم    األبوية األسرةالمجتمع العربى هو    
ة التى تعكس    وبخاصة فى عالقات السلطة والهيمنة والتبعي      األساسيةفى عالقاتها الداخلية    

ة يشـكل   الجديـد  األبويـة  المثال لشخصية    فاألب،  عكس فى بنية العالقات االجتماعية    وتن
 .القصاصفي  وتأثيره حيث ترتكز قوته ؛ المركزية لالضطهاداألداة

 بغلبة المواقف المنافية للعقل فى جماهير النـاس         األسرة ويرتبط االضطهاد فى    
معارضـة   إلـى لقائم وتقود الناس دون وعى      سيطرة الوضع ا  من استمرار و  التى تسهل   

 أسـبابها  إلى بإرجاعهالم يتجذر العقل العلمى الذى يفسر الظواهر نه  أ عن   فضالً. التغيير
 والزال التوجه الغيبى والسـحرى     ،التى تخضع لالختبار والتثبت فى الشخصية الجماعية      

 الحاكم لسلوك الفـرد     المبدأت  وعليه فالعقالنية ليس  .  فى البنية النفسية للفرد    ا ونشطاً مهيمن
ولهمـا  ، أجنـب  إلـى   ويتعايش فى المجتمع قطاعان جنبـاً ، للعمل االجتماعى عموماً  أو

 يفالبنى التقليدية تتعايش مع البنى الحديثـة واالقتصـاد البـدائ          ،   وثانيهما علمى  ،سحرى
عربيـة  ويسير المجتمعـات ال   . جنب مع االقتصاد الحديث العقالنى     إلى التابع يسير جنباً  

شـيوخ  و،  ةاألسـر  الكبار فـى     ،األسرةس  أ المتنوعة ر  األبويةكثير من المستبدين ذوى     
ولن يوجد فى هذه    . رؤساء الدول وغيرهم  والمدارس، رؤساء المجالس،    و  مديرو،  القبائل

 الذين يخضعون لهؤالء    األفراد فضاء صغير لتنمية المبادرة واالبتكار بين        الإالمجتمعات  
 التعليم فى البلـدان العربيـة       أنظمة إلى المتطلعة   اآلمال أحبطتولقد  . لمستبدين الصغار ا

 فعلى النقيض فقد تخللـت  ،األفراد على األبوية التنشئة تأثيركى تكون الترياق الذى يقلب    
ـ  المـدارس  أغلبية التقليدية النظام التعليمى فى      األبويةالثقافة    خضـوع التلميـذ   ةزز، مع

 وحتى فى المدارس التـى   ،واإلبداعيةممة المبادرة الفردية     ومك ، مختلفة أنواعللسلطة من   
تشـجيع  فـإن    األجنبية، مثل المدارس الخاصة للجاليات      يرهقها ثقل المجتمع التقليدى    ال

  .)22(المبادرة الفردية واالبتكار الفردى استثناء وليس القاعدة فى نسق التعليم فيها
                                                        

ع البنية الفصل الساب"نحو إقامة مجتمع المعرفة "ة اإلنسانية في العالم العربي ي عن تقرير التنمهشام شرابي نقالً )22(
االقتصـادي  لإلنمـاء  اشر برنامج األمم المتحدة اإلنمـائي والصـندوق العربـي    ن ال.االجتماعية واالقتصادية 
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التـى نـوه    " طبائع االستبداد "فصيلى لمضمون   يتسع المقام هنا الستحضار ت     وال 

 والتـذلل  أدبـاً  نعتبر التصاغر أن لفناأ"الذي ننقل عنه قوله      "عبد الرحمن الكواكبى  "ها  عن
 والرضـا بـالظلم      تواضعاً اإلهانة وقبول   ، وترك الحقوق سماحة   ، والتملق فصاحة  ،لطفاً
الغـد   لىإ ومد النظر    البحث عن العموميات فضوالً   و ، ودعوى االستحقاق غروراً   ،طاعة

 ، وحرية القـول وقاحـة     ، والشهامة شراسة  ، والحمية حماقة  ، تهوراً واإلقدام ، طويالً مالًأ
 تسـمونه قناعـة      المعيشة عجزاً  بأدنىترضون  ،   وحب الوطن جنوناً   حرية الفكر كفراً  و

،  بقضـاء اهللا   األسـباب تموهون عن جهلكـم     و،  لون شؤونكم تهاونا وتسمونه توكالً    وتهم
 .)23("ن البشرأ واهللا ما هذا شالأبات بعطفها على القدر، ن عار المسبوتدفعو

قـيمهم  النـاس و  " أخالق" وتنتجه هذه الطبائع فى      أنتجتها  م إلىويمكن اإلشارة   
 سواء تمثلت فى    –البنى االجتماعية التقليدية    ، كما لم تكن     العملية من خلل وفساد وعطب    

 الفرديـة   األخـالق  علـى    خطـراً قل  أ – فى سيادة القبيلة والعشيرة      أم األبويالمجتمع  
خص قيم المواطنة والقـانون وحقـوق   أ الحديثة وبوجه  اإلنسانيةواالجتماعية وعلى القيم    

) عقـل القبيلـة   ( فـى     تم امتصاص ذلك كله    اإذ – عن الدينية     فضالً – الطبيعية   اإلنسان
ن  مع توزيـع الثـروة فـى البلـدا    أحيانالذى توازى فى " السلطة" وكان لتوزيع  ،وقيمها

م الخيـر  تقـدي  استشراء المنفعـة و أنوبدا .  والمجتمعاتاألفراد أخالق فى   أثارهالعربية  
ـ       االجتماعيالفساد  الخاص على الخير العام و     ة وليئ واألخالقي وغيـاب النزاهـة والمس

خر بهذا التفاوت غيـر العـادل أو        آإنما ترتبط جميعا بشكل أو ب      ، أخرى كثيرة  أمراضاًو
 .عدالة هي الضحية قبل غيرهاانت الك المتكافئ وغير

 تخضع كثير من حريـات      أن إلى تلك العادات والطبائع     أدت عن ذلك فقد     فضالً
 عـن    أو الكفر واإليمان عوضاً    الحرام ألحكام الحالل و    والعلم أحياناً  الفكرالتعبير كالفن و  

حريات التعبيـر المختلفـة      قمع   ىما يساعد عل  وهو  ،  والصوابأ  القبح أو الخط  الجمال و 
 .وتهميشها

                                                        

إليـه  اإلشارة  نقال عن تقرير التنمية اإلنسانية مرجع سابق 126-118عبد الرحمن الكواكبي طبائع االستبداد      )23( 
  . الفصل السابع2-7اإلطار -147ص 
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تعميق القمع   إلى في المجتمع العربي     األيدلوجياتالواسع لبعض     االنتشار ىدأو
 "االخـتالف والخصوصية  " يدولوجيةأ تثبيت   ىلإ، و  من توسيع رقعة الحرية    لفكري بدالً ا

  .المحلى والكونى على حد سواء" خرآلا" ورفض
  مصر ال تحتـرم     في االجتماعية من العادات واألعراف     اً كثير أنويمكن القول   

 اآلراءنبذ سياسة التمييز بسبب اختالف      ال ت  و ،بحق االختالف تقر  ال   و ،اإلنسانيةالكرامة  
 . الحق في التعبيرالحترام ضرورية أمور، وهي اإلبداعتشجع  ال، و المعتقداتأو
 .بية في التحايل علي حرية التعبيردور اللغة العامية والحيل الشع. 3

له الفرد التعبيـر عـن مكونـات        في الذي يستطيع من خال    اللغة هي الوعاء الثقا   
 أو فـيمكن لعـديم الفهـم    واإلدراك الفهـم  ى على اللغة سابقة حت  أن، ويمكن القول    هنفس

فة في التخاطـب غيـر المفهـوم         لمفرداتها المعرو   يستخدم اللغة وفقاً   أنالمشتت الذهن   
 .معناه

ـ  ن التوريةوتساعد اللغة العامية المصرية وما يصاحبها من فنو     ى والجنـاس عل
والخوف وعدم الثقة من ناحيـة   االرتباك ينم عن أمر، وهو  الرأي دون التصريح به  إبداء

د علي نوع من التعويض الذهني ال       ، ويساع  يقهر التعبير الصريح عن الرأي     أيضاولكنه  
 آرائهـم  إبـداء  بـآخر    أو يستطيعون بشكل    المصريونفكون  . تعويض حقيقي  إلىيؤدي  

قهر حرية التعبير بمعناها الصحيح      إلى، ال يؤدي فقط      باستخدام التورية  أولنكتة  بطريق ا 
 لـدي   أنعدم رغبة في استخدامها وتحمل تبعاتهـا باعتبـار           إلىوالصحي ولكنه يؤدي    

 . لهامنةآ بدائل نيالمصري
يميـل المصـريون    "مصـر   إلـى    لمحة عامة    هبك في كتاب  كلوت   .ب.ويقول أ 

ن اللغـة  إ ال سـيما و النكتـة  ما يبنونهما علي اً وهم كثيريبةامطوالالمجون  إلى  بفطرتهم  
والكنايـة   التورية والجناس والتحريف والتصحيف      ىربية التي بها يتفاهمون تساعد عل     الع

ـ  غير ذلك، مما ينمقون به الحديثإلى    أو األدب ى، وهم في كل ذلك قلما يحرصـون عل
 )24(".اآلراءيتصونون عن القبائح إذ يعبرون بفاحش القول عن 

 أو قاعدة األبـوة     أساس ىنه نتيجة هذا القهر المتتالي والمبني عل      أويمكن القول   
، وال يسمح له المجتمع بذلك وينشـأ األفـراد    ال يكون للفرد رأي مستقل ، غيرها أوالسن  
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 عنه بحرية بل يلجأ   إلى التعبير    وفي حال وجود رأي للفرد فإنه ال يلجأ          ،خائفين مترددين  

 .لحيل للتنفيس والتعبيربعض اإلى 
ـ       "سيد عويس "ر   الدكتو أعدهاوفي دراسة     هياكـل   ى حول ظـاهرة الكتابـة عل

 فئات مـن المجتمـع المصـري قـد          أنالمركبات في المجتمع المصري المعاصر تبين       
 رأيهـم ت يعبرون بها عن اجل كتابة عبارأاختارت هياكل السيارات العامة والخاصة من  

.  د ، ويقـول   عز عليهم التعبير العلني الصريح     ختلفة عندما بشكل ضمني في المواقف الم    
 يعكس بالضرورة ما يشعرون بـه نحـو         االختيار هذا   أن"سيد عويس في دراسته القيمة      

يعبروا عـن هـذه  الخلجـات       أن أرادوا فهم كفئة    هجهونها التي يو  العديدةمواقف الحياة   
 ."والمشاعر

ـ    علي أجريتوتلخص تلك الدراسة الهامة والتي        494 منهـا    ة خمسمائة مركب
من يكتبون تلـك العبـارات       " أن إلى الكارو   أو النقل العام    أومركبة من سيارات األجرة     

 إرادتهـم ، إنما يهتفـون بمحـض        والثقافية واالقتصادية االجتماعيةظروفهم   إلىبالنظر  
نـا   مجتمع أعضـاء حدي وسائل التعبير عند الصـامتين مـن         إ يستخدموا   نأن  وويحاول

ـ    اإلعالم أجهزة من    شعبياً جهازاًبدون إرادة   ، فخلقوا    المعاصر المصري  ى يتحـرك عل
 ."حدأ يراهم أن فيها دون أصواتهمامتداد مدن مصر وقراها وتجلجل 

غلب العبـارات التـي تـم       أ  أن إلى تلك الدراسة قد توصلت      أن األهم   أن ىعل
ـ  لفراق من الظلم ومن الهجر ومن القسوة وا       شكوىرصدها تتضمن     والوحـدة هاد  ، والس

 والتحـذير مـن الغضـب،       ، باألصـل  واالعتزاز،  ومن الضياع ومن الهموم واألحزان    
، والتقرب  واالستسالم، والحيرة   واالنتظارالصبر السلبي    إلى، والدعوة   الجبنوالقناعة،  و

 يـتم التعبيـر   أن، وهي كلها مشاعر يمكن     عليهم، والتملق والمذلة   واالعتماد األولياء   إلى
إلـي   عبر سنين القهر الطويلة لجأ       هأمر ىولكن الشعب المصري المغلوب عل     ،ناعنها عل 
 من التعبير   أمناً أكثرليه   إ ةتعبير الصامت والذي يعتبر بالنسب    الخاصة في ال  وسائله  ابتداع  
 )25(.العلني

                                                        
ظاهرة الكتابة علي هياكل المركبات في المجتمـع المصـري المعاصـر        ب  هتاف الصامتين    ،سيد عويس .  د )25(

 .بعدها   وما194 ص 1971 –الناشر دار الطباعة الحديثة 
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 اإلمـام  الـي قبـر      المصـريون  حول الرسائل التي يرسلها      ىخرأوفي دراسة   
 مرسلي تلك الرسـائل  أن تبين للباحث ـلحين في مصر اهللا الصاأولياءحد أ ـالشافعي  

 اإلمـام قبـر   إلـى   بها  فلجأوا   يطالبوا بها الحكام     أن يطالبون بحقوق لهم عز عليهم       إنما
 ومظـالمهم   نـاتهم آ لقدراتهم في التعبير عـن       ، وقد عبروا وفقاً    عن ذلك  الشافعي عوضاً 

 مصدرها الحقيقي والقادر    ىإل الشكاوى عن توجيه تلك     ومطالبهم في تلك الرسائل عوضاً    
 أنيمكـن   " في تلك الدراسة الهامـة       "يد عويس س" ويقول الدكتور    ، حلها وهم الحكام   ىعل

 ، الشـافعي اإلمـام ضريح إلى نستظهر بعض السمات الشخصية لبعض مرسلي الرسائل   
ومن ثـم    ، بالضياع الذي يغمر نفوسهم    اإلحساس الصور في رأينا صور      هبرز هذ أومن  
يلجأون  أمالهم بعض   أو مالهمآ إذ يرجون تحقيق     أو،  تمسون النجاة مما هم فيه    م إذ يل  نراه
ـ   يقول الباحثـ، ومن العجيب   الشافعي فهو الغاية وهو الواسطةاإلمام شخص إلى  ـ
  يجـد تحقيقهـا سـهالً    أن مجتمعـه    ى مواطن عل  يأ كل طلباتهم مشروعه ومن حق       أن

، ومع ذلك فقد تعذر عليهم حلها       ياة الكريمة هامة للح ، فهي طلبات ممثلة للعناصر ال     ميسراً
 . )26("إليهيلجأون  الشافعي اإلمام وسيلة غير افلم يجدو

  للتعبير بعيـداً   ىأخر وجدوا طرق ووسائل     نيالمصري أن تلك الظاهرة تؤكد     إن
، وبالكتابـة    التورية بأنواع ومفردات اللغة العامية التي تحفل       بالنكتةعن الطرق المألوفة    

، وقـد    األولياء الصالحين وغيـر ذلـك       أضرحة إلى الرسائل   وبإرسال،  باتي المرك عل
 وسـاعدت تلـك     ،ف للنحـو المـألو     بحرية التعبير وفقاً   االهتمام عدم   ىساعدهم ذلك عل  

 التعبير الحر والعلني والمباشر للمجتمع      بأهمية الوعي   ذرجت عدم   ىالمسارب الفرعية عل  
 ال يتحمس للـدفاع     ه ونتيجة لذلك كل   ه أمر في حقيقة ، مما جعل المجتمع      حمايته وضرورة

 أكثـر ، فـالتعبير المسـتتر    لهاويبدو في بعض األحيان معادياًعن حريته في التعبير بل     
 .)27(أمناً

                                                        

مام الشافعي إلضريح اإلى ظاهرة إرسال الرسائل  –من مالمح المجتمع المصري المعاصر      ،  سيد عويس . د )26( 
 .360 ص–الناشر المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية  – 1965طبعة  –

 دين الحـرافيش  ؛علي فهمي.لمزيد من المعلومات عن اثر العادات الدينية علي حرية التعبير يمكن مراجعة د   )27(
 مراجعـة   ه، كما يمكن في الموضوع نفس     1999 الطبعة األولي    – الناشر دار ميريت     –في مصر المحروسة    

 الناشر الهيئة المصـرية العامـة       –عبد الوهاب بكر    . ترجمة وتحقيق د   –مكفرسون  .و. ج –والد في مصر    الم
 .1998-للكتاب 



  

         133

 ا�ـ�ـ�ـ�ــ�ـ� وا�ــ�ـ�ــ�ر
 ا��	�! ا�("ن� 

  ���� ا��
	�� �� ����V�# 2ه"أو S��"د��اMاTو-"ع 

اصـطلح   االقتصادية التـى     األوضاعبشأن العالقة بين     واآلراءتتباين المدارس   
البعض على تسميتها بالتنمية االقتصادية وبين استقرار الحريات السياسـية فـى الـدول              

 .ين والدارسين بالنظام الديمقراطىوالمجتمعات أو ما يطلق عليه من جانب الباحث

 تربط بين احترام الحريات السياسـية       أفكار المدرسة الليبرالية ظهرت     إطارففى  
 غيـاب  أو انتشار التعلـيم    أوووجود طبقة وسطى عريضة     واستقرار النظام الديمقراطى    

نقطة االنطـالق  فإن  المدرسة االشتراكية    إطاروفى  . تناقضات اجتماعية واقتصادية حادة   
 األوضـاع تنفصل عن الديمقراطية االجتماعية واسـتقرار         الحريات السياسية ال   أنهى  

ينفصـل عـن لقمـة        ال ن حق التصويت  أ، و  محتاج أون ال حرية لجائع     أ، و االقتصادية
و سياسـية   أ ليست قضية قانونية     أنهان الطرح االشتراكى لقضية الحريات يرى       إالعيش،  

ن الشـكل القـانونى     أ، و  االجتماعيـة واالقتصـادية    اإلنسانلة وضعية   أبقدر ما هى مس   
، ومن ثـم    والقوى المتحكمة فى مصادر الثروة     األوضاعوالسياسى وثيق الصلة بمجمل     

 التـاريخى واالجتمـاعى     ن تـدرس فـى سـياقها      أيات السياسية ينبغى    ن قضية الحر  إف
 تتطلـب   أيضـاً  بل ممارسة    ، وحسب  قانونياً ، فالحريات السياسية ليست حقاً    واالقتصادى

ن يمارسـها بشـكل منـتظم    أيمتلكها  يمكن لمن ال قدرة اجتماعية واقتصادية وتعليمية ال  
 . لكومستمر حتى لو امتلك الحق القانونى فى ذ

ارسـة   اقتصادية يتعين توفيرهـا لمم     وأوضاعاًن هناك متطلبات اجتماعية     إذا ف ل
ن تقـوم حكومـة     أمن تقاليد الديمقراطية األثينية     ، لذا كان    الحريات والمشاركة السياسية  

، ر االجتماع الشهرى لكل المـواطنين     جور انتقال المواطنين الفقراء لحضو    أفع  دالمدينة ب 
جر اليوم الذى يفقدونـه  أ اطية المباشرة كما كانت تدفع لهم حيث كانت تمارس فيه الديمقر    

ـ  ، وال غيب عن العمل بسبب حضـور االجتمـاع       نتيجة الت  د بـالطبع بالمتطلبـات     يقص
 التى يتمتع فيهـا المواطنـون بكافـة         ،ةو المدينة الفاضل  أة  يقامة دولة الرفاه  إاالقتصادية  

 يقصد بهـا ضـمان      وإنما،   عليهم ءاعبا بأية هنميلتحالخدمات الضرورية والكمالية دون     
، لخدمات االجتماعية لكـل المـواطنين     دنى من الحقوق االقتصادية وا    أالنظام الحاكم لحد    
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 ؤو تكـاف  أ"العـدل االجتمـاعى   " بتعبيـر    يسالمإلوهو ما يعبر عنه فى الفكر العربى وا       
 وأو عقائـدهم الدينيـة   أف النظر عن انتماءاتهم السياسـية       مام المواطنين بصر  أالفرص  

 . عراقهمأ

 األوضـاع  وتحسـين  راستقرا بين التأثيرعالقة و تبادل المنافع إطارويمكننا فى  
كل ومشرب ومسـكن  أ للمواطنين من م  األساسيةاالقتصادية وكفاية المتطلبات االقتصادية     

  ؛ وحرية التعبير بصـفة خاصـة  وتعليم جيد وبين تقدم ممارسة الحريات السياسية عموماً  
 :  التاليةواألسانيدعتبارات  االإلى اإلشارة

تغيـر فـى     إلى االقتصادية يقود    األوضاع توفر المتطلبات االقتصادية واستقرار      نإ .1
يرسخ مـن ممارسـة الحريـات       القيم المجتمعية مما يخدم التوجهات الديمقراطية و      

، رة على قيام عملية تعليمية شـاملة     االقتصادية يوفر قد   األوضاع، فاستقرار   السياسية
 التعليم يجذر فى عقول المواطنين ونفوسهم قيم التسامح واالعتدال والعقالنية           وتعميق

و التنمية االقتصادية تـؤدى     أ االقتصادية   األوضاعن استقرار   أكما  . خرآلاواحترام  
، ويحـد مـن     "االقتصـادى للمـواطنين    األمن"انتعاش الدخل القومى بما يحقق       إلى
 لبلـورة رؤيـة سياسـية      أطولكريس وقت   بينهم بما يمكنهم من ت    " الصراع الطبقى "

حد كبير، فانشغال    إلى الرأيوتبرهن بعض الدول النامية على صحة هذا        . )28(ذاتية
منخفضـة للنمـو    ودهم فى الدول التـى تحقـق معـدالت          أالناس بتحصيل ما يقيم     

، واحتكار  يقدرون عليه   ال ليهم ترفاً إيجعل العمل السياسى والعام بالنسبة      االقتصادي  
 يجعـل   أهوائهـا لطة الحاكمة فى بعض الدول لمقدرات الثروة وتوزيعها حسب          الس

ة يعنى فى النهايـة     ، وغياب المواطن  مجرد رعايا ال مواطنين    إلىمواطنيها يتحولون   
ويحافظ ـ ساس الديمقراطية  أ التى هى ـ ساسى الذى يغذى الحرياتغياب الرد األ

 .)29(عليها

                                                        
المؤتمر الفلسفى العربى الخامس  : إلىورقة قدمت " البعد االجتماعى لموضوع الحرية " على حسن الجابرى؛  )28(

  .6 ، ص1998ظيم من الجمعية الفلسفية العربية، األردن، بتن
، 2004،يناير )135(سات استراتيجية، العدد رقم راقتصادى والديمقراطية، ك   اإل وءعمار على حسن، التكاف   . د )29(

  .8ص 
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استمرارها فى اعتدال موقف الطبقات الدنيا مـن       يسهم توفير المتطلبات االقتصادية و     .2 

 الشـرائح    أن إلى تطمئن   األخيرة، بما يجعل     االجتماعية العليا  –الشرائح االقتصادية   
نها تستحق ممارسة الحقـوق والحريـات السياسـية         أ عليها، و  اًتشكل خطر  الدنيا ال 
ن أ كمـا    .مـع  وحرية التعبير بصفة خاصة ونيل نصيبها من القوة فى المجت          عموماً

 يمية تزيد من تواجد الطبقة الوسطى، التـى تضـف      المالية التى تحققها التن    تراوفالو
و االختالف السياسـى عـن طريـق مسـاندة          أ على التنافس     وسطياً بدورها طابعاً 

ت الراديكاليـة سـواء كانـت        الديمقراطية والمعتدلة والتخلى عن الجماعا     األحزاب
 بلوغ حد الكفايـة، يوسـع       األقلو على   أ المالية،   رواتوتوافر الث . و يمينية أيسارية  

ـ    مأهامش االختيارات    ن أمكـانهم   إن، بحيـث يصـبح ب     يام الطبقة العاملة والمهمش
 إلـى ينحدرون   يستخدموا وسائل ضغط سلمية للحصول على حقوقهم وحرياتهم وال        

 إلـى ن هذا يقلل من احتياج السـلطات الحاكمـة          إوفى المقابل ف  . التطرف السياسى 
ظ على درجة مناسـبة مـن      جل الحفا أى احتجاج من    أفى مواجهة   " شالبط"خدام  است

  .)30(االستقرار
  االقتصادية وكفالة المتطلبات االقتصادية الضرورية فرصـاً       األوضاعيتيح استقرار    .3

مؤسسـات المجتمـع   " ت االجتماعية التطوعية المسـتقلة    اكبيرة لقيام العديد من الهيئ    
بممارسة دور رقابى غير رسمى علـى        األحيانى بعض   تكتفى ف  ، والتى ال  "المدنى

ى أيجـاد   إ علـى    ة بل تشجع على قيام ممارسة سياسية، وتعمل جاهد        ،داء الحكومة أ
عام يتمتع بدرجة مناسبة من الوعى والمهارات السياسية الالزمة لقيـام نظـام           اتجاه  

 .)31(حكم ديمقراطى
الموجـه الثالثـة    " فى كتابـه     مبريقياأ رتباط بعداً  هذا اال  )هانتجتون(عطى  أوقد  
 التحوالت الديمقراطية فى العـالم خـالل الفتـرة مـن         ةتابع م أنحيث قال   " للديمقراطية
دالت ن المناطق التى شهدت مثل هذه التحوالت قد حققت مع         أ أظهرت،  1990إلى 1974

ـ  الفقر يمثل ع"نأتنمية اقتصادية فوق المتوسط، وخرج من ذلك بنتيجة مفادها    داء أقبـة ك
                                                        

تقرير المجلس القومى  للثقافة ؛ الدورة  : المجالس القومية المتخصصة، الطبقة الوسطى فى مصر، القاهرة         .د )30(
 . 32، ص 2002، 21

 . 84، ص 1996كلية االقتصاد، : د، مقدمة فى النظرية السياسية، القاهرة مصطفى كامل السي. د )31(
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 التنميـة   ن تعزيز الديمقراطية يعتمد على تحسـين مسـتوى        إمام التطور الديمقراطى، و   أ
 "العقبات التى تقف فى وجه التنمية، هى عقبات فى طريق الديمقراطيـة      ن  إ، و االقتصادية

)32(. 
 علـى الـتالزم     اإلنسـان  المواثيق واالتفاقيات الدولية المعنية بحقوق       أكدتوقد  

ـ    والترابط والتكامل بين الح    ات والحقـوق االقتصـادية     قوق والحريات السياسية والمتطلب
 مـع الحقـوق   لإلنسـان  تكامل الحقوق السياسية     لمبدأ إشارةول  أللمواطنين، وقد وردت    

نه إو" :تى منه اآل  13 الفقرة   ت، فقد تضمن  13/5/1968 طهران فى    إعالناالقتصادية فى   
، يستحيل التحقيق الكامل    للتجزئة غير قابلة    األساسية وحرياته   اإلنسان لكون حقوق    نظراً

عيـة والثقافيـة،    اجتمقتصادية واإل سياسية من غير التمتع بالحقوق اإل     للحقوق المدنية وال  
 موضـع العمـل الفعلـى مرهـون         اإلنسان وضع حقوق    ننجاز تقدم مستديم فى ميدا    إف

  ."ادية واالجتماعيةبسياسات وطنية ودولية سليمة وفعالة على صعيد التنمية االقتص
ـ        قرار رسمى بالمفهوم اإل   إ أول نأ إال وق يجابى للتكامـل والتـرابط بـين الحق

قتصادية ورد فى ثنايا التوصية الصادرة عـن الجمعيـة          الوالحريات السياسية والحقوق ا   
يـالء  إ" ن الجمعية العامة تطلبأ إلى أشارت والتي16/12/1977 المتحدة فى  لألممالعامة  

كما هو الحـال    عزيز حماية الحقوق المدنية والسياسية      عناية متساوية فى مجال تحقيق وت     
 .)33("القتصادية واالجتماعية والثقافيةفى مجال تحقيق وتعزيز حماية الحقوق ا

                                                        
 انظر)32(

Samuel Huntingten, the third mane of Democratization in the twentiethy ( U.S.A ) : 
university of klhme press , 1st published , 1991 ) p.311 

 4/12/1986 فى 41/128 اعتمدته الجمعية العامة فى توصياتها رقم      الذى" إعالن الحق فى التنمية     " جاء فى   )33(
المستمر لرفاهيـة السـكان     التنمية عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة تستهدف التحسين          " أن  

ى وإذ تـر  " ..  على قدم المساواة لجهة أهميتها       كما جعل اإلعالن المذكور الحقوق المقررة عالمياً      . "بأسرهم  
تعزيـز التنميـة    " ن  إو... " الجمعية العامة أن جميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية مترابطة ومتالحمة           

 قتصـادية يالء االهتمام على قدم المساواة ألعمال وتعزيز الحقوق المدنية والسياسـية والحقـوق اإل             إيقضى ب 
 فى القـانون الـدولى      اإلنسانتكامل حقوق   محمد خليل الموسى ؛     . د:،  انظر فى ذلك      "جتماعية والثقافية   واإل
 ، 4المجلس الوطنى للثقافة والفنون واالداب ، العـدد رقـم   : ، الكويت   ، مجلة عالم الفكر   "قليمى المعاصر إلوا

 .154 – 153 ، ص 2003 يونيو –بريل إ ، 31المجلد 
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رؤى وتصورات المفكرين لمدى االرتباط بين المتطلبات والحقوق االقتصادية            :والًأ 

 :وممارسة الحريات السياسية 

مية وبنى العباس فيمـا يعـرف       أ ي عهد بن   فى ةاإلسالمي الدولة   أحوالانعكست  
ضـرابات  الالعباسية من توارث للحكم السياسى، واجتياح ا       والدولة   األمويةبعصر الدولة   

، لـذا   سياآ وتوغلت فى     األندلس إلى ووصلت   هاؤأرجاالسياسية لهذه الدولة التى توسعت      
احـد  مركزى و  من جانب حاكم     طرافألا صعوبة حكم هذه الدولة المترامية       بدا واضحاً 

نفصـالية عـن مركـز الدولـة        إل الحركات ا  ت، وكثر يتمتع بقبول ورضاء المحكومين   
ـ  -  تركيـة وفارسـية    أصول فى بغداد بقيادة والة وحكام من        ةاإلسالمي  هـذه   تانعكس
 الـذين ركـزوا فـى       يناإلسـالمي  المضطربة على رؤى وتصورات المفكرين       األحوال

على الرعيـة وحقـوق المـواطنين      عادل وحقوقه    ال اإلمامكتاباتهم على تناول مواصفات     
و أ مـام لإلتقـدم  القة بين الدولة وحقوق المواطنين، والنصائح التـى         ، وضوابط الع  عليه
 . فى حكم الرعيةاألمير

 فى الحفاظ علـى حقـوق الرعيـة         اإلمامو  أ لألمير النصائح   إسداءففى مجال   
ـ      أ، ذهب   األميروحقوقهم تجاه    وانـى الشـهير    رمى القير بو بكر محمد بن الحسن الحض

 العدل فى الحفـاظ     بإتباع األميرنصح   إلى" مارةاإل  أدب إلى اإلشارة"بالمرادى فى كتابه    
العالم بستان سياجه الدولة، والدولة سلطان تحميه السنة، والسـنة          "قول  على دولته حيث ي   

 المـال، ) يكفلهـم  (أعـوان ، والجيش   سياسة يسوسها الملك، والملك راع يعضده الجيش      
 وبـه صـالح     مألوف، والعدل   والمال رزق تجمعه الرعية، والرعية عبيد يجمعهم العدل       

نصر من  أالسلطان فى علوه وينصره على عدوه، والعدل        العدل يزيد   : وقد قالوا   . "العالم
 األميرولضمان استمرار وديمومة حكم     . )34( من سيف الحجاج   أهيب، ودرة عمر    الرجال

والبخـل والتقتيـر مـع      واألعوان واألهلالمناصرين له   ينصحه ببذل المال والجود مع      

 بمـا يضـمن كفايـة    اإلنفاق التوسط فى األحوال أفضل فى أو الرعية أوعامة الشعب   

، وفـى ذلـك يقـول     ومشرب وملبس ومسكنمأكل للمواطنين من  األساسيةالمتطلبات  

                                                        
مارة، دراسة وتحقيق الدكتور    إل أدب ا  إلى؛ اإلشارة   )المرادى(أبو بكر محمد بن الحسن الحضرمى القيروانى         )34(

 . 146 – 145 ، ص 1981دار الطليعة للطباعة والنشر ، ـ  بيروت ـرضوان السيد، 
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التقـدير   إلـى هم شـد أ كثر الناس ماالً  أن  إر كثرة مالك، ف   يزهدنك فى التقدي   ال: "المرادى
  ال ألنهم اإلتالفشد الناس دنيا فى     أ والملوك   ، يتلف كثير من ماله    اإلتالف، وبقليل   حاجة

قة بخـالف  و والس، من الفقرمنونآ ألنهمقل الناس عذرا فى البخل      أ بالمال، و  الإقوام لهم   
يكـون الشـيخ     نـه ال  أ واعلـم    ، بمكان ممكن  ن الفقر الحق بهم وهم دون الغنى      ذلك أل 
ال إ والقـوة    الرأي مع المال، وما تظهر المروءة و      إال والحشم   واألعوان واألهل خوانواأل
ـ    ن يكون منسيا ال   أومن صفات جود العقالء     ... به ن احتقـاره يعظمـه     إيحدد بالذكر، ف

مـا  أو... ز النصرة ن المطلوب منه تمكين المحبة وتحسين الثناء وتعزي       ، أل هوستره يظهر 
 من محاولة الحصـول علـى   األمير وحذر المرادى ."التوسط"  فيها دابفاألسائر النفقات   

 الخـتالفهم وصـعوبة   رضا عامة الشعب بكفاية جميع حقوقهم المادية واالقتصادية نظراً    
تطلبن رضا الكافـة فانـه       ال":  جميعا فى نفس الوقت، وفى ذلك يقول المرادى        إرضائهم
االخـتالف   وهى على غاية     همأهوائ، وكيف يصبح لك بلوغ      يبلغ تدرك ومرام ال   غاية ال 

رضا مـن رضـاه      إلى بك   ه الفضل وال حاج   أهل، فالتمس رضا    ونهاية التباين والشتات  
  )35("الجور ومراده الظلم

فـى كتابـه    " مكيافيللى" عن النصائح التى قدمها      وال تختلف هذه النصائح كثيراً    
 أوجـب ، حيـث    ة من ثالثمائة سـن    بأكثرالذى صدر بعد كتاب المرادى      " األمير"الشهير  

ن يعـرف كيـف يوقـع       أ و األفراديزرع الكراهية فى قلوب       الأ على الحاكم    "مكيافيللى"
 الماديـة ونزعـة حـب التملـك       األنانية األفراد، وذلك تمشيا مع طبيعة      العقاب والثواب 

 حتـى   رة واحدة وباتراً  ن يكون م  أنه فى حالة توقيع العقاب يجب       أعندهم، فهو ينصحه ب   
 بفضـل  األفـراد قطرة حتى يشـعر    بن يعطى   أا فى حالة الثواب فيجب      مأ يمكن نسيانه، 

ن يزرع الكراهيـة فـى قلـوب        أ ما يمكن    أكثرن  أالحاكم وعطائه، وفى هذا يؤكد على       
ن يتحاشاه الحـاكم  أ الذى يجب األمر، وهو  ونسائهماألفراد هو المساس بممتلكات  األفراد
 يجمع بين   نأ ينصحه بضرورة    "يافيللىمك"ن  إوحول كرم وبخل الحاكم مع شعبه ف      . تماماً

ن كان يركز على جدوى البخل عامة خاصة مع المـواطنين        إ، و متناقضات الكرم والبخل  
 مع المحيطين به حتـى يضـمن        ، مع جدوى الكرم   تنضب مالية الدولة   والرعايا حتى ال  
س جيوشه حتـى يتبعـه      أ الذى يزحف على ر    لألميرن السخاء ضرورى    أوالءهم، كما   

                                                        
 . 210 – 207، ص المرجع السابق  )35(
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 –" سرقة شـعبه  "إلى الكرم سينتهى به الحال    أسلوبن الحاكم الذى يتبع     إ وعليه ف  ،جنوده 

،  هـذا  أسـلوبه  يستمر فـى     نأ بالضرائب وغيرها حتى يمكنه      بإرهاقه –حسب تعبيره   
 علـى  "مكيـافيللى " الـذى حـرص   األمر، كراهية شعبه له  إلىوبالتالى ينتهى به الحال     

 .)36(إياهتجنيب الحاكم 

صر الفارابى نفس الظروف التى مر بها المرادى حيـث عـاش          بو ن أوقد واجه   
فى ظل الخالفة العباسية الثانية التى تميـزت        هجرة   339 – 260الفارابى فى الفترة من     

تقديم وصفة عالجية لها تمثلـت فـى         إلى، مما دفعه    بالتحلل السياسى والفتن والدسائس   
، وارتكز الفـارابى    فيهاالسعادة  قيق  قوم المدينة الفاضلة بتح   تالتي  طرحه لمفهوم السعادة    

ل الـذى يتمثـل فـى جـانبين          نموذجه عن المدينة الفاضلة على مفهوم العـد        إطارفى  
هل المدينة علـيهم    فى قسمة الخيرات المشتركة التى أل      توزيعى ويتمثل    األول: متكاملين
ذلـك   لـى إ باإلضافةعلى النواحى المادية ولكن تتناول     ، وهذه الخيرات ال تقتصر    جميعاً

ن يكـون ذلـك     ألسالمة والكرامة والمراتب وغيرها، على      كافة الخيرات المعنوية مثل ا    
ـ      أما.  مدى استحقاق كل فرد    أساسالتوزيع على    ، مينىأ الجانب الثانى فهو تصحيحى وت

و أ إراديـاً  إما،  أصحابها تخرج من يد     أنويتمثل فى حفظ تلك الخيرات بعد توزيعها من         
خرج من خيرات سواء مـن   و للمدينة ما يساوى ما      أ يعود للشخص    نأ فيجب   الإو،  قهراً

وعليه، فقد  . ن هذا من العدل   أو غيرها، مع عقاب المعتدى وتصحيحه حيث        أنفس النوع   
 ،ة النسـبية  ، ولكن على المساوا   يقوم على المساواة المطلقة    ن العدل ال  أكد الفارابى على    أ

، وهذا يقوم علـى     منطق فى التوزيع  ن يكون هناك    أى  أكل حسب موقعه وحسب قدراته      
هم هو صـالح الدولـة      لتناسق مع مراعاة صالح الفرد واأل     ب والنظام وا  يتوالترنسجام  اإل

 .)37( الضياع فهو الحاكم مدبر المدينةما الموزع للخيرات والمحافظ عليها منأ، ككل
بو الحسن على بن محمد بن حبيب المواردى الذى عاش فى الفتـرة مـن        أاتخذ  

ـ 45 – 364  علـى  األمـة  حقوق حيث حدد   للفارابى، لسياسى مخالفاً تجاها للفكر ا  إ - ه
، وحمايـة الممتلكـات      المظلومين وإنصاف بين المتشاجرين    األحكامتنفيذ  : ، ومنها اإلمام

حدود لتصان المحارم وتحفظ     ال وإقامة،  سفارؤمن األفراد فى المعايش واأل    والنساء حتى ي  
                                                        

، 1981 الجديدة،  فاقدار اآل : بيروت  : األمير، تعليق بنيتو موسولينى، تعريب خيرى حماد،         نيقولو مكيافللى؛  )36(
 . 146، 145، 141عشرة، ص الطبعة الحادية 

 . 74-70ص  ) 1971دار المشرق ، : ت بيو( فوزى مترى نجار، . فصول منتزعة ، تحقيق د : الفارابى )37(
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، و عسـف أ دون خـوف   واجتهـاداً  للشرع نصـاً فقاًات و، وجباية الفئ والصدق الحقوق
ـ   تحق من بيت المال دون خوف أو عسف     وتقدير العطايا وما يس    ا ، وتقـدير العطايـا وم

 وتقليـد   األمنـاء ، واستكفاء    ودفعه فى وقته   إسرافو  أيستحق من بيت المال دون تقتير       
 وتحفـظ   ألعمـال ا حتى تضبط    األموالعمال ويكله من    أ من   ليهمإالنصحاء فيما يفوض    

 األمـة  وطاعـة    األمـة  على حقـوق     اإلماموقد ربط المواردى بين حفاظ      . )38(األموال
 للماوردى فى نظر كثير من الدارسـين  ةلياألصبرز المساهمات أ، ولعل من ونصرتهم له 

 .)39( واالستقرار فى الدولةاألمنحد ركائز أ االقتصادى باعتباره األمنهو مفهومه عن 

الـذى  ـ بى حامد الغزالـى   أ أفكار، جاءت  السابقةواألفكارء را لآلواستمراراً
ـ 505ـ   450عاش فى الفترة من    حيـاء  إ" وردت فى كتاباته الشـهيرة مثـل        والتى   ه

" ر المسبوك فى نصيحة الملوك    التب"و" المنقذ من الضالل  "، و "فاتحة العلوم "، و "علوم الدين 
، وهى السـيطرة المرتبطـة      اداألفر لتؤكد على قوة السلطان وضرورة سيطرته على         –

 وأمـوالهم  ويقصد به حماية ممتلكـاتهم       األمن،  واألمان األمنبالعدل حتى يتحقق للناس     
 مـن تعلـيم     أساسية من بنية    فرادلألالخدمة المقدمة    إلى ينصرف   واألمان ،وقوت يومهم 

 وذلك من   زماتألافى حالة   للمحتاجين  ، وضرورة تقديم العون      الشخصى واألمنوصحة  
 إلـى يـدفعهم     حتـى ال   األزمات، ونصح الحاكم بالرفق بالرعية فى وقت        ئن الدولة خزا

 .)40(الثورة والخروج عليه

 القرن الخـامس    أوائلعدة دويالت مستقلة فى      إلى ةاإلسالميوبعد تفكك الدولة    
، انقسـم  غلـب هـذه الـدويالت   أربية باستعمار ، وقيام عدد من الدول الغ  الميالدي عشر

 ـ: فريقين إلىون والعرب المفكرون المسلم

                                                        
:  ، راجعـه  حكام السلطانية والواليـات الدينيـة  أل؛ ابن محمد بن حبيب البصرى الماوردى الحسن على   أبي   )38(

 . 17-16ص ) ت(توفيقية مكتبة ال: ة القاهر( ، دزمحمد فهمى السرجانى
مكتبة االنجلـو المصـرية ،     : القاهرة  ( فالطون الى محمد عبده     أحورية توفيق مجاهد ؛ الفكر السياسي من         )39(

  .239ص  ) 1986
مكتبة الجندى، :القاهرة(أبى حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالى؛ التبر المسبوك فى نصيحة الملوك،     : انظر)40(

 . 37-16ص ) ت.د
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 إلـى  المسلم فى ذاته والسعى للعـودة        إيمان فريق ينادى بضرورة تقوية وثقة       

العلوم والقضايا العصرية مثل الحريات والحقوق عامة        إلىصلى ومحاولة النظر    النبع األ 
ى السـعى للـربط بـين       أسالمى  إتصادية خاصة ومواكبتها من منظور      والسياسية واالق 

تناقض بينهما حيث المواءمة ضرورية وتتمشـى         نه ال أ أساسمعاصرة على    وال اإلسالم
، فقـد اتجـه      الفريـق الثـانى    ماأ. ، ومن رواد هذا الفريق محمد عبده      اإلسالممع روح   
 إليهمحاولة نقل ما وصلت      إلى نتيجة احتكاكهم المباشر بالغرب وعلومه وثقافته        أنصاره

 أهـم ، ومـن  الدول العربية مباشرة   إلىاته   وحري اإلنساندول الغرب من تقدم فى حقوق       
 وفى مرحلة تالية زكـى نجيـب        حمد لطفى السيد  أرفاعة الطهطاوى و  : رواد هذا الفريق  

 . العالم وعبد الرحمن بدوىأمين، ومحمود محمود

 السياسـى   اإلصـالح كتاباته ضرورة تحقيق     فى   ه الشيخ محمد عبد   اإلمام رأى
 والحيوية للمواطنين من الغذاء والتعليم والصـحة  يةاألساسواالجتماعى وكفاية المتطلبات    

، فى حـين نـادى      يلة للتخلص من االحتالل ومقاومته    الوصول للشعب وس  أن   و ،والثقافة
الزعماء مثل مصطفى كامل ومحمد فريد بضرورة التخلص من االحتالل كمتطلب سابق            

ديد بينهما ومهادنـة     لهذا التباين الش    ونظراً ، السياسى واالجتماعى واالقتصادى   لإلصالح
لشـيخ محمـد عبـده      فغانى ومصطفى كامل ومحمد فريد ا      هاجم األ  لإلنجليزمحمد عبده   

 .)41(، وثارت بينهما موجة عاتية من العداءبشدة

وإضـفاء  ،  اإلنسـانية  ةادراإلعلى حريـة    تأكيده   اإلمامالشيخ   أفكاربرز  أومن  
  ال أساسيةز على وجود حريات      عن هذا فقد رك    ، فضالً على ممارستها االلتزام األخالقي   

، فاهتمامـه بـالمحتوى     ى حرية التفكير والقـول واالنتخـاب       وه طالقاًإ تمس   أنيجوز  
، ومـن ناحيـة     يرتبط باهتمامه بالحرية السياسية    أناالجتماعى للحرية كان من المنطقى      

 تحريـر   رأسـها نه فى مجال دفاعه عن الحرية تناول عدة قضايا علـى            أ يالحظ   أخرى
، كما وضع ضوابط على الحرية وهى ضوابط اجتماعيـة تضـم            والعمل والعمال ة  أالمر

كفاية المتطلبات االقتصادية للمواطنين وتوفير فرص العمل والتشغيل لهم ورفـع الظلـم             
 أو يتم فـرض رسـوم       وأال،   خالل خفض الضرائب والجباية عنهم     االجتماعى عنهم من  

                                                        
 .528 محمد عبده، مرجع سابق، ص إليحورية توفيق مجاهد؛ الفكر السياسى من أفالطون . د)41(
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 الرأين توعية   أ؛ ونادى فى ش    العام يالرأال بقانون صادر عن     إلمواطنين  ضرائب على ا  
جمعيات فى القرى والمـدن لـتفهم القـوانين         " بتشكيل   األساسيةالعام بحقوقه ومتطلباته    

 محمـد عبـده فصـل       اإلمـام ورفض  . )42(" ضاعت الحقوق  الإو تواللوائح والمنشورا 
 لالزمة لممارسـة الحريـات    الحريات السياسية عن المتطلبات االقتصادية واالجتماعية ا      

 ممارسة بعض الحريات مثل حرية التفكير دون تـوفير المتطلبـات   نأ، واعتبر  السياسية
 . )43("حرية بتراء"قتصادية للمواطنين الضرورية االجتماعية واال

  المستنيرة فى الرقابة على مصـالح    دور الصفوة  أهمية محمد عبده على     أكدكما  
 لحكومـة ومعالجـة االسـتبداد،    سلطة ا ، وتقييد  الضرورية من الحريات   األمةومتطلبات  

هالى على البحث فى المصالح العامة       وتعويدها األ  واإلصالحوحمل الحكومة على العدل     "
 هـذه  وتـأتى  )44(" فى المديريات والمحافظاتأ بمجالس خاصة تنشاألمرواستشارتهم فى   

 . إليها من الطبقة الدنيا أبناء والتى تسمح بتصعيد أساساًالصفوة من الطبقة الوسطى 

على المضمون  "  المصرية األلبابمناهج  "ا ركز رفاعة الطهطاوى فى كتابه       بينم
 للعمـل    ماركسـياً  ، وقدم فى هذا المجال تحلـيالً      تماعى للحرية واالقتصاد والسياسة   االج
، وكيف ينقلـب   للقيمةج الخيرات المادية ومصدراًنتاإ إلى يهدف  غائباًإنسانياً كونه جهداً ب

، فهـو   "فى تعاقب التشكيالت االجتماعيـة     واستغالله ودوره    إلنسانلالشقاء  "مصدر   إلى
، كما يبرز مدى االستغالل الذى يتعرض له العامـل          اإلنتاجيبرز دور العامل فى عملية      

مكان توظيف هذا االستغالل فى القيام بـالثورة        إ، و  جراء التوزيع غير العادل للثروة     من
  عدالـة مـن    أكثر نظام سياسى    وإرساءلمة   االقتصادية واالجتماعية الظا   األوضاععلى  

 اإلشـارة وتفوق الطهطاوى على من سبقوه فى توضيح        . الناحية االجتماعية واالقتصادية  
 أن علـى    أكد، حيث   السياسية فى مصر   الشروط المادية والمعنوية لتحقيق الحريات     إلى

التـى    والمعنويةيةجملة من الشروط الماد   إلىحتاج  تنعدام القيود بقدر ما     اتتم ب  الحرية ال 
تحفيز  إلى، وتنصرف هذه الشروط      منفعالً سلبياً  ال يجابياًإ نسانى فعالً تجعل من الفعل اإل   

                                                        
ـ : بيـروت ( األعمال الكاملة لإلمام محمد عبده، جمعها وحققها وقدم لها محمد عمـارة،    )42( ة العربيـة  المؤسس

 .310الجزء األول، ص ) 1972للدراسات والنشر، 
 .307-306المرجع السابق، ص  )43(
 .317-316 مرجع سابق ن ص–األعمال الكاملة " السلطة للصفوة المستنيرة : "ظر ولمزيد من المعلوماتان )44(
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 اآلخـرين التطور االجتماعى واالقتصادى من جهة واالنفتاح على الفكر الغربى وتجارب   

 )45(.من جهة ثانية

 للمـذهب    الروحى األبحمد لطفى السيد هو     أ أنعلى الرغم من اعتبار البعض      
 سـنوات  ، وقضـاءه  مذهب الحريين كما كان يطلق عليـه أوالليبرالى فى مصر الحديثة   
تـه فـى     فى الترويج والدعوة لهذا المـذهب، وكتابا       ) عاما 91(طويلة من عمره المديد     

، إال  واإلصالحالليبرالية بمفهومها السياسى واالقتصادى وفى الديمقراطية ومذهب الحكم         
 وكفايـة   إدارة رؤية متكاملـة حـول       نيالمصريه من المفكرين    ؤمال ز أو نه لم يقدم هو   أ

 وترسيخ ممارسـة الحريـات      إلرساءالحقوق والمتطلبات االقتصادية للمواطنين الالزمة      
1923دستور عام  فى األولىلبناتها وضعت السياسية التى 

)46(. 

  الديمقراطيـة  أن إال" الكلمـة المظلومـة   "ذهب طه حسين فى مقال له بعنوان        و
يفرض علـى  " القديمة حيث كان  أثينابمعناها االجتماعى واالقتصادى لم تتحقق سوى فى        

وكـان مـن الديمقراطيـة      ... نظيم حفالت التمثيل على اختالفها     تلهية الشعب بت   األغنياء
 الخـاص،   األسطول منها   يأتلف السفن التى    إعداد األغنياء يفرض على    أن أثينا فى   أيضاً

تفاق على مرافـق كثيـرة    النهوض باإلاألغنياءن يفرض على   أة  كما كان من الديمقراطي   
 رأىوفى العصر الحديث وخاصة فيما قبل الحرب العالميـة الثانيـة            "لمدينة  من مرافق ا  
 الديمقراطيـة   أن وهو    وخارجهاً  ليون بلوم فى فرنساً    ةذاعأن التعريف الذى    أطه حسين   

ى دولـه   أ، لم تعرفـه     واألمن والقوت    الحرية  الشعب جميعاً  ألبناءهى النظام الذى يكفل     
فقـد  "،   الديمقراطية لشـعوبها   األسس أو بعد من حيث تنفيذ هذه المتطلبات        األرضعلى  

يضمن لهم، ومـنهم مـن        ولكن القوت ال    الشعب جميعاً  ألبناء أمريكاتضمن الحرية فى    

                                                        
بيـروت  (  الكاملة لرفاعة رافع الطهطاوى، دراسة وتحقيق محمد عمـارة،         األعمالرفاعة رافع الطهطاوى؛    )45(

 . 103، ص 1981 – 1973، )المؤسسة العربية للدراسات والنشر
مجلـة وجهـات نظـر، العـدد الحـادى والسـتون،        : ، عرض وتقـديم فـى     المنتخباتسيد؛  حمد لطفى ال  أ )46(

 . 60، 23،ص 2004فبراير
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 اباألسـب  ولكن    الشعب الروسى جميعاً   ألبناءوقد يضمن القوت    . يشقى بالجوع والبؤس  
 .)47("الء وال لهؤألولئك فلم يضمن األمن فأما. مقطوعة بينهم وبين الحرية

وقد امتنع طه حسين فى نهاية مقاله عن الحديث عن وضع الديمقراطيـة فـى               
 لـدى المثقفـين     ، وهو الوضع الذى اسـتمر سـائداً        من بطش النظام الحاكم    مصر خوفاً 

الـرئيس السـادات تنفيـذ بعـض        بدأ  حتى منتصف السبعينات حينما        عموماً نيالمصري
 فى مجال حريات التعبير مما فـتح المجـال للمثقفـين المعاصـرين لنقـد                اإلصالحات
 .  العامةاألوضاع

 إلـى  1923 االقتصادية واالجتماعية المصرية فى الفترة مـن عـام    األوضاع : ثانيا 

1981 . 

 إلى 1923مرت الحياة االقتصادية واالجتماعية فى مصر طوال الفترة من عام           
 علـى الحقـوق     األثـر  أعظـم بعدة تغيرات وتحوالت جذرية مما كان لـه          1983عام  

ياسـية الحاكمـة    س ال األنظمةوالمطالب االقتصادية واالجتماعية للمواطنين ومدى التزام       
ة  الحريـات السياسـي    إلطالق أساسياً وق التى تمثل ركناً   ق من هذه الح   األدنىالحد  بكفاية  

 االقتصـادية   األوضـاع  سـمات    أهـم ولعل مـن    . لة تالية وضمان ممارستها فى مرح   
واالجتماعية طوال هذه الفترة هو عدم استقرارها واستمرارها علـى نظـام اقتصـادى              

 مـن تقلبهـا     واجتماعى واحد يحفظ استمرارية وتتابع السياسيين والحكومات عليه بـدالً         
العالقات والفئـات   وفرضها لمنظومة جديدة فى كل مرحلة جديدة استدعت بالتالى تغيير           

طور السياسـى والـديمقراطى     للت  حيوياً االجتماعية التى يمثل وجودها واستقرارها مطلباً     
 الحاكمة من القوى االجتماعيـة التـى        األنظمةمواقف وسياسات   لتباين  ، ونظرا   المنشود

، وكـذلك تـوفير     القتصادية الحيوية والضرورية لهـا    يتعين كفالة الحقوق والمتطلبات ا    
 لألوضـاع وهو مـا سيتضـح فـى عرضـنا          .  السياسية والحريات العامة لها    وقالحق

 -:ميزة لكل مرحلة على النحو التالىاالقتصادية واالجتماعية الم

 
                                                        

، ينـاير  13طه حسين، الكلمة المظلومة، من تراث الديمقراطية فى مصر، مجلة الديمقراطية، العدد رقم            . د   )47(
  .174 – 173، ص 2004
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 :1952ماعية لمرحلة ما قبل  االقتصادية واالجتلألوضاع السمات العامة .1 

اسى سأل ا مبدأها تطبيق   إلى 1882اتجهت بريطانيا بعد احتاللها لمصر فى عام        
 وبصفة خاصـة    لتابعة عموماً لسيطرة االحتكارات االستعمارية على البلدان المستعمرة وا      

 فى تحطيم وحدة وتكامل حياتها االقتصادية التـى تهـدف           المبدأ، ويتمثل هذا    على مصر 
ـ           حاجاتها الداخلية، أي    إشباع إلى د  تقويض نظام تقسيم العمل االجتمـاعى القـائم ليتوح

 من نظام التقسيم     يتجزأ  ال سمالى العالمى ويصبح جزءاً    السوق الرأ  اقتصادها ويتكامل مع  
سـمالى   تلبيته احتياجات السوق الرأ    اإلنتاجاالستعمارى الدولى للعمل حيث يصبح هدف       

ادها لتقلبـات هـذه السـوق    من المواد الخام والحاصالت الزراعية ومن ثم يخضع اقتص  
 .  تطورها المستقلمكانيةإمية والقضاء على  العالللرأسمالية، مما يعنى تبعيتها وأزماتها

 إلـى سـمالى العـالمى    امتداد جذور تبعية مصر للسـوق الرأ      وعلى الرغم من    
ت  هذه التبعية تـدعم    أن الإ،   للرأسمالية أبوابهامنتصف القرن التاسع عشر عندما فتحت       

  يعتمد على زراعة محصول واحد هو      صبح االقتصاد فى ظل االحتالل البريطانى حيث أ     
 صـناعة النسـيج فيهـا    إلمدادسمالى السيما بريطانيا السوق الرأ إلىالقطن الذى يصدر    

، وكانت جميع حلقات النشاط االقتصادى المرتبطة بالقطن خاضعة لسـيطرة           باحتياجاتها
 من تمويل زراعـة المحصـول، وتجارتـه        ابتداء األجنبيةالبنوك والشركات االحتكارية    
، واتخذ االسـتغالل االسـتعمارى شـكل        تصديره للخارج الداخلية، وحلجه وكبسه حتى     

 .لفوائد الفاحشة التى تحول للخارج وارباحألا

اقبة بعد تحقيـق االسـتقالل الرسـمى عـن          عاتجهت الحكومات المصرية المت   
 هيكلـة االقتصـاد     عـادة إمحاولـة    إلـى ،  1922 فبراير   28انيا بصدور تصريح    بريط

 أطلـق رية لقيام اقتصاد وطنى مصرى فيمـا         القانونية والدستو  األسسالمصرى ووضع   
ـ الذى يتضمن   "تمصير االقتصاد الوطنى    " عليه  مـن تحـت السـيطرة     إخراجـه  اًأساس

ومن وسائل تدعيم هذا التمصير ما ظهر من تجمع اقتصـادى وطنـى تبنـاه                . األجنبية
، وقـد  مصر وشركاته العديدة المرتبطـة بـه   بنك   أنشاشرف عليه طلعت حرب الذى      أو

بنـك مصـر ضـد       من المناسبات لمسـاندة      العديد من وزارات الوفد فى      ثيراًتدخلت ك 
السـتقالل  جنبى الذى كان يحاول تحطيم هـذه النـواة الوطنيـة ل   التحالف االقتصادى األ 
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 العديد من الرسوم الجمركية     1930 من عام    وفرضت الحكومات المصرية بدءاً   . الحقيقى
ندالع الحـرب العالميـة     إ فى نموها    أيضاَ مأسه، والذى    المصرية الرأسماليةلحماية نمو   

 فـى   األثـر  أعظـم  والسياسات   اإلجراءات، وكان لهذه    الثانية وهبوط الواردات األجنبية   
% 9 البنوك والشركات المساهمة من      أسهمس المال المصرى فى ملكية      أارتفاع نصيب ر  

رة المسيط العديد من المجموعات االحتكارية      وإقامة،  1948سنة   % 39 إلى 1933سنة  
مجموعة بنك مصر، ومجموعة عبود، ومجموعـة       : اهعلى االقتصاد المصرى ومن أهم    

ـ      إلـى  المصرية الجديدة    الرأسمالية أفراد  اتجه  وقد )رباط(الدلتا    ةتبديـد الثـروة القومي
االستثمار العقارى واالسـتثمار فـى بورصـة         إلى التصنيع واتجاهها المحموم     همالهاوإ

راضـى الزراعيـة    والسـندات وشـراء األ     األسـهم ريع  "ش على    المالية والعي  األوراق
 الرأسـمالية  لفئات مـن رجـال   ة بعض الممارسات البذخيوإزاء، ) 48(والمضاربة عليها

 ومسـاعدة الطبقـات      توجهات اجتماعية لها فى دعم     يالمصرية الجديدة، وعدم ظهور أ    
اسات لتحقيق نـوع     حكومات الوفد المتعاقبة عدة قوانين وسي      أصدرت،  الفقيرة فى مصر  

، نشـاء المـدارس   إ: ياسات والقـوانين  ، ومن هذه الس   من التكافل االجتماعى فى المجتمع    
 كان يشمل فى هذا الوقـت المـرحلتين االبتدائيـة           يان مجانية التعليم االبتدائى الذ    وضم

عتراف بنقابـات   إل، وا جبارىإلمين ا أ العمل الفردى والت    قوانين عقد  وإصدار،  واإلعدادية
ضـريبة علـى صـغار      ، وتخفيض ال  األعمال وأربابل ولجان التوفيق بين العمال      العما

، والتوسـع فـى   وليس واستقالل القضاء  قوانين نظام هيئة الب    وإصدار،  المالك الزراعيين 
ضـريبة  ، وتخفيض ال  فيات الصغيرة والمتوسطة فى المدن     مكاتب الصحة والمستش   نشاءإ

 . على صغار المالك الزراعيين

 والجماعـات  األحـزاب  والسياسات لم تكن كافية فى نظر إلجراءاتاولكن هذه   
ـ  اليسارىأوالسياسية ذات التوجه االشتراكى  حزب مصر الفتـاة بقيـادة    أبرزها ومن  

ـ حمد حسينأ بتطبيق حزمة من السياسات والبرامج االقتصادية واالجتماعية الذي نادى   
 لتنفيذ مشـروعات    ةكرة الخطط الخمسي  طرح ف :  التالية  التى تشتمل على المطالب    الشاملة

                                                        
: القـاهرة   ( المكتب المصري الحديث     : الناشر ،لحكم فى مصر  على الدين هالل، مذكرات عن السياسة وا      . د )48(

 .238ص ) 1984
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 على مسئولية الدولـة     والتأكيد،  الصحة والتعليم والدعم االجتماعى   خدمية واجتماعية فى     

 إلـى  فى توفير مقومات الحياة الكريمة لكل مواطن بدءا من الغـذاء والكسـاء وصـوالً     
مبلـغ كبيـر    وهـو    ( يومياً  بخمسين قرشاً  لألجور األدنى، وتحديد الحد    الحقوق السياسية 

العطلـة   ، واعتبـار   فى وقتنا الحاضر خمسة عشر جنيهـا       يعادل) بمقاييس ذلك الزمان  
على عات العمل اليومى     تزيد سا  وأال،  األجر مدفوعة   إجباريةعطلة  ) الجمعة( األسبوعية

تحمى الفالح من االستغالل واالستبداد وتمحـو         التشريعات التى  وإصدار،  ثمانى ساعات 
 اإلنسـانية  للحيـاة    األدنى، وتحسين مساكن الفالحين وتوفير الحد       لثقافية وا األبجدية أميته

،  للملكية الزراعية بخمسـين فـدانا      األقصى، وتحديد الحد    فيها بتزويدها بالماء والكهرباء   
 )49(.ا يضمن تحقيق العدالة االجتماعيةالفوارق بين الطبقات بمتقريب و

المصـرية فـى تنفيـذ       تراخـى الحكومـات      أنويبدو من وجهة نظر البعض      
 االقتصادية واالجتماعية الحامية للطبقات الفقيرة والمهمشـة فـى          واإلجراءاتالسياسات  

 فى القبول الشعبى والجمـاهيرى       رئيسياً كانت سبباً ـ  المجتمع المصرى فى هذه المرحلة    
 على البعد االجتماعى والتكافل     وأفكارها المسلمين التى ركزت برامجها      األخوانلجماعة  

 بخناق الجماهير فتحول بينهم وبـين       تأخذ "انهأجاء عنهم   التي  ت االقتصادية    السياسا فى
 أزمـة عنـف مـن     أ أزمـة وال  ...  عن كمالياتها  ضرورات الحياة فضالً  الحصول على   

، شد من حاجة القوت   أوال حاجة   ... قوى من عضة الجوع المسبغة    أ، وال عضة    الرغيف
  واجتماعيـاً  اقتصـادياً  المسلمين برنامجاًاألخوان، لذا قدم )50(..."وطالب القوت ما تعدى   

 وهذا  ،"النظم المشتركة "واقترب من مرحلة     ."مرحلة التضامن االجتماعى  " تعدى   متكامالً
الضـمان االجتمـاعى     : بالمبـادئ التاليـة    األخذ وجوب   أهمها أمورما يظهر من عدة     

دولة عن كل ذلك من خـالل  والتقريب بين الطبقات وتنظيم المعامالت المالية ومسئولية ال     
، ات الكبيرة ، وكذلك الحد من الملكي     من أين لك هذا    بمبدأ واألخذمكافحتها استغالل النفوذ    

، "نظام الملكيـات فـى مصـر      " الدولة على الفقراء، وهو ما يمثل جوهر         أمالكوتوزيع  
                                                        

األحزاب الصغيرة ) محرر(عمرو هاشم ربيع . فى د " 1952األحزاب الصغيرة قبل ثورة يوليو " هانى عياد،  )49(
  . 62-60 ص 2003) مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألهرام : القاهرة ( فى مصر 

، 1986) دار الفكـر العربـى    : القـاهرة   ( إبراهيم شلبى، تطور النظم السياسية والدستورية في مصـر،           .د )50(
 .528ص
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 الكماليـات واالكتفـاء     ، وتقليـل  لمالية للمـواطنين مرتبطـة بـدخولهم       ا األعباءوجعل  
ففـى   ، المختلفـة  غراضاأل العديد من المؤسسات ذات      خواناإل نشأأوقد  . الضرورياتب

 ومدارس الجمعة ومدارس محو     األطفال المعاهد الليلية ورياض     أقاموا: المجال التعليمى   
ـ      مس 17 أقاموا: وفى مجال الخدمات الصحية    ،األمية  سـنويا   اتوصفا كان يتـردد عليه
" شافية"و" مسكنية"مات االجتماعية قدموا خدمات     لخد، وفى مجال ا   مريض ألف 140نحو

 العديد من الشركات    أسسوا، وفى المجال االقتصادى     داً مسج 31وكذا  " وإنشائية"و راقية   
 والشركة العربية   ،) جنيه ألف 20رأسمالها (1939 سنة   ةاإلسالميشركة المعامالت   : منها

مسلمين للغزل والنسيج    ال ناألخوا وشركة   ،) ألف جنيه  60(1947للمناجم والمحاجر سنة    
 والجريـدة اليوميـة سـنة       ةاإلسـالمي ، وشركة المطبعة    ) جنيه الفآثمانية  (1948سنة  
) لف جنيـه  أ14 (باإلسكندرية الهندسية واألشغال، وشركة التجارة  ) جنيه ألف 12(1946

  )51(). جنيهألف 16( العربية اإلعالناتوكذلك شركة التوكيالت التجارية وشركة 

 التنظـيم   أصـبح ن  ر الثروة والسلطة فى هـذه الفتـرة أ         على احتكا  وقد ترتب 
االجتماعى والسياسى للقوة غير معبر عن مصالح بقية الشـرائح والفئـات االجتماعيـة               

 تنمـو   بدأت، السيما الحضرية التى     فى الطبقة الدنيا والطبقة الوسطى    ، والمتمثلة   األخرى
إال ،  خاصة بعد الحرب العالمية الثانيـة     باضطراد ويزداد تواجدها السياسى فى المجتمع       

 الحـدود حتـى     أضيقن هذه الفئات ظلت ممارستها للحقوق السياسية واالجتماعية فى          أ
ؤسسـات النظـام التنفيـذى      ، وضاقت علـى هـذه الفئـات م        حد الحرمان  إلىوصلت  

لـم يكـن    ، و موها ووجودها الحقيقى فى المجتمع    دنى صورة لن  أ، ولم تعكس    والتشريعى
، ممـا سـاهم   ياسى فى التغير االجتماعى والسأرائهاو عن    يعبر عن مصالحها أ    هناك ما 

 أدىوقـد   . واالجتماعية واالقتصادية السـائدة    السياسية   األوضاعفى تزايد سخطها على     
تعاقب فشل الحكومات المتتالية فى المجاالت المختلفة وعدم استيعاب ما يواجههـا مـن              

 والسياسية صاحبة المصلحة فى التغيير على حسم        ، وعدم قدرة القوى االجتماعية    أزمات
، واسـتطاع   يش كقوة فاعلة فى حسم هـذا الصـراع        الجإلي ظهور   ،  لصالحهاالصراع  

                                                        
  .530 – 529 إبراهيم شلبى ، تطور النظم السياسية والدستورية ، مرجع سابق ، ص )51(
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والدخول فـى مرحلـة جديـدة مـن     1952 يوليو  23 تولى السلطة فى     األحرارالضباط   

 .وين االجتماعى واالقتصادى فى مصرمراحل تطوير التك

 علـى الحريـات     وأثرهاجتماعية فى فترة عبد الناصر       االقتصادية واال  األوضاع .2

 :  وحرية التعبير بصفة خاصةالسياسية عموماً

دفة  إلىمع نجاح قادة الثورة فى تولى سلطة الدولة وصعود جمال عبد الناصر             
 قتصادية الخاصة بعامة المواطنين   ، استطاعوا التعبير عن المطالب االجتماعية واال      الحكم

 التـى اسـتهدفت   اإلجـراءات ، عبر اتخاذهم سلسلة من  فئة الكادحينـ الذين يقعون فى 
 اإلشـراف  :أهمها والتى من    ، النظام االجتماعى واالقتصادى الجديد    وأسس دعائم   إرساء
 االقتصادية والسياسـية واالجتماعيـة التـى        اإلجراءاتن  والشك أ .  الدولة أجهزةعلى  

 االقتصـادية والخريطـة   األوضاععلى  الواضح تأثيرهااتخذها النظام الناصرى كان لها   
الطبقية للمجتمع والتى تقلص فيها النفوذ السياسى واالقتصادى واالجتماعى للطبقة العليـا         

يا للطبقة الوسـطى سـواء فـى الريـف أو           الحاكمة لصالح تدعيم وتلبية المتطلبات الدن     
 .الحضر

 ق بين البـاحثين   حد التواف  إلىيصل   ال  ن هذه القضية تلقى قبوالً    وجدير بالذكر أ  
 .هم السياسيةو توجهاتعلى اختالف منطلقاتهم الفكرية أ

 اتخذتها القيادة الناصرية والتى كـان       يلتا والسياسات   اإلجراءاتهم  وكان من أ  
فى تلبية وكفالة المتطلبات الضرورية لشريحة كبيرة مـن المـواطنين           الفعال   تأثيرهالها  

 : " سطةبالطبقة المتو"الذين اصطلح على تسميتهم 

ـ أ حـل مشـكلة    إلـى تجه الرئيس عبد الناصـر  ا:  الزراعىاإلصالح قوانين إصدار  
اسـى  ، وتقليص النفوذ السياسى لكبار المالك وتدعيم النفـوذ السي         الفالحين المعدمين 

 عـدة قـوانين     بإصـدار ، وذلك من خالل قيامـه       واالجتماعى لمتوسطى الفالحين  
 هذه الشـريحة  فيعن ازدياد عدد المالك     إصدارها أسفر، والتى    الزراعى لإلصالح

، وذلـك بعـد صـدور        فالح ألف 30 إلى فالح   ألف 22من  )  فدان 50 – 20(من  
 مـن   أراض، وازدادت المساحة التى يملكونها مـن        األول الزراعى   اإلصالحقانون  
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راضـى   وبذلك ارتفع نصيبها فـى ملكيـة األ        ، فدان ألف 818 إلى فدان   ألف 654
، وهكذا ازداد متوسط نصيب الفرد      %13.7 إلى 1952عام   % 10.8الزراعية من   

 )52(.رة فدان فى نفس الفت28.1 إلى فدان 24.3داخل هذه الشريحة من 

كانت عمليـة  : التوسع فى الجهاز البيروقراطى وزيادة فرص التوظيف الحكومى ـ ب  
ـ  نشـاء إ إلى أدت القطاع العام من العوامل التى       وتأسيس والتأميمالتمصير   د  العدي

ل ، ونتج عن التوسع الهائ    مية الحكو باألجهزةالبيروقراطية الملحقة    من المؤسسات 
 كبيـرة مـن     أعـداد توظيف   إلىدارى الحاجة   فى حجم الجهاز البيروقراطى واإل    

 والخـدمات   اإلدارةالجامعيين وخريجى التعليم المتوسط وفوق المتوسط فى قطاع         
للشـرائح المتوسـطة التـى تشـكل     النمو العددى  إلى أدى الذى األمر،  الحكومية

. ا المتوسطة من الوظائف اإلشرافية    ، وكذلك المراتب الدني   نيةالوظائف الفنية والمه  
 وزارة فى عـام     28 إلى 51/1952 وزارة عام    15وزارات من   فقد ارتفع عدد ال   

 بـإجراءات  نشـأتها ، كما ارتفع عدد المؤسسات العامة التى ارتبطت فـى       1971
عـام   مؤسسة فـى     46 إلى 56/1957ن مؤسسة واحدة عام      والتمصير م  التأميم
، وتواكب مع هذه الزيادة توسع مواز فى حجـم التوظيـف داخـل هـذه                1970

 إلـى  51/1952 موظف عـام     ألف 325 ارتفع عدد الموظفين من      إذالمؤسسات  
 التعيـين بواسـطة الدولـة       أسلوب، وقد اتاح    1970 من مليون موظف عام      أكثر

 الطبقـة   فـراد أو أبنـاء  مامأ هائلة    فرصاً دولة التعليم مجانياً  جعل ال  إلى باإلضافة
ـ    االجتماعي  الوسطى للحراك    ف والسيطرة على الجهاز البيروقراطـى فـى مختل
 وأجهـزة لبيروقراطية او الموقع داخل المؤسسات    على الوظيفة أ   المجاالت اعتماداً 

 )53(. على عنصر الملكيةالدولة وليس اعتماداً

 قام النظام الناصـرى بـدءاً  : حية والتعليمية والمرافق بالمجانالص تتقديم الخدماج ـ   
، ة االقتصادية واالجتماعية فى مصـر      باعتماد خطط خمسية للتنمي    1956من عام   

                                                        
ادية والطبقية فى مصر    دراسة فى التغيرات االقتص   : عادل غنيم، النموذج المصرى لرأسمالية الدولة التابعة         )52(

 .19-17، ص 1986)  مستقبل العربى دار ال: القاهرة( ، 1982 – 1974
  . 23 المرجع السابق ، ص  )52(
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 واإلعداديـة  المئات من المدارس االبتدائية  إقامةإلى من النفقات    كبيراً ووجه جانباً  

تشفيات الجامعية والمركزية فـى  ، وتشييد عشرات المسوالثانوية فى المدن والقرى 
 تقـدم   ، والتـى   الوحدات الصحية فى الريف المصـرى       المئات من  وإقامةالمدن  

الضرورية لحيـاة    اإلنسانية، باعتبارها من المتطلبات     خدماتها للمواطنين بالمجان  
، وقد سمح ازدهار االقتصاد المصـرى فـى الفتـرة مـن      مصر ىكريمة لمواطن 

 مـن  نه بدءاًأ الإ، صف الستينيات بتمويل هذه النفقاتتمن إلىمنتصف الخمسينيات  
،  الدولـة  وإيرادات تباشير العجز فى موارد      أولى بدأت 1966 / 65السنة المالية   

المرافـق والبنـى     إنشـاء  نظام الرئيس عبد الناصر استمر فى التوسع فى          أن إال
 ءاًوقد ازداد الوضع االقتصـادى سـو      . كهرباء وصرف صحى  والتحتيه من مياه    
 170  قناة السويس التى كانت تـوفر لمصـر        إغالقثر  إ 1967بعد هزيمة يونيو    

، وتدهور الوضع السياحى الذى كان يمـول         الصعبة مليون جنيه سنويا من العملة    
، أيضـاً  مليون جنيه من العملـة الصـعبة         40الموازنة العامة للدولة بما يقارب      
، وقد قام الـرئيس      جنيه سنوياً   مليون 120 إلىووصل العجز المالى فى الميزانية      

 ضـافياً إ تنظيم القوات المسلحة وبناءها من جديد مما مثل عبئا         بإعادةعبد الناصر   
 )54(.على الموازنة العامة للدولة

 السياسات االقتصادية التى اعتمدها الرئيس عبد الناصر عن عدة سـمات           أفرزتوقد  
 : أهمهامواطنين هامة للحياة االجتماعية والثقافية واالقتصادية لل

شهد المجتمع المصرى توسعا هـائال فـى النظـام          : التطور السريع للنظام التعليمى    .1
 ازداد عـدد تالميـذ المرحلـة        إذ،  شمل جميع مراحلـه   تل هذه الفترة    إبان التعليمى

 مليـون تلميـذ عـام       3.488 إلى 56/1957 مليون تلميذ عام     1.976االبتدائية من   
 تلميذ  ألف 138 فقد ازداد عددهم من      اإلعداديةلمرحلة   التالميذ فى ا   أما،  67/1968
، وكذلك ازداد عدد تالميـذ التعلـيم        66/1967 عام   ألف 768 إلى 56/1957عام  

 تلميـذ عـام     ألـف  244 إلـى  56/1957تلميذ عـام    ألف   109الثانوى العام من    
 42.494 طالب الجامعات والمعاهد العليا فقد ارتفع عـددهم مـن            أما،  66/1967

                                                        
(54  ) Abdel magid farid , Nasser : the final years , U.K Ithaca press , 1996 , p.127  
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 طالب  227.878 إلى ثم وصل    1964 طالب عام    129.201 إلى 1952 عام   طالب
 .70/1971عام 

ـ : االستفادة من سياسات توزيع الدخل     الطبقات الفقيرة من     أبناءتمكين   .2  أبنـاء ن  تمك
بفضـل  ،  الصعود على سـلم الحـراك االجتمـاعى       الطبقة الفقيرة والمتوسطة من     
ن هذه الطبقة قد    لبيانات المتاحة نجد أ   ا إلىوبالرجوع  . االرتفاع الملحوظ فى دخولها   

ن أ، و64/1965عـام  % 27 إلى 1958عام % 23.5 من اإلنفاقارتفع نصيبها من   
 إلـى  1953 جنيـه عـام      59.1متوسط دخل الفرد من الطبقة المتوسطة ارتفع من         

 )55(.1970 جنيه عام 109.4

جتماعية التى   االقتصادية واال  اإلجراءاتن  القول أ يمكننا  على ما سبق    واعتماداً  
 اإلجـراءات ن هذه    أ إال،  سن الوضع المعيشى للمواطنين    تح إلى أدت آنذاكاتخذها النظام   

ياسية حيـث فـرض نظـام الحـزب       لم يواكبها تحسين مواز فى الحريات والحقوق الس       
ـ  القمعية من أ   واإلجراءات، وتم تضييق الحريات وتكبيلها بعدد من القوانين         الواحد ا همه

 والنقابـات   األهليـة  نشاط الجمعيـات     وإخضاع،  1958ارئ فى عام    فرض قانون الطو  
السياسى الناصرى فى     النظام إخفاقويرجع  .  الحكومية األجهزة ورقابة   اإلشرافالمهنية  

 نجاح مماثل فى الحريـات السياسـية   إلى المعيشية واالقتصادية األوضاعترجمة تحسين  
فـراد  صادى المنظم والمتفق عليـه بـين أ       قتافتقاد هذا النظام للبرنامج السياسى واال      إلى

 )56(.آنذاكالنخبة السياسية القائمة 

 : السياسية فى عهد الرئيس السادات على الحرياتثرهاأو االقتصادية األوضاع .3

 والمواطنين بشـكل  األفراد إفادةوائل السبعينات فى استمر النظام السياسى المصرى فى أ    
 الـذى تجلـى فـى       األمر، وهو   ثمارى والجارى  العام االست  اإلنفاقعام من مزايا توسع     

                                                        
تقرير المجلـس   : القاهرة  ( ة المتوسطة ،    ات حول وضع الطبق   يراء وتوجه آالمجالس القومية المتخصصة ،      )55(

 . ص وما بعدها 2002 / 2001 ) 21القومى للخدمات والتنمية االجتماعية ، الدورة 
على الـدين هـالل   : ، فى " الديمقراطية والحرية فى المرحلة الثورية والناصرية      " عصمت سيف الدولة    . د )56(

، ) مركز دراسات الوحـدة العربيـة   : بيروت ( العربى ،   نسان فى الوطن    إلالديمقراطية وحقوق ا  " خرون  آو
  .170 ، ص 1985
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التعليم المجانى والعالج المجانى والوظيفة المضمونة والدخل المعقول والسكن المناسـب            

 األجـور ، وتتناسـب مـع       مدعومة فى متناول القدرة    بأسعاروسائر ضروريات الحياة    
ـ  ضد الغد المجهول من خـالل التوسـع فـى            تأمينهم عن   ، فضالً أساسيةبصفة    اءإنش

 مـن الـدعم      جـزءاً  اإلنفاقوقد عوض هذا    . عاشات االجتماعية والم  التأميناتصناديق  
 وليبيـا لمسـاندة دول      مـارات إلواالتمويلى الذى وفرته حكومات الكويت والسـعودية        

ر الذى خصها مبلـغ سـنوى تـراوح          ومنها مص  1967 منذ عام    إسرائيلالمواجهة مع   
قيـق االسـتقرار االقتصـادى المطلـوب        ، لتح  مليون جنيه اسـترلينى    95 إلى 90بين
 )57(.االستعداد العسكرى لمصرو

 الدعم والتمويل لالقتصاد     الدول النفطية هذا   أوقفتولكن مع منتصف السبعينات     
 وتوقيع مصر اتفاقية فـض االشـتباك مـع          إسرائيل لتوقف الحرب مع     ، نظراً المصرى
 جديـدة لتمويـل   ءاتوإجـرا ، مما فرض على الرئيس السادات تبنى سياسـات   إسرائيل
ن تخفف مـن     للمواطنين حتى يمكن للدولة أ     األساسية على الخدمات والمتطلبات     اإلنفاق
المسـتهلكين   إلـى ، وتضمن وصول السـلع     لملقاة على جماهير الشعب الكادحة     ا األعباء
 السلع الضرورية   أسعارلى دعم    حكومة الرئيس السادات إ    لجأتو،   معقولة وثابتة  بأسعار
 من جراء وضـع تسـعيرة جبريـة         أتنش الضارة التى قد     لآلثارتفاديا   عاناتباإلومدها  

 بجانـب السـلع   اإلعانـات ، وقد امتدت هـذه      مع السعر المفروض   اإلنتاجتوازن تكلفة   ل
ق الصحف وغيرها من السـلع       ومستلزماته وور  واإلسكانلى خدمات النقل    إاالستهالكية  

 فالتزمت الدولة فى عهد السادات بتعيين ما        ،األجورلى   إ اإلعانات، بل امتدت هذه     العديدة
 اإلعانـات لى العديـد مـن       إ  خريجى المدارس والجامعات مضافاً    يزيد عن حاجتها من   

 .اإلنتاجيةتظهر ضمن تكلفتهم  المستترة التى يحصل عليها المنتجون وال

لـى   ليصل إ  1945مبلغ مليونى جنيه عام      ب  منذ أن بدأ   اإلعاناتولقد تزايد حجم    
، ثم إلـى  1974 مليون جنيه فى عام     433، ثم قفز إلى     1973يون جنيه فى عام     ل م 116
 بحـوالى   1976 فى موازنة عام     اإلعانات، وقدر حجم    1975 مليون جنيه فى عام      642
 فى الحكومة والهيئات االقتصادية التى      األجورلى دعم    إ باإلضافةهذا  . ون جنيه  ملي 650

                                                        
(57) Abdel magid … opcit, p.191  
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 من الجنيهـات     مليون 768.3لى   إ 1976 المالية   عامة للدولة للسنة  وصلت فى الموازنة ال   
 الفتـرة عـدة معضـالت        هذه إبانوقد واجه الرئيس السادات      )58(.بخالف القطاع العام  

و تضح أن هناك عدم عدالـة فـى التوزيـع أ    ا التوزيع   ، فمن حيث   وتمويله توزيع الدعم ب
دعم مما نتج عنه     فشل النظام السياسى فى تحديد الفئات والشرائح المستحقة لل         أدقبمعنى  

ـ و وانتشار السوق السوداء  مستحقيهلى   والدعم وعدم وصوله إ    اإلعاناتسوء توزيع     يالت
 الحجم المرتفع من هـذا      وكذلك أدي .  من خالل االتجار فيها    األفرادبعض  أدت إلى ثراء    

 فى ظل عدم ارتفاع حصيلة الصادرات المصرية والمـوارد الخارجيـة       واإلعاناتالدعم  
االقتـراض مـن   :  إلى تمويل هذا الدعم من خالل–ويس والبترول والسياحة   من قناة الس  

 مليـون جنيـه منهـا    4495لى نحو  إ1975المديونية الداخلية فى عام     الداخل ووصلت   
 مليون جنيه قيمة مبالغ مقترضـة   972 مليون جنيه قيمة قروض عامة وصكوك و       1277
 ديون  أوصلن الخارج مما    ، واالقتراض م  الجهاز المصرفى وسحب على المكشوف    من  

1975 مليون جنيه فى عام      2718.6لى نحو   مصر الخارجية إ  
 مليون  530منها نحو    )59(

ليـون جنيـه     م 740، وكـذلك    األجلجنيه تسهيالت مصرفية مرتفعة التكاليف وقصيرة       
 مليون جنيـه فـى   706.4حو ، وبلغ العجز فى الموازنة العامة ن  ةيودائع من الدول العرب   

 مليون جنيه فى عام     1428.2،  1974 مليون جنيه فى عام      938.1 اد إلي  ز ،1973عام  
 .1976 مليون جنيه فى عام 1518.7، و1975

ـ  االقتصادية السيئةاألوضاعزاء هذه  وإ ى بقيـادة الـرئيس   ، اتجه النظام السياس
هـم ركيـزتين     على تفكيك أ   األولى معالم نظام جديد اعتمد بالدرجة       إرساءلى  السادات إ 
قتصادى من سياسة التخطيط    التحول على المستوى اال   : يهما النظام السابق وهما   اعتمد عل 
، وما يتصل بـذلك مـن       األساسية، الذى كانت تتخذه الدولة دعامة من دعائمها         المركزى

 واألخـذ ،  ه بغير حدود خالل الفترة السابقة، إلى سياسة االنفتاح االقتصادى         تدعيمه ودعم 
 وخفـض الـدعم عـن    األساسية الخدمات أسعارتحرير ، و السوقآلليات الخضوع   بمبدأ

ندالع ثورة شعبية عارمـة رافضـة   إلى   إ أدى كالخبز والوقود مما     األساسيةبعض السلع   
                                                        

الـدعم الحكـومى لألسـعار،      المجالس القومية المتخصصة؛ الوضع االقتصادى العام وسياسات اإلعانات و         )58(
 .24-21، ص 1990، )3موسوعة المجالس القومية، المجلد : القاهرة(

 . 19المرجع السابق ن ص  ) 59(
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 إلـى هـذه     أخرى الدعم مرة    إعادةلى   دفع الحكومة إ    مما 1977لذلك التحرك فى يناير      

 .)60(، وتمويل هذا الدعم باالقتراض من الداخل والخارجالسلع

 القـائم علـى   يدماجـ من النموذج الشمولى اإل سياسى على المستوى ال   التحول
و شبه الليبرالى القائم علـى نظـام التعدديـة    نظام الحزب الواحد إلى النموذج الليبرالى أ  

 الرأسـمالية وفى ضوء التحالف االجتماعى الجديد نمت شـرائح معينـة مـن             . الحزبية
 األمـر ، الفئة العليا من الطبقة المتوسطة    ن   م أفرادلى   بعضها إ  أصولالمحلية التى ترجع    

ل والثروات من عمليات المضـاربة       ضخمة من الدخو   حجامأتاح لها فرصة تراكم     أالذى  
 الخياليـة التـى تحققـت فـى         رباحواألعمال الوساطة والسمسمرة وصفقات التجارة      أو

، وافتعـال   يةاألجنب الوكالة للشركات    وأعمال،  المقاوالت، واالستيراد والتصدير  : مجاالت
، وقـد شـن هـؤالء     السوداء، واالتجار فى العملة، وتهريب الثروات للخـارج        األسواق
ل الدولـة فـى النشـاط     على القطاع العام والتخطـيط االقتصـادى وتـدخ       حاداً هجوماً

 )61(.ياسات العدالة االجتماعية للدولة وسأفكار، والهجوم على االقتصادى

 على الحريات والحقوق السياسية فى الفترة من        رهاوتأثي االقتصادية   األوضاع : ثالثا

 : 2003إلى 1982

، 1981 أكتوبرمع بداية تولى الرئيس حسنى مبارك لمقاليد الحكم فى مصر فى            
 االقتصادية المترتبة على سياسات دعم الفئات الفقيرة والتعيـين الشـامل            األوضاعكانت  

الستهالكى على الخارج   ح العشوائى وا  لى سياسات االنفتا   إ باإلضافةلكافة خريجى التعليم    
لدين الخارجى فـى     وبلغ حجم ا    تزداد سوءاً  ـ إدارتهو برامج محددة فى     دون ضوابط أ  

 مليـار  60ى الذى قدر بحـوالى  ، ناهيك عن الدين المحل    ر مليار دوال  25العام حوالى ذلك  
 قترحتـه  الدعم التى ا   أنواع وخفض كافة    اإلنفاقتفلح سياسات التقشف وضغط     ولم  . جنيه

 للـرفض الشـعبى   فؤاد محى الدين وكمال حسن على وعلى لطفى ، نظـراً        : لحكوماتل
 بـالحكم   آنذاكوالجماهيرى لهذه السياسات ناهيك عن رفض القيادة السياسية حديثة العهد           

                                                        
دراسة فى التغيرات االقتصادية والطبقية فى مصر       : عادل غنيم ، النموذج المصرى لرأسمالية الدولة التابعة          )60(

 .235 -232، ص 1986) دار المستقبل العربى : القاهرة ( ، 1982 – 1974
 .330-324المرجع السابق ، ص  )61(
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 المتشـددة لهـا فـى الحـض     ةاإلسـالمي  من توظيف الجماعـات      لهذه السياسات خوفاً  
أعـوام   ذروة   1986ومثـل عـام     . السياسى القائم هدم شرعية النظام    والتحريض على   
مويل الواردات الغذائيـة    لم يتبق فى الخزانة العامة دوالر واحد لت       حيث   الثمانينات سوءاً 

 فـى   فرادلألى تعيينات جديدة     أ أجور، كذلك لم تستطع الموازنة العامة تمويل        الضرورية
ـ .  حكومة د  أوقفت لذا   ،المؤسسات الحكومية والقطاع العام     مـرة   ألولاطف صـدقى    ع

عيين كافـة   بان عهدى عبد الناصر والسادات فى ت      إالتقليد الذى سار عليه النظام السياسى       
 للحصـول علـى مـنح       ، واتجهت للمؤسسات النقدية الدولية    الخريجين بمجرد تخرجهم  

، وقـد اشـترطت هـذه        أوجه اإلنفاق العاجلة للمواطنين    ير وتمويل دبوقروض عاجلة لت  
 للحصـول   ياد االقتص لإلصالحلحكومة المصرية وضع برنامج شامل      المؤسسات على ا  

 )62(.ما وعدت حكومة عاطف صدقى بتنفيذه، وهو على هذه المنح والقروض

 وقعت حكومة عـاطف صـدقى اتفاقيـة التكيـف والتثبيـت             1991وفى عام   
 االقتصـادى   اإلصـالح ، وشملت برامج    االقتصادى مع صندوق النقد الدولى     واإلصالح
 :  هماأساسيين مكونيين

 سياسـات ماليـة     إتبـاع وتركز على جانب الطلب من خالل       : ثبيتسياسات الت 
ـ  ازنات العامة ومـوازين المـدفوعات     انكماشية لمعالجة االختالالت الناتجة فى المو      ا  مم

 حـد كبيـر مـن       إلـى ، بما يعنيه ذلك من نفض يـدها         يعنى التحييد االجتماعى للدولة   
ات الـدعم  ، وفى مقدمة هـذه المسـئولي   الجماعات الفقيرةءإزالها المسئوليات المفترضة  

 .السلعى والخدمى المتنوع

 التكيـف الهيكلـى، الـذى    أو اإلصالح المكون الثانى فيعرف باسم سياسات     أما
، ةر، وتحريـر التجـا    صالح السياسات السعريه  إ من خالل    اإلنتاجيستهدف تعديل هيكل    

كثـر  ستخدام الموارد االقتصادية بشكل أ    ، على نحو يضمن ا    س المال أ العمل ور  وأسواق

                                                        
) الدار اللبنانية المصـرية   : القاهرة(ح االقتصادى والتكيف الهيكلى فى مصر،       منى قاسم؛ سياسات اإلصال   . د )62(

 . 44-42، ص 2000
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 وتقليص التحكم الحكومى فى     اإلدارة المالية وترشيد    اإلصالحات عن   ، وذلك فضالً  كفاءة 

 )63(.قرارات المستثمرين

 االقتصادى الشامل بما احتوته مـن بـرامج         اإلصالح سياسة   إتباعلى  اتجهت الدولة إ  و
، تصادية التى تفاقمت بدرجـة ملحوظـة  التثبيت والتكيف الهيكلى للتصدى للمشكالت االق     

 واألوضـاع لم تتجه بنفس القـدر للتصـدى للمشـكالت    ـ فى نظر البعض  ـ ولكنها  
لـى نشـوء ظـواهر    تصادية، األمـر الـذى أدى إ    االجتماعية المصاحبة للتطورات االق   

 : ما يلىأهمها؛ ومن جتماعية سلبية ذات جذور اقتصاديةا

ى لنفقات معيشة للفرد فـى      دنألى تحديد حد    الدول إ تعمد الكثير من    : ة الفقر مشكل  .1
تعجز راء الذين   قصبح من عداد الف   المجتمع، بحيث إذ قل دخل الفرد عن هذا الحد أ         

 عن مشكلة الفقـر     وفى تقرير للبنك الدولى   . بية حاجاتهم الضرورية  دخولهم عن تل  
 والثانيـة   حالة الفقر، أولهما  : ، ذكر أن هناك حالتين من الفقر      1993فى مصر عام    

 )64(:تى تم تحديد خط الفقر كاآلاألساس، وعلى هذا حالة الفقر الشديد

 جنيه للفـرد فـى   40.5، جنيه للفرد فى الشهر فى الحضر60.2= خط الفقر ـ  أ
 . جنيه للفرد فى الشهر50.3بمتوسط ، الشهر فى الريف

ـ ب فـى  جنيه للفرد 20.2، للفرد فى الشهر فى الحضر30.1 =  خط الفقر الشديد 
 . جنيه للفرد فى الشهر25.1بمتوسط، الشهر فى الريف

ن التنميـة   المتحدة فى تقاريره ع  لألممنمائى   أخرى حددها البرنامج اإل    أرقاموهناك  
 دوالر  2قـل مـن     أى دخل يومى    ، وهى تحدد خط الفقر للفرد بمستو      البشرية فى مصر  

ن خـط الفقـر   إ، فاألخير  لتغيير سعر الصرف بين الجنيه والدوالر لصالح    ، ونظراً يومياً
 دوالر للفـرد فـى      40و،  ) 65( دوالر فى الحضـر    60ال يقل عن  للفرد فى الشهر يجب أ    

                                                        
فى سمير أمين وآخرون؛ الدولـة الوطنيـة   " الخبرة المصرية : الدولة والعولمة "محمد عبد الشفيع عيسى    . د )63(

 .311-310 ص 2004) مكتبة مدبولى: القاهرة (وتحديات العولمة فى الوطن العربى 
موسوعة المجالس  : القاهرة(المجالس القومية المتخصصة، اآلثار االجتماعية الناتجة عن التحول االقتصادى،           )64(

 .389 ـ 388، ص 1998) 25القومية المتخصصة، العدد 
 .17، ص 14/2/2004جريدة األهرام ،  )65(
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،  جنيه شهريا للفرد فى الحضر     400ى  لفقر مقدرا بالجنيه إ   ، فى حين يصل خط ال     الريف
والمالحظ تباين مستويات الفقـر بـين محافظـات         .  جنيه للفرد شهريا فى الريف     280و

يمة لها فى محافظات الوجه القبلى، حيث       على ق ألى  تصل نسبة الفقراء إ   الجمهورية حيث   
ى لن السكان، وتنخفض هذه النسبة إ     م%60.30 الفقراء فى محافظاته تتراوح بين     ن نسبة إ

فى المحافظات الحضرية التى تضـم    % 18لى  فى محافظات الوجه البحرى، وإ    % 23.5
2002 و2001ل عامى ، وذلك خال وبورسعيد والسويسواإلسكندريةالقاهرة 

)66(. 

لى ظهور هذه المشـكلة وتفاقمهـا   ويبدو أن مرحلة التطور االقتصادى قد أدت إ      
تنفيـذ برنـامج    حد نتائج    السلع والخدمات كأ   أسعارن زيادة   بق بيانه، إذ أ   على النحو السا  

، وبالتـالى زيـادة    من أهم عوامل زيادة مستوى خط الفقر     أصبحت االقتصادى   اإلصالح
 .ين يعانون من مشكلة الفقر فى مصر الذاداألفرعدد 

 اإلصالح إجراءات نتيجة ما صاحب     –لذلك فان انخفاض الدخل الحقيقى للفرد       
 –االقتصادى من زيادة فى معدل التضخم وانخفاض فى القيمة الحقيقية للجنيه المصـرى   

لمصـرى  الجنيه ا  فقد   األخيرة، ففى السنوات العشر     أدت إلى تفاقم مشكلة الفقر فى مصر      
، 2004جنيـه فـى سـنة       6.5 يعادل   1994فى سنة   الجنية  صبح   من قيمته حتى أ    905

 بمـا يعـادل     1994الممكن الحصول فى سنة      وبالتالى فان مجموعة السلع التى كان من      
لى ستة جنيهات ونصف للحصول على ذات السـلع       تحتاج إ  أصبحتجنيه مصرى واحد    

2003فى 
)67(. 

قتصادى على مستوى المعيشـة فـى        اال الحاإلص إجراءات تأثيروهذا يوضح   
انتشـار  حدوث زيـادة فـي      ، وهو ما يعتقد معه       وبالتالى زيادة حدة مشكلة الفقر     ،مصر

 نتيجة عدم قدرة عائلها على تلبيـة        أسريةمشكالت  : جتماعية من قبيل  بعض الظواهر اال  
صـية   الشخ األحـوال ، وزيادة حاالت الطالق وقضـايا       ألفرادهااالحتياجات الضرورية   

التـى تشـكل    ، وزيادة انتشار بعض الظواهر االجتماعيـة        وعزوف الشباب عن الزواج   
 واإلدمـان ،  نتحارإل، وا حداثألا، وانحراف   الدعارة، والتسول :خطورة على المجتمع مثل   

                                                        
 .17المرجع السابق، ص  )66(
  .310بق ، ص محمد عبد الشفيع عيسى، مرجع سا. د )67(
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، وظهور مشكلة الزواج العرفى بين الشباب لعدم قدرتهم على تـوفير            والتعاطى والعنف  

 .األسريةمقومات الحياة 

 االقتصادى سياسات التشـغيل فـى       اإلصالح برامج   تأخذلم  : ايد معدالت البطالة  تز. 2
ـ      اآلثار أهم من   أنهااالعتبار رغم    احب تطبيـق تلـك      السلبية المتوقعة والتـى تص

 عـن   ت البطالة كشف   معاصرة عن  إحصائية دراسة   ثحدأوفى  . السياسات والبرامج 
% 10.9 ووصل إلـى   1990 عام %8.6لة كان البطاجمالى معدل   ن إ إ: الحقائق التالية 

ن نسـبة   أ، و 2000عام  14.5ارتفع إلى ثم  ،  1994عام % 11.1، ثم إلى  1993عام  
، ارتفعت فـى عـام      1990عام% 13.1ق لهم العمل بلغت     عدد المتعطلين الذين سب   

 نتيجة بيع عدد مـن شـركات قطـاع          2000عام  % 16لى  ، ثم إ   %14 إلى 1994
وتقـدر  . ئدة فيها وفق نظام المعاش المبكـر      ا العام والتخلص من العمالة الز     األعمال

فـرد حتـى عـام      بعض الدراسات حجم العاطلين عن العمل بحوالى سبعة ماليين          
2003
)68(. 

 الجنائية التى تصدر عن     اإلحصاءاتلم تكشف   : تزايد معدالت الجريمة واالنحراف    . 3
 وذلـك   ، االقتصادى ومسار الجريمة فى مصـر       العام عن العالقة بين التطور     األمن
زيـادة   تشـيرإلي ، ولكنها مع ذلـك    غير مصحوبة بدراسات علمية    إحصاءات ألنها

، وفـى   %6ـ فى الجرائم عموما بنسـبة   األخيرةخالل السنوات العشر ـ عامة  
لى تزايد ما يطلق عليه     ال أن المالحظة العامة تشير إ     إ،  %7.5  بنسبة حداثألاجرائم  

موال البنوك والمؤسسـات الماليـة   اقعة على أ الجرائم الو وأهمهاالجرائم االقتصادية   
الت الكسب  اح من ح   جرائم االختالس والرشوة والترب    إليها، يضاف    العامة واألموال

 .)69(راضى والعقاراتألغير المشروع، وتزوير المستندات، واغتصاب ا

 االقتصادية المحيطـة بنخبـة      تصاعد مد االستهالك الترفى االستفزازى من النخبة        .4
 المتـرفين   األغنياءن فئة من    أ ب األخيرةيشعر الشعب المصرى فى السنوات      : الحكم

                                                        
موسوعة المجالس  : القاهرة(المجالس القومية المتخصصة، اآلثار االجتماعية الناتجة عن التحول االقتصادى،           )68(

 .392 ص 1998 )25القومية المتخصصة، العدد 
  .395المجالس القومية المتخصصة ، مرجع سابق ، ص  )69(
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ن  مـن أ   نفقونها فى الترف الزائد عن الحـد، وبـدالً        ذ ي ، إ أموالهم إنفاقيحسنون   ال
ا مشروعات اقتصادية وطنية نافعة أو مؤسسات خيرية أو اجتماعية، كما كـان     يقيمو
ـ       مراأل ـ  أ يجرى من قبل بين األغنياء، لج ى االسـتهالك الترفـى المثيـر أو        وا إل

 فأقـاموا ،  أفراده إلى االكتفاء بلقمـة العـيش      ، فى مجتمع يسعى معظم      االستفزازى
، وذلـك فـي     ، وجاوزوا حد الترف     وتأثيثها فى تزيينها    وأفرطواالقصور والفيالت   

فع د واالغتراب عن المجتمع، وقد ي     باإلحباطما يشعرهم    مقابل تزايد حدة الفقر لدي      
 .المجتمعأموال وممتلكات  ارتكاب الجريمة على لىضهم إذلك بع

ارتبط تزايد نسبة السكان تحت خط الفقـر        : لمواطنين فى توزيع الدخل    التفاوت بين ا    .5
 هى عدم تساوى توزيع الدخل بين المـواطنين بصـرف           أخرىفى مصر بظاهرة    
 أولريـف    سـواء فـى ا     قامتهمإو تواجدهم   أماكن أو أعراقهم أوالنظر عن ديانتهم    

مساواة فى الدخل واالسـتهالك      حادة من الال   ذا الصدد نشهد صوراً   وفى ه . الحضر
المؤسسـات  بين المواطنين فى مصر وتشير التقديرات والمقاييس التـى تعتمـدها           

لـم   1999من السكان فى مصر فى عام       % 10فقرالدولية فى هذا المجال إلى أن أ      
مـن السـكان    % 10غنىأل   فى حين حص   ،من الدخل % 4.4يحصلوا سوى على    

 )70(.من إجمالى الدخل% 25على نسبة 

وضع توزيع الدخل القومى بين الفئات االجتماعية فى مصر بمـا           وويعكس تدهور   
قل استمرارها على ما هى عليـه مـن    أو على األ  لك من زيادة فقر الفئات الفقيرة       يعنيه ذ 

 كأداة للدولة    التوزيعية –ماعية  غياب الوظيفة االجت  ـ    مقابل زيادة ثراء الفئات الفنية     فقر
ـ   علـى نحـو ال  ، لتصحيح االختالالت االجتماعية   دان الصـناعية الغربيـة   تعرفـه البل

 .الرأسمالية

 مـن عوامـل عـدم االسـتقرار      هاماًويشكل التفاوت االجتماعى فى مصر عامالً    
خول لى الحرمان النسبى الناشئ عن عدم العدالة فى توزيـع الـد   نه يؤدى إ  أالسياسى، إذ   

ـ رغـم  والثروات والقيم االقتصادية فى المجتمع وعدم قدرة بعض الجماعات والطبقات  
ويوصف هـذا الحرمـان   . األساسيةشباع احتياجاتها إعلي السكان ـ  غالبية كونها تمثل 
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 اآلخرين بأوضاع عند مقارنة وضعه     إالتبرز بالنسبة لمن يعانيه      ن داللته ال  أل" بالنسبى" 

 علـى المسـتوى     واإلحبـاط ب  على هذا الحرمان شعور بـالتوتر         ويترت. فى المجتمع 
جتمع، فانـه قـد    اقترن هذا الشعور بوعى اجتماعى بوجود ظلم عام فى الم     وإذا؛  الفردى
فى  أسخط جماعى على مستوى الجماعات المحرومة والتى قد تلجـ لى غضب  يتحول إ

 العنـف ضـد النظـام        متنوعة من  بأشكاللى القيام   حالة توافر شروط وظروف معينة إ     
لى االضطرابات العنيفة فى     المسئول عن هذا الظلم مما يقود إ       هارالسياسى ورموزه باعتب  

 . وغيرهاأهلية، حروب انفصاليةحركات :  شتىأشكال

ـ  حـادة  أقلياتتعانى من مشكلة     ، التى ال  ففى مصر  كل التفـاوت االجتمـاعى   ، ش
  هامـاً  عامالً)  الصعيد –الدلتا   (األقاليم حرى عدم التنمية المتوازنة بين    ألو با االقتصادى أ 
 ةاإلسالمينتماء نسبة كبيرة من القائمين بالعنف السياسى المرتبط بالتنظيمات          إمن عوامل   

 فى عقد التسـعينيات      منذ منتصف السبعينات وزادت حدته     المتطرفة والذى شهدته مصر   
غـم االنتشـار   ، تالحظ احـدى الدراسـات انـه ر      وفى هذا الصدد  . ن القرن العشرين  م

  تركـزاً  أكثر أنها إال،   التسعينات أوائلالجغرافى لنشاطات وعمليات هذه التنظيمات منذ       
)  سـوهاج  – المنيا   – بنى سويف    – أسيوط(ظات معظمها فى الصعيد     فى عدد من المحاف   

 أفقـر لى محافظات الصـعيد التـى هـى        هذه التنظيمات ينتمون إ    أعضاءن معظم   كما أ 
ـ       وأكثرهامحافظات مصر    عف المرافـق والخـدمات      معاناة من حيث توزيع الدخل وض
جتماعية مقارنـة    االقتصادية واال  واألوضاع الحراك االجتماعى    تمكانياوتدنى فرص وإ  
 العديـد   قامةإ إلى   1997 من عام    لذا اتجهت الحكومة المصرية بدءاً     )71(.بمحافظات الدلتا 

، وتزويـد هـذه   وينـات  وشـرق الع ىالصعيد مثل توشـك في  من المشروعات التنموية    
 الكبارى والمستشـفيات    وإقامةالمحافظات بالمرافق والخدمات الحيوية من رصف طرق        

 .جتماعية والرياضيةوالمدارس والنوادى اال

اصـة   الهامـة والخ   األخرىمن المؤثرات   : األساسية الحاجات   إشباعتدنى مستوى    . 6
،  المعيشة بـين السـكان     أوضاع، التباين الحاد فى     بالمشكالت االجتماعية فى مصر   

                                                        
سـتراتيجى العربـى    إلالتقريـر ا  ) مشـرفاً (السيد يس   : حسنين توفيق إبراهيم، العنف السياسى فى مصر      . د )71(

  . 415 – 411ص ) 1995مؤسسة األهرام، : القاهرة (،1994
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 للمـواطنين مـن     األساسية الحاجات والمتطلبات    إشباعوالقصور البالغ فى مستوى     
 والصرف  النقية بالمياه   واإلمداد والرعاية الصحية والغذاء     اإلسكان: خدمات ومرافق 

 .اإلنسانية للحياة األساسية الصحى والكهرباء وغيرها من االحتياجات

 البشـرية الصـادرة عـن البرنـامج         تكشف تقارير التنمية   : الخدمات الصحية     .6-1
 مـن   مصـر ، عن استمرار معاناة المواطنين فى       2001 المتحدة فى عام     لألممنمائى  اإل
وقد بلغت نسبة المحرومين من الخدمات الصحية       . لحرمان من الخدمات الصحية الجيدة    ا

، ووصـلت   نمن إجمالى السـكا   % 12ر الضرورية فى مصر حوالى      والوصول للعقاقي 
مـن  % 56التى تمت فى حضور فريق صحى مـاهر إلـى نحـو    نسبة حاالت الوالدة    

لـى  مما يشير إ  ، )72(.1999 إلى عام    1995فترة من عام    جمالى حاالت الوالدة خالل ال    إ
 .ات الصحية الضرورية والحيوية لهماستمرار حرمان المواطنين من الخدم

 أو أسرة المستشفيات لكـل      طباءاأل مثل عدد    متداولة إحصاءاتن  وبالنظر إلى أ  
ى يتمتـع بهـا      فى التعرف على مستوى الخدمات الصحية الت       تفيد كثيراً  لف نسمة قد ال   أ

 والمستشفيات فى العواصـم والمـدن       األطباء، السيما فى ظل تركز       غالبية السكان  فعلياً
ـ    األخيرةالكبرى وتدنى كفاءة هذه       ى المنـاطق الريفيـة والمـدن       والوحدات الصحية ف

 عن المسـتوى     وداللة فى التعبير   كثر صدقاً األخرى، تثور الحاجة إلى مؤشرات أخرى أ      
 دون الخامسـة    األطفـال ، ومن ذلك المؤشر المتعلق بمعدل وفيات        الفعلى لهذه الخدمات  

 .لكل ألف طفل

نميـة البشـرية لعـام     من تقرير التةوالمستمدواالحصاءات بيانات الفمن متابعة  
 فـى عـام    ، حيث وصـل   عدل يتسم باالرتفاع الحاد فى مصر     المن هذا   ، يالحظ أ  2001
 حالـة فقـط فـى البلـدان         16نه لم يتجاوز    أ، فى حين     حالة فى مصر   52 إلى   1999

 .)73(مريكا الالتينية  حالة فى أ25الصناعية، و

 الحكومى على الخدمات الصحية فى مصر بوجه عـام     اإلنفاقن  ومن المالحظ أ  
علـى   اإلنفـاق ، ففى مصر انخفـض      ج القومى اإلجمالى  سبة متواضعة من النات   يشكل ن 

                                                        
 .نمائى لألمم المتحدة، مؤشرات مختارة، البرنامج اإل2001تقرير التنمية البشرية  )72(
 . المرجع السابق )73(
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، وهـى معـدالت     1999فى عـام    % 2.2 إلى نسبة    1990فى عام   % 5.5الصحة من    

مثل المغرب وسـوريا ولبنـان      متدنية للغاية مقارنة بعدد من الدول العربية غير النفطية          
 .واليمن

لمؤشـر المتعلـق   ، بعدة مؤشـرات ، منهـا ا       يعبر عن مشكلة الغذاء    :الغذاء  . 2 - 6 
 نصـيب   أنورغم  . ة كنسبة من المتطلبات الالزمة    ة اليومي يالحرار  السعرات بإمدادات
 إمـدادات  مـن     نصيب الفرد يومياً   أن إال،   فى الوطن العربى عامة    نها مرتفعاً الفرد م 

ومـن  . فـى اليـوم     حراريـاً  اً سعر 3289السعرات الحرارية فى مصر لم يزد على        
، ففى عـام    األطفال، انتشار سوء التغذية السيما بين       مشكلة لهذه ال  األخرىالمؤشرات  
 فـى عمـر     األطفالجمالى عدد    المصابين بالهزال من إ    األطفال وصلت نسبة    1999
 .فى مصر% 14 إلى  شهرا23ًـ 12

 اليـومى مـن     لإلمداديضا على هذه المشكلة بانخفاض المتوسط العام        ويستدل أ 
 88 بالجرامات فى مصر حوالى       المتوسط مقدراً   بلغ هذا  1999 ففى عام    ،البروتين للفرد 

 األفـراد لى حرمان المواطنين من الوصول لمعدالت نصيب        ا فى اليوم، مما يشير إ     جرام
 .من البروتين فى البلدان المتقدمة

وعلى الرغم من توفر عدد من مقومات الزراعة الناجحة للمحاصـيل الغذائيـة             
الل االقتصـادى   غ لم تستغل بعد االسـت     اأنه الإالتى تؤمن احتياجات المواطن من الغذاء       

ا من الغذاء وبلغت الـواردات الغذائيـة        لى استيراد احتياجاته  إمصر   اتجهت   اذك،  مثلألا
جمـالى  مـن إ  % 26حوالى  1999مصر خالل عام    كنسبة مئوية من واردات السلع فى       

ها فـى   توهذا بخالف تلقى مصر لمعونات غذائية خارجية بلغت كمي        . من السلع واردات  
 .طن مترىلف  أ179 حوالى 1999عام 

 فى مصـر    األخيرةرغم ما تحقق فى السنوات      : المياه النقية والصرف الصحى     . 6-3
يستهان  ، ما تزال نسبة ال     المناطق المحرومة بها   وإمدادمن تقدم فى توفير المياه النقية       

صـاءات  واحفكما يتبين مـن مؤشـرات   .  مياه نقيةإمداداتبها من سكان مصر دون     
 حـوالى   1999ى مصر فـى عـام        بلغت هذه النسبة ف    تقرير التنمية البشرية العالمي   
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، حيث  أكثر سوءاً فوضح أنها ذات وضع     بالذات  ، أما خدمات الصرف الصحى      15%
 . من إجمالى السكان فى مصر% 20شكل المحرومون منها نسبة 

 -:ومن استعراض ما سبق يمكن استخالص ما يلي 

 للنيـل مـن حريـة       قتصادياإل تستخدم الوضع    كثيرة أحيانن الحكومات في    أ .1
خـري  ن طريق اإلغداق علي فئات بعينها أو حرمـان فئـات أ           التعبير سواء ع  

 .ر انشغالها بالبحث عن لقمة العيشإللهائها عن المطالبة بحرية التعبير عب

دية بشكل دائم في مصر     قتصادية المتر  علي ذلك ونتيجة األوضاع اإل     فريعاًنه ت إ .2
ت الفكريـة    عن المقـوال   ، فضالً  األجنبي االحتاللو  ما علي الفساد أ   إالمترتبة  و

التعبيـر فـي      حريـة  أوضاع، فإن   الرعية أيدير من تكثير المال في      التي تحذ 
 مع اختالف النظم اإلقتصادية التي سادت مصـر، ورغـم           مترديةمصر ظلت   

 .تباين تلك الظروف اإلقتصادية وتغير القائمين عليها

و اء أكان النظام اإلقتصادي اشتراكيا أو رأسماليا، تحت حكم المسـتعمر أ  نه سو إ .3
 .ية التعبير في مصر مطاردة مقهورةبحكم وطني مستقل تبقي حر
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 ا�N�R  ا�("ن�
��	
 ا��-^ ا�,س��ري ���

 1971ا�� دس��ر �1923@ دس��ر 

تصدر تلك الدراسة عن مفهوم واسع لحرية التعبير يتجاوز فكرة التعبير بالكتابة            
، الحـق فـي تكـوين       و الرسـم  أو الخطابة   أالتعبير بالكتابة    جوار الحق في     إلىليضم  
سات هي الوعاء الذي يمكـن مـن   ن تلك المؤسإات واألحزاب والنقابات  باعتبار     الجمعي
التظـاهر   و اإلضـراب ، والحق فـي     و جملة أ ى فراد آراؤهم التعبير عن    فرادألل هخالل

 االعتقـاد ن  أ باعتبـار    قاداالعت، وحرية   عين من التعبير الصريح عن الرأي      نو باعتبارهم
 تعبير عـن  أمرة من األديان والعقائد هو في حقيقة        أيا في   االعتقادم  او عد أفي دين معين    

الحقوق المجاورة للحـق فـي      ن نطلق عليها    أ الحقوق كما نري يمكن      هرأي محدد، وهذ  
 .ها المرئية وغيرهبير المقروءة والمسموع بالكتابة والخطابة وحرية وسائل التعالتعبير

المحكمـة   إلـى ويرجع الفضل في إرساء هذا المفهوم الواسع لحريـة التعبيـر      
رغم التحفظات المثارة حول دورها وطريقة تشـكيلها  ـ الدستورية العليا في مصر التي  

ض الحريات والحقوق األساسية فـي       ما تقوم بإرساء مبادئ هامة فيما يتعلق ببع         كثيراً –
 .وريةنزعه دستأ ما يعرض عليها من وءض

ن حرية الرأي تعتبر بمثابة الحريـة األصـل         أ"تقرر المحكمة الدستورية العليا     ف
التي يتفرع عنها الكثير من الحريات والحقوق العامة الفكرية والثقافيـة وغيرهـا وتعـد             

 النقد وحرية الصحافة والطباعة والنشـر       كحقالمدخل الحقيقي لممارستها ممارسة جيده      
 للتشـاور وتبـادل     االجتماع األدبي والفني والثقافي وحق      بداعواإلوحرية البحث العلمي    

 . )74(" وحق مخاطبة السلطات العامةاآلراء
جماعه والحريـة    إلى االنضمامكما ربطت المحكمة الدستورية العليا بين حرية        

 إلـى  االنضـمام ن حريـة    أمن المقرر   "ي تناغم رائع فتقول     الشخصية وحرية التعبير ف   
 تعد جـزء ال  رائهمآ أو بها عن معتقداتهم يلوذونن يدافع من أجل  أن  و جماعة م  أجمعية  
قداتهم التي يريدون الدفاع عنها     و معت أ رائهمآ أكانت، سواء    من حرياتهم الشخصية   يتجزأ

                                                        
مجموعة أحكـام   –ق دستورية 7لسنة44 في القضية رقم 1988 مايو7كم المحكمة الدستورية العليا بجلسة  ح )74(

 .98ص – الجزء الرابع –المحكمة الدستورية العليا 
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و أو الثقافيـة    أو الدينيـة    أ االقتصـادية و  أ تندرج تحت المسـائل السياسـية        إنمائهاو  أ 

 هن لهـذ   كـا  الإو،  لي آخـرين  إو نقلها   أ طرحها   ن تعرقل أ فال يجوز لسلطة     االجتماعية
خل التـي ال يظاهرهـا    األشكال من التـد هن تفرض رقابتها الصارمة علي هذ  أالمحكمة  

 اآلراء حرية العقيدة وحرية التعبير عن       46،47،48،49،63ن كفل بالمواد    أالدستور بعد   
تقدموا بتظلماتهم  ن ي أ وحق الناس في     اإلعالموحرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل      

، حـاط بهـم  أو عدوانا أ  عنهم جوراً  ا العامة يعرضونها دون وجل، كي يردو      هالسلطإلى  
 الحريات والحقوق جميعها فـال     ه هذ  يسع التعبير عن   منظماً  إال إطار  االجتماعوما حرية   

، وعلي األخص كلما كان التعبيـر       فاعليتها إنفاذها ضامنا     جوهرها ميسراً  يكون إال كافالً  
ـ ي محيطها المتصل بالمسائل العامة، التي تقتضـي    واقعا ف  اآلراءن  ع  بإبعادهـا،  اًرتص

 )75("البة في تعرية نواحي القصور فيها، وص في عرض جوانبهاوعمقاً

مبحثين المبحث األول يتضمن رؤية الدساتير المصـرية         إلىوينقسم هذا الفصل    
، حـين ينـاقش      المختلفـة   لحريات التعبير  1971لي  ا1923التي صدرت في الفترة من      

يـر وكيفيـة تفسـيرها      المبحث الثاني رؤية المحكمة الدستورية في مصر لحريـة التعب         
 .لنصوص الدستور

                                                        
 – قضـائية دسـتورية   18 لسنة 86 في القضية رقم 1997 ديسمبر 6حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة  )75(

، ويمكن مراجعة عشرات من األحكام للمحكمة       1997 ديسمبر لسنة    18 في   51د رقم    العد –الجريدة الرسمية   
ق 14لسنة17 في القضية رقم 1995 يناير 14تجاه ومنها حكم المحكمة الصادر في   إلالدستورية العليا في هذا ا    

ألسس التي  ن هدم حرية االجتماع إنما يقوض ا      أن حرية التعبير تشتمل علي الحق في التجمع، و        أعتبر  إوالذي  
كما يمكن مراجعة حكم المحكمة العليا فـي أول مـارس          . شعبيةإلى إرادة   ال يقوم بدونها نظام الحكم المستند       

عتبرت أن حق تكوين الجمعيات مرتبط بحريـة العقيـدة وإقامـة            إق  والتي    2لسنة  7 في القضية رقم     1975
 ق دستورية 21 لسنة 153 في القضية رقم 2000 يونيو 3وحكم المحكمة الدستورية العليا في     . الشعائر الدينية 

كـل تلـك   . ن الحق في التجمع هو فرع من حق التعبير والذي يشكل أصالً دستوريا ثابتـاً أعليا والذي اعتبر  
 – الناشـر مجلـس الشـعب    2000لدستوريه الجزء األول أكتـوبر  اام مشار إليه في موسوعة المبادئ  األحك

 .جمهورية مصر العربية
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 ا��	�! اTول
 1971-1923ا��F �� ا��
	�� �� ا�,س"ت�� ا������ 

ول محاولة دستورية لوضـع مصـر علـي طريـق           أ هو   1923يعتبر دستور   
 1922 فبرايـر    28دور تصـريح    ذا الدستور عقب ص   ، وقد صدر ه   ملكيات البرلمانية ال

حمايتهـا علـي مصـر      إنهـاء   علنت فيه الحكومة البريطانية من جانب واحـد         أوالذي  
 أمرهـا ، التي هـي فـي حقيقـة    )76(بتحفظاته األربعة الشهيرة واعترافها باستقالل البالد  

 1971 وحتـى  1923وخالل الفتـرة مـن    .اًل حدة وظهور   لالحتالل بشكل اق   اًاستمرار
لتقلبـات السياسـية   اتاريخ صدور الدستور المصري الدائم فإن البالد  تعرضت لعدد من    

 . الدستوريةواإلعالناتوجدت صداها في تعدد الدساتير 

 دساتير وإعـالن دسـتوري      ةستمصر   صدر في     عاماً 47ي فترة ال تتجاوز   فف

ستوري خالل سبعة   إعالن د  و ، دساتير وأربعة،  ل ثالثين عاماً  ، منها دستورين خال   واحد

فترة ال تزيد علي خمـس  ، من بينها ثالثة دساتير وإعالنات دستورية خالل        عشر عاماً 

 .سنوات  فقط

 1جدول رقم 
 .1970-1923ي صدرت خالل الفترة من  الدستورية التواإلعالناتالدساتير 

 طريقة الصدور هتاريخ صدور الدستور م

كية من الملك فـؤاد األول      بموجب منحة مل   1923ابريل 20 1923دستور  1
 .1923لسنة42ملكي رقم لباألمر ا

بموجب منحة ملكية من الملك فـؤاد األول         1930اكتوبر 23  1930دستور  2
 .1930لسنة70وجب األمر الملكي رقم بم

إعالن من القائد العام للقوات المسلحة وقائد        1953فبراير  10 1953اإلعالن الدستوري  3
  . حرب محمد نجيبكانأرثورة الجيش لواء 

ـ       1956يناير16 1956دستور  4   وفقـاً  همنحة من الشعب المصـري لنفس
   . عليهاالستفتاء ولكن لم يتم لديباجةل

إعالن صادر عن رئيس الجمهورية العربية       1958مارس  1958دستور  5

                                                        
تأمين مواصالت اإلمبراطورية البريطانية في مصر، والدفاع عن مصر ضد كل اعتداء أجنبي "حفظات هي  الت)80(

 موضوع السودان والتواجـد  اًخيرأماية المصالح األجنبية في مصر وحماية األقليات، وحو الوساطة، وأبالذات  
 ".فيه
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 طريقة الصدور هتاريخ صدور الدستور م 

  جمال عبد الناصر المتحدة
يـة   إعالن صـادر عـن رئـيس الجمهور        1964مارس 24 1964دستور  6

الميثاق الوطني   إلى شارةإوتضمنت ديباجته   
 .1961الصادر عن مؤتمر القوي الشعبية 

وقد عرض الدستور    همنحة من الشعب لنفس     1971سبتمبر 11  1971دستور  7
   استفتاء شعبي وجرت الموافقة عليهفي

ا كانت   ولكنه بية حقيقية ويمكن القول بان الدساتير في مصر لم تتم صياغتها بمشاركة شع          
، فلم يحـدث فـي       بتأليفها بغرض وضع الدستور    التنفيذيةثمرة لجان إدارية تقوم السلطة      

و جرت مناقشـات موسـعه      أ تم انتخاب لجنة لوضع الدستور،       أنتاريخ مصر الحديث    
 والـذي اتسـم   1971 دسـتور  ى على، كما لم يجر استفتاء الشعب سو     ه قبل إقرار  هحول

 مـن   اً الدولة المصرية اعتبار   أجرتها التي   االستفتاءاتع   شأنه شأن جمي   الشديدةبالشكلية  
 قـد   االسـتفتاء من المشاركين في    % 99ن   أ بادعاء  والتي كانت تنتهي دائماً    1956عام  

ن ممـا يجعلنـا نعتقـد بـأ       .  الموضوع الذي طرحته الحكومة فيه     بالموافقة على صوتوا  
 لغايات تراهـا  وتحقيقاًاشرة  مبالتنفيذيةالدساتير في مصر تصدر في حقيقتها عن السلطة        

هريـة   عيـوب جو   بأخرىو  د في تلك الدساتير جميعها بدرجة أ      ، وسوف نج  تلك السلطة 
 علي غيرها من سلطات الحكم سـواء     و رئيس الجمهورية  تتمثل في طغيان سلطة الملك أ     

 إلـى  التنفيذية، وضعف رقابة السلطة التشريعية علي السلطة        أكانت تشريعية أو قضائية   
 أحزاباًو حتي ببرلمان يضم      في الحكم بغير البرلمان أ     االستمرار التي تمكنها من     الدرجة

 . غير موالية لها
  لجنـة    1923 الزعيم المصري سعد زغلول علي لجنة وضع دستور          أطلقوقد  

األشقياء وهي لجنة تضم ثالثين شخصية عامة  شكلها الملك فؤاد األول باقتراح من عبد               
 مجلس الوزراء في ذلك الوقت، وعلي الرغم مـن أن دسـتور       رئيس الخالق ثروت باشا  

 فإنه مع ذلك كـان  اإلطالقفضل الدساتير المصرية التي صدرت علي  يعتبر من أ 1923
، حد منه فـي واقـع األمـر قـوة      للملك علي حساب باقي السلطاتيراً كبيتضمن تغوالً 

باشـا  لتوالي سعد زغلول     ا ىحكومة الوفد والشعبية الطاغية التي كانت لزعيمي الوفد عل        
 خسـر الوفـد     ى، وهي القوة والشعبية التي انحسرت تدريجيا حت       ومصطفي النحاس باشا  
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 أمـام  نكسـار إلا، وخسر الباقي بعد      فبراير الشهير  4 بعد حادث    1942م  معظمها في عا  
 . 1949الحكم عام  إلىلك عندما عاد الم

 يرجىطربين ال    في ظروف ومناخ  مض     أيضا، فقد صدر هو     1930 دستور   أما
، فنتيجة الصراع السياسي بين حكومة الوفـد مـن      هما دعم ألي من الحريات األساسية     في

 ملكيـا بإبطـال     أمراً 1930 أكتوبر الملك في    أصدر،  خرآجانب والملك فؤاد من جانب      
 .ـ وحل مجلسي النواب والشيوخ 1930 دستور ـ وإعالن دستور جديد  1923دستور 

 دسـتور   أن" الدستوري بقولها    االنقالبفقة بالدستور الجديد هذا     وقد فسرت المذكرة المر   
 أن، مـع     في العصر الحاضر   أوربا يعتبر صورة سوية لما بلغته الديمقراطية في         1923

 من حيث التعليم ونـوع الثـروة        قتصادية في مصر وخصوصاً   ال وا جتماعيةالااألحوال  
لم يحقق ما عقـد   تنقل عنها ومن ثم ف  البالد التي  أحوال العامة وتوزيعها ال تشبه في كثير     

 وحـرم طبقـة العمـال        الذي كان قائمـاً    االنتخاب، وهاجم البيان نظام     "علية من اآلمال  
 يكون لهـا دور فـي عمليـة         أنوالفالحين والتي كان معظمها مؤيدا لحكومة الوفد من         

رة في  المهن الح إحدى  ، كما حرم حق الترشيح لعضوية البرلمان لكل من زاول           االنتخاب
 . )77(مكان غير القاهرة

 أعقـاب  فقد صـدر فـي     1953فبراير   10 اإلعالن الدستوري الصادر في      أما
يب مطيحا بكل الحريات    م للثورة المصرية اللواء محمد نج     الثورة المصرية من القائد العا    

 قائد الثورة بمجلس قيـادة      يتولى "أنالمعروفة لدرجة انه نص في المادة الثامنة منه علي          
 إلـى  سلطة التشريع    أوكلكما  " العليا وحق تعيين الوزراء وعزلهم     السيادة   أعمالثورة  ال

  هامـاً   بذلك مبدأ دسـتورياً    ، مسقطاً )78(التنفيذية كذلك السلطة    إليه وأوكل مجلس الوزراء 
 . الفصل بين السلطاتءاًهو مبد

                                                        
عبد العظيم رمضان تطور . ن مراجعه د يمك1930لمزيد من التفاصيل عن الطريقة التي وضع بها دستور   )77(

عبد الرحمن الرافعي في أعقاب الثـورة   دها وللمزيدع وما ب734 ص1936-1918الحركة الوطنية المصرية    
 . وما بعدها131ص1969المصرية الجزء األول كتاب الشعب طبعة 

ونصـت المـادة   "  التشريعيةيتولى مجلس الوزراء السلطة" نصت المادة التاسعة من هذا اإلعالن الدستوري  )78(
، فضالً عن أن هذا  " أعمال السلطة التنفيذية     هيتولى مجلس الوزراء والوزراء كال فيما يخص      "العاشرة علي أن    

يتألف من مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء مؤتمر ينظر " أن ى نص في المادة الحادية عشر منه عل   اإلعالن
 من تصرفات كل وزير في تهها من موضوعات ، ويناقش ما يرى مناقشفي السياسة العامة للدولة وما يتصل ب     

 ".وزارته 



  

         173

 ا�ـ�ـ�ـ�ــ�ـ� وا�ــ�ـ�ــ�ر
، ثـم صـدر   1956ن الثورة المصرية صدر دستور  التوتر الناتج ع أجواءوفي   

 بين مصر وسوريا وقد صدر بقرار       الوحدة نتيجة   1958 الدستوري المؤقت عام     عالناإل
الوقت الزعيم جمال عبد الناصـر وبنـاء        ذلك   في   المتحدةمن رئيس الجمهورية العربية     

 بـين   الوحدة خطوات   ىعلي موافقة مجلس األمة في مصر ومجلس النواب السوري عل         
 بين الجانبين المصري والسوري لتكون      تفاقإلامصر وسوريا والمبادئ التي انعقد عليها       

 . لنظام الحكمأساساً
 الرئيس جمال عبـد الناصـر فـي         أصدر بين مصر وسوريا     نفصالإلاوعقب  

نتهـاء  إ حين   إلي الدستور المؤقت لمصر     أحكام يتضمن    جديداً  دستورياً مارس إعالناً 24
 وهو األمر الذي لم      الشعب هعلي ييستفتن وضع دستور جديد دائم لمصر       مجلس األمة م  

1971يتحقق إال في عام 
)79(. 
 ابن موصول النسـب  ى سو أبداً لم تكن     الدساتير المصرية   أن إلىوهكذا نخلص   

 يكـون   أن، فهو والحال كذلك ال يمكـن إال         ، هي التي تضعه وتحكم به     التنفيذيةبالسلطة  
 إزعاجاًاألكثر   للحريات بشكل عام وحريات التعبير بشكل خاص باعتبارها الحرية           مقيداً

 .التنفيذيةللسلطة 
ـ    أون ثالثة دساتير    أنه من الجدير القول ب    على أ  تورية صـدرت    إعالنـات دس

 أن كمـا    ـ 1953واإلعالن الدستوري   1930و1923دساتير  ـ  ومصر دولة محتلة فعالً   
 مـا إ في ظروف اسـتثنائية تتضـمن         صدروا جميعاً  1971الدساتير الباقية عدا دستور     

 اندماجية يعقبها انفصال وهو األمر الذي جعل كلمة المؤقـت ال تكـاد     وحدات أوثورات  
 الذي حمل لقـب  1971 عدا دستور1952تي صدرت بعد ثورة   تغادر عناوين الدساتير ال   

ـ أجريـت ن كانت تعديالت هامة ورئيسية قد إ، و )80(الدستور الدائم من باب التغيير      ه علي
 فتح باب والية رئاسة     أهمهان من    كا قل من عشر سنوات علي صدوره     أ بعد   1980عام  

 .لدستور يقيدها بفترتين متتابعتينكان اأن ما ال نهاية من الزمن بعد  إلىالدولة 
 
 

                                                        
دور مجلس الدولة المصري في " لمزيد من المعلومات حول الخلفية التاريخية لوضع الدساتير في مصر يراجع )80(

 . فاروق عبد البر الجزء األول والثاني.  المستشار د–" حماية الحقوق والحريات العامة
 كبيراً مـن    اً يعتبر قد صدر هو أيضا في ظروف استثنائية حيث كان جزء           1971ي واقع األمر فإن دستور      ف )81(

 .1967حتالل اإلسرائيلي نتيجة عدوان إلرض مصر تحت اأ
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 .رية المتعاقبة بشأن حرية التعبيرالمالمح المشتركة بين الدساتير المص . 1
المطلع علي نصوص الدساتير المصرية بشأن الحق في التعبير سـوف يلمـس             

الدهشـة   إلـى ، وبطريقة تـدعو   بين نصوص تلك الدساتير بشكل عام   ابهاعلي الفور تش  
وتوضح .   وضعت في ظروف سياسية مختلفة ومتضاربة في بعض األحيان         أنها راباعتب

ـ               ه فـي   الجداول التالية  النصوص التي تحكم الحق في التعبير والحقـوق المجـاورة ل
 .اولتها بها تلك الدساتير التي تن للطريقة، ووفقاًالدساتير المصرية المتعاقبة

 )2(جدول رقم 

 قابات وفقا للدساتير المصرية المختلفةنالحق في تكوين الجمعيات وال

 المواد المنظمة للحق الدستور

كيفية استعمال هذا الحق يبينها   و. للمصريين حق تكوين الجمعيات     :21المادة   1923دستور 
  .القانون

 كيفية استعمال هذا الحق يبينها القانونو. ق تكوين الجمعياتللمصريين ح :21المادة  1930دستور 
اإلعالن الدستوري  

1953 
 .هذا الحق إلىلم يشر 

  للمصريين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون  :47مادة  1956دستور 
عتبارية وذلك على   إحق مكفول، وللنقابات شخصية      إنشاء النقابات     :55مادة  

 .مبين في القانونالوجه ال
 النقابيفي التنظيم لم يتناول حق تكوين الجمعيات أو الحق  1958دستور 
 .م يتناول الحق في تكوين الجمعياتل 1964دستور 

لى ذلك ع  إنشاء النقابات حق مكفول،  للنقابات شخصية اعتبارية و          :41مادة  
 .الوجه المبين في القانون

يحظـر  ت على الوجه المبين في القـانون و        حق تكوين الجمعيا    للمواطنين  :55مادة    1971دستور 
 أو ذا طـابع  تجمع أو سـرياً   مالإنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام       

 . عسكري
تكون انون و تحادات على أساس ديموقراطي حق يكفله الق      إلاإنشاء النقابات و   :56مادة  

ت واألتحادات فـي     وينظم القانون مساهمة النقابا    لها الشخصية االعتبارية    
 وفي رفع مستوي الكفاية ودعم السـلوك        جماعيةاإلتنفيذ الخطط والبرامج    

 عن أعضائها، وهي ملزمة بمسائلة أموالها وحماية أعضائها بين االشتراكي
عـن    وبالـدفاع  أخالقيةسلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف        

  ت المقررة قانونا ألعضائها ايالحقوق والحر
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 )3(رقم جدول  

 الحق في تكوين األحزاب وفقا للدساتير المصرية المختلفة

 المواد المنظمة للحق الدستور

  .إليه اإلشارة أولم يتناول تنظيم الحق  1923دستور 
 .إليه اإلشارة أولم يتناول تنظيم الحق   1930دستور 

ـ  هليه وقد سبق  إو يشير   ألم يتناول هذا الحق      1953اإلعالن الدستوري   1953 ينـاير    17ي   ف
مصـادرة  ولسياسية القائمـة    إعالن دستوري خاص بحل األحزاب ا     

 .أموالها
داف  للعمل على تحقيق األه قومياً يكون المواطنون اتحاداً:192مادة  1956دستور 

لحث الجهود لبناء األمة بناء     التي قامت من أجلها الثورة و     
ـ الياسية واالجتماعيـة وا    من النواحي الس   سليماً . اديةقتص

. ي الترشيح لعضوية مجلـس األمـة      تحاد القوم إلويتولى ا 
تحـاد بقـرار مـن رئـيس        إليتبين طريقة تكوين هذا ا    و

 . الجمهورية 
 للعمل على تحقيق األهداف      قومياً يكون المواطنون اتحاداً  : 72مادة   1958دستور 

 من النواحي    سليماً اًناءالقومية  لحث الجهود لبناء األمة ب      
 . الجتماعية واالقتصاديةالسياسية وا

 .  و يتبين طريقة تكوين هذا االتحاد بقرار من رئيس الجمهورية 
 إن الوحدة الوطنية التي يصنعها تحالف قوى الشعب الممثلة  :3مادة  1964دستور 

المثقفون الجنود و لعامل وهم الفالحون و العمال و     للشعب ا 
شـتراكي  هي التي تقيم االتحـاد اال     . والرأسمالية الوطنية 

العربي ، ليكون السلطة الممثلة للشعب و الدافعة إلمكانيات 
 . الثورة و الحارسة على قيم الديموقراطية السليمة 

األحـزاب   يقوم النظام السياسي المصري على أساس تعدد   :5مادة    1971دستور 
المبادئ األساسـية للمجتمـع     وذلك في إطار المقومات و    

ينظم القـانون   و. الدستورالمصري المنصوص عليها في     
 .  األحزاب السياسية
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 )4(جدول رقم

 ن الرأي بالكتابة والنشر والقولالحق في التعبير ع
 )4(تابع جدول رقم 

 المواد المنظمة للحق الدستور

1923دستور   بالقول أو هلكل إنسان اإلعراب عن فكرو. لة حرية الرأي مكفو:14مادة  
 . ر ذلك في حدود القانونوير أو بغيالكتابة أو بالتص

. الرقابة على الصحف محظورةو. ونالصحافة حرة في حدود القان :15مادة 
إنذار الصحف أو وقفها أو إلغائها بالطريق اإلداري محظور كذلك و

 . نظام االجتماعي لوقاية الإال إذا كان ذلك ضرورياً
كار واآلراء البرلمان بما يبدون من األفال يجوز مؤاخذة أعضاء  :109مادة 

 .  في المجلس

، )81( المشار إليها في المادة السـابقة      في الفقرة : من مواد اإلصدار   : 4مادة    1930دستور 
يجوز مع ذلك محافظة على النظام العام أو الدين أو اآلداب تعطيل         
أية جريدة أو نشرة دورية أو إلغائها بقرار من وزير الداخلية بعـد          

 . الوزراء بال إنذاربقرار من مجلس إنذارين و 
 بـالقول أو    هلكل إنسان اإلعراب عن فكـر     و.  حرية الرأي مكفولة   :14مادة  

 .         وير أو بغير ذلك في حدود القانونالكتابة أو بالتص
. الرقابة على الصحف محظورة   و. القانونالصحافة حرة في حدود     :15مادة  

محظور كذلك إنذار الصحف أو وقفها أو إلغائها بالطريق اإلداري و
 . لوقاية النظام االجتماعي ضرورياًإال إذا كان ذلك

اآلراء في  البرلمان بما يبدون من األفكار و     ال يجوز مؤاخذة أعضاء     :99مادة  
المجلسين على أن تجوز محاكماتهم من أجل ما يقـع مـنهم فـي              
المجلسين من القذف في الحياة العائلية أو الخاصة ألي شخص كان         

 . لملك أو في أعضاء األسرة المالكة ذات اأو من العيب في
النشرات الدورية من شهر إلى ثالثـة   يجوز أن تعطل الجرائد و:153مـادة   

 على طلب النيابة العموميـة إذا       اًبقرار من محكمة االستئناف بناء    
باألخبـار  ـ  أو إذا استرسلت   خطيراًانتهكت حرمة اآلداب انتهاكاً
أو بغير ذلك مـن وجـوه التحـريض    ة الكاذبة أو بالكتابات الشديد  

                                                        
 . نعقاد البرلمان إ الفترة المقصودة فى المادة الرابعة هى الفترة من تاريخ نشر الدستور إلى حين )81(
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 )4(تابع جدول رقم  

 المواد المنظمة للحق الدستور

من حملة من شأنها أن تعرض النظـام الـذي قـدره    ـ اإلشارة  و
تنظـر  و. الحتقار أو أن تهدد السالم العـام      الدستور للكراهية أو ل   

ال و. وعلى وجه االسـتعجال   علنية  غير  طلبات التعطيل فى جلسة     
 على مـا نشـر مـن المحكمـة          يخل قرار المحكمة بما قد يترتب     

تقضى المحاكم المختصة بهذه المحاكمـة فيهـا دون أن        و. ةالجنائي
يجوز أن تنسـخ  و. بقرار من المحكمة في أمر التعطيل     تكون مقيدة   

 . ةاألحكام المتقدمة بقانون تقترحه السلطة التنفيذي
اإلعالن الدستوري  

1953 
لرأي مكفولتان في حدود القانون وللملكية     حرية ا الحرية الشخصية و    :3مادة  

 . نازل حرمة وفق أحكام القانونوللم
ولكل إنسان حق التعبير عـن  .  حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة :44مادة   1956دستور 

صوير أو غير ذلك فى حـدود       نشره بالقول أو الكتابة أو الت     رأيه و 
 . القانون

 لمصالح الشعب وفي    لنشر مكفولة وفقاً  ا حرية الصحافة والطباعة و    :45مادة  
 . ونحدود القان

اآلراء في  س األمة عما يبدونه من األفكار و      ال يؤاخذ أعضاء مجل   :108مادة  
 .  ء أعمالهم في المجلس أو في لجانهأدا

ال حتى عدم مؤاخذة أعضـاء      شارة عن حرية الرأي والتعبير و     لم يورد أي إ    1958دستور 
 . راءآجلس األمة على ما يبدونه من م

 التعبير عـن  البحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق حرية الرأي و :35مادة   1964دستور 
صوير أو غير ذلك فى حـدود  رأيه و نشره بالقول أو الكتابة أو الت     

 . القانون
 . حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة في حدود القانون :36مادة 
اآلراء فـي  س األمة عما يبدونه من األفكار وال يؤاخذ أعضاء مجل   :93مادة  

 .  لهم في المجلس أو في لجانهء أعماأدا
نشره بـالقول  ولكل إنسان  التعبير عن رأيه و.  حرية الرأي مكفولة :47مادة    1971دستور 

ن وسائل التعبير فـى حـدود   أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك م    
 . لبناء ضمان لسالمة البناء الوطنيالنقد االقانون، والنقد الذاتي و

والرقابة .  مكفولة اإلعالموالطباعة والنشر ووسائل    حرية الصحافة   :48مادة   
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 )4(تابع جدول رقم 

 المواد المنظمة للحق الدستور

لطريق اإلداري  إنذارها أو وقفها أو إلغائها با     على الصحف محظورة و   
و زمن الحرب أن    يجوز استثناء في حالة إعالن الطوارئ أ      محظور، و 

 رقابة محددة فـي    اإلعالمالمطبوعات ووسائل   يفرض على الصحف و   
غراض األمن القومي، وذلـك     ة أو أ  مة العام األمور التي تتصل بالسال   

 .   للقانوناًكله وفق
بحث العلمي واإلبداع األدبـي والفنـي        تكفل الدولة للمواطنين حرية ال     :49مادة  

 . والثقافي وتوفير وسائل التشجيع الالزمة لتحقيق ذلك
ء اآلراء في أداس الشعب عما يبدونه من األفكار وال يؤاخذ أعضاء مجل :98مادة 

 . ي المجلس أو في لجانهأعمالهم ف
جه المبين في    الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الو        :206مادة  

 . الدستور والقانون
دمة المجتمع بكافـة    استقالل في خ   تمارس الصحافة رسالتها بحرية و     :207مادة  

 عن اتجاهات الرأي العام وإسهامها في تكوينـه         تعبيراً،  وسائل التعبير 
مع والحفاظ على الحريات تإطار المقومات األساسية للمجى  ، ف وتوجيهه

ام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين،     احترالعامة، و الواجبات  والحقوق و 
 . وذلك كله طبقا للدستور والقانون

إنذارها أو و. والرقابة على الصحف محظورة.  حرية الصحافة مكفولة:208مادة 
ور ذلك كلـه وفقـا للدسـتور     إلغائها بالطريق اإلداري محظ   وقفها أو 
 . والقانون

تهـا لألشـخاص االعتباريـة العامـة        ملكي الصحف و   حرية إصدار  :209مادة  
 . اب السياسية مكفولة طبقا للقانوناألحزوالخاصة و

شعب األموال المملوكة لها لرقابة الوتخضع الصحف في ملكيتها وتمويلها و       
 . على الوجه المبين بالدستور والقانون

ا لألوضاع التي   المعلومات طبق لصحفيين حق الحصول على األنباء و      ل :210مادة  
 . طان عليهم في عملهم لغير القانونال سليحددها القانون و

على يحدد القانون طريقة تشـكيله       يقوم على شئون الصحافة مجلس أ      :211مادة  
 . واختصاصه وعالقاته بسلطات الدولة

يحقق ه بما يدعم حرية الصحافة واستقاللها، واختصاصيمارس المجلس و         
لى المقومات األساسية للمجتمع، ويضمن سالمة الوحدة الوطنية والسالم         الحفاظ ع 

     القانونك على النحو المبين في الدستور وذلاالجتماعي، و
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  الدساتير المصرية لما نصت عليهالحق في التجمع والتظاهر السلمي وفقاً

 المواد المنظمة للحق ستورالد

  للمصريين حق االجتماع في هدوء وسكينة غير حـاملين سـالحاً            :20مادة   1923دستور 
ال حاجة بهم   ال البوليس أن يحضر اجتماعاتهم و     ليس ألحد من رج   و

عامة فإنها  لكن هذا الحكم ال يجرى على االجتماعات ال       . إلى إشعاره 
ير يتخذ لوقاية يد أو يمنع أي تدبكما أنه ال يق. خاضعة ألحكام القانون

 .   النظام االجتماعي
ليس  و للمصريين حق االجتماع في هدوء وسكينة غير حاملين سالحاً   :20مادة    1930دستور 

ال حاجة بهم إلـى     ال البوليس أن يحضر اجتماعاتهم و     ألحد من رج  
لكن هذا الحكم ال يجرى على االجتماعـات العامـة فإنهـا     . إشعاره

ير يتخذ لوقاية كما أنه ال يقيد أو يمنع أي تدب. ام القانونحكخاضعة أل
 . النظام االجتماعي

اإلعالن الدستوري  
1953 

  .هذا الحقل إشارةأى لم يتضمن اإلعالن الدستوري 

سالحا ودون حاجة    للمصريين حق االجتماع في هدوء غير حاملين          :46مادة   1956دستور 
 . ليس أن يحضر اجتماعاتهملبوال يجوز لإلى إخطار سابق، و

. االجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون     و           
 .  اآلدابال تنافى ة يم سلهى أن تكون أغراض االجتماع ووسائلعل

  . التظاهرأو لم يتناول حق االجتماع 1958دستور 
 و دون حاجة ير حاملين سالحاً للمصريين حق االجتماع في هدوء غ :37مادة  1964دستور 

ى إخطار سابق، واالجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة        إل
 . فى حدود القانون

 ودون حاجة   تماع في هدوء غير حاملين سالحاً      للمصريين حق االج   :54مادة    1971دستور 
ال يجوز لرجال األمـن حضـور اجتماعـاتهم         إلى إخطار سابق، و   

ت العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود       صة، واالجتماعا الخا
 .    القانون
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  للدساتير المصرية وفقاًالحق فى الحصول على معلومات

 المواد المنظمة للحق الدستور

    .يتضمن الدستور النص علي هذا الحقلم  1923دستور 
  .حق هذا الالنص علىالدستور لم يتضمن   1930دستور 

ن الدسـتوري   اإلعال
1953 

  . إلي هذا الحقشارةإلم يتضمن اإلعالن الدستوري 

   . هذا الحقإلى أشارةالدستور لم يتضمن  1956دستور 
 . المعلوماتحق الحصول علىلم يتناول  1958دستور 
  .شارة إلي الحقإلم يتضمن  1964دستور 
 .وفي حدود القانونالحق بشكل جزئي للصحفيين فقط إلى  شارةإتضمن   1971دستور 

 للصـحفيين حـق   نأ ر والتي نصت علـى  من الدستو 210 :فجأت المادة   
     . لألوضاع التي يحددها القانونبقاً األنباء والمعلومات طالحصول على

 )7(جدول رقم 

  للدساتير المصرية وفقاًاالعتقادحرية 
 )7(تابع الجدول رقم 

 المواد المنظمة للحق الدستور

ــتور  دســ
1923 

وون في التمتع بالحقوق المدنية     وهم متسا . انون سواء  المصريون لدى الق   :3مادة  
التكاليف العامة ال تمييز بينهم فى      والسياسية وفيما عليهم من الواجبات و     

ف إليهم وحدهم يعهـد بالوظـائ     و. بسبب األصل أو اللغة أو الدين     ذلك  
ظائف إال فى   ال يولى األجانب هذه الو    العامة مدنية كانت أو عسكرية و     

 . ستثنائية يعينها القانونأحوال ا
   . حرية االعتقاد مطلقة:12مادة 
العقائد طبقا للعادات المرعية    لة حرية القيام بشعائر األديان و     تحمى الدو  :13مادة  

 . فى اآلدابايخل ذلك بالنظام العام وال ينال  على أن في الديار المصرية
 .   تها الرسميةللغة العربية لغاو.  اإلسالم دين الدولة:149مادة 

ــتور  دســ
1930  

وون في التمتع بالحقوق المدنية  وهم متسا .  المصريون لدى القانون سواء     :3مادة  
التكاليف العامة ال تمييز بينهم فى      والسياسية وفيما عليهم من الواجبات و     

إليهم وحدهم يعهـد بالوظـائف      و. أو الدين ذلك بسبب األصل أو اللغة      
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 )7(تابع الجدول رقم  

 المواد المنظمة للحق الدستور

 ال يولى األجانب هذه الوظائف إال فى       أو عسكرية و   دنية كانت العامة م 
 .أحوال استثنائية يعينها القانون

   .حرية االعتقاد مطلقة: 12مادة  
العقائد طبقا للعادات المرعية    لة حرية القيام بشعائر األديان و      تحمى الدو  :13مادة  

 .دابى اآلال ينفى أن ال يخل ذلك بالنظام العام وفي الديار المصرية عل
 . واللغة العربية لغتها الرسمية.  اإلسالم دين الدولة:138مادة 

اإلعــــالن 
ــتوري  الدس

1953 

العقائـد  لة حرية القيام بشعائر األديان و   تحمى الدو  حرية العقيدة مطلقة و     :4مادة  
.  على أال يخل ذلك بالنظام العام وال ينفى اآلدابطبقا للعادات المرعية 

ــتور  دســ
1956 

 . واللغة العربية لغتها الرسمية.  اإلسالم دين الدولة :3ة ماد
ائد العقلة حرية القيام بشعائر األديان و     تحمى الدو حرية االعتقاد مطلقة، و   :43مادة  

لك بالنظام العام أو ينفى على أال يخل ذ. طبقا للعادات المرعية في مصر
 .    اآلداب

ــتور  دســ
1958 

 . در حرية االعتقالم يتناول الدستو

ــتور  دســ
1964 

 .  واللغة العربية لغتها الرسمية.  اإلسالم دين الدولة :5مادة 
، ال المصريون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامـة       :24مادة  

 . صل أو اللغة أو الدين أو العقيدةتمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو األ
العقائد لة حرية القيام بشعائر األديان و     مى الدو ، تح  حرية االعتقاد مطلقة   :34مادة  

 .  للعادات المرعية على أال يخل ذلك بالنظام العام أو ينفى اآلداب طبقاً
ــتور  دســ

1971  
مبـادئ الشـريعة     اإلسالم دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، و        :2المادة  

  .)82(ة المصدر الرئيسي للتشريعاإلسالمي
واطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبـات      الم :40المادة  

صل أو اللغة أو الدين ، ال تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو األالعامة
 . أو العقيدة

 .      تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية :46مادة 

                                                        
 . 1980 مايو 22جة االستفتاء على تعديل الدستور الذي أجري يوم  معدلة طبقا لنتي)82(
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ي صدرت فيها الدسـاتير      الرغم من تباين الظروف واألوضاع السياسية الت       على
 تعطـي   أن تشترك في بعض المالمح العامة التي يمكن          جميعاً أنهاالمصرية المتعاقبة إال    

 الفكرية علـى    نتماءاتهاإ بشكل متطابق رغم اختالف      التنفيذية حول اتفاق السلطة     نطباعاًإ
 .كن إجمال تلك المالمح فيما يليويم. ، لحرية التعبيررتيابإالنظر ب

 موضوع الحـق    1971وحتي عام   1932جميع الدساتير المصرية منذ عام      لم تعالج    .1
حقوق الواجب النص    وجه من الوجوه ولم تعتبره من ضمن ال        أي ى عل اإلضرابفي  

 أو لـألرض     عبيـداً  المصـريون عتبـار   إ إلى، وهو ما يؤيد النظرة      عليها لحمايتها 
ل، وسوف نجـد     عن العم  االمتناع عن طريق    االحتجاجنه ليس من حقهم     للمصنع وأ 

  منـذ عـام   ـتوجهاتهـا    اختالف  النظم السياسية المصرية علىأن في مبحث تال
 إقرار اإلضراب في قانون العمـل المصـري الجديـد عـام       وحتى وما قبلة    1923
 أو  كليـاً  إضـراباً  أكان عن العمل سواء     اإلضرابقد اشتركت في اعتبار     ـ  2002
 . علي مقترفيهاشديدةتدعي عقوبة  مجرد تباطؤ هو جريمة جنائية تسأو جزئياً

ـ  االعتقاد الطريقة التي عالجت بها حرية       ت الدساتير المصرية المتعاقبة على    اتفق .2  ـ
 جميـع الدسـاتير التـي      فقد اتفقـت    ـ صورة  هامه من صور حرية التعبير       وهي

 1953 عدا اإلعـالن الدسـتوري       ـ 1971عام   إلى 1923صدرت في الفترة من     
1958ودستور

كما اتفقت الدساتير   . )84(اإلسالم دين الدولة الرسمي هو      أن  على -)83(
 عتقـاد إلا مطلقة ولكنها فرقت بين حرية       عتقادإلا حرية   نأالمصرية بشكل عام علي     

للعـادات  " العقائد والتي ربطتها بضرورة مطابقتهـا        أووحرية القيام بشعائر األديان     
، األمر الـذي  )85("عام وال اآلدابخاللها بالنظام الالمرعية في الديار المصرية وعدم إ 
 ه تمـارس شـعائر  أن تسـتطيع عتقاد في ما ال  إليفرغ الحق من مضمونه فال قيمة ل      

جـاء   ،عتقـاد إلا النص علي حماية حرية      1958غفل دستور   أ حين   أنعلي  . بحرية
                                                        

 .سمي للدولة أو علي لغة رسمية لها علي دين ر1958 أو دستور 1953 لم ينص اإلعالن الدستوري )83(
 مـن  5، والمادة 1956 من دستور 3، والمادة 1930من دستور 138، والمادة 1923 من دستور   149المادة   )84(

 .1971 من دستور 2 والمادة ،1964دستور 
مـن  43، 1953 من اإلعالن الدستوري  4، والمادة   1930من دستور   13،والمادة  1923 من دستور    13 مادة   )85(

 .1964من دستور 34، والمادة 1956دستور 
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 االعتقـاد  نص بين الدساتير المصرية فيمـا يتعلـق بحريـة            بأفضل 1971دستور   

 تكفـل الدولـة حريـة       أن ى منه عل  46نية إذ نص في المادة      وممارسة الشعائر الدي  
 يقرن ذلك بضـرورة مراعـاة تلـك       أنالعقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية دون       

 .)86( غير ذلك من قيودأوالشعائر للعادات المرعية في البالد 

المـادة  زاب كحق دستوري للمصـريين إال فـي          حق تكوين األح   ىلم يتم النص عل    .3
 كحق دستوري فـي     ، حيث لم يجر إدراج هذا الحق      1971 دستور عام    امسة من الخ

 اًن الدساتير المتعاقبـة اعتبـار  إ العكس من ذلك ف ، بل وعلى  1930و1923دستوري  
ن دستوري منفصل في     قد حظرت تكوين األحزاب حيث صدر إعال       1953من عام   

ت المسلحة  صادر من القائد العام للقوا     ،إلى الشعب  علي شكل بيان     1953 يناير   17
ت األحزاب على طريقتهـا     ولما كان "فيه  وقائد ثورة الجيش اللواء محمد نجيب  جاء         

نني إمستقبلها ف  الخطر الشديد على كيان البالد و      بعقليتها الرجعية ال تمثل إال    القديمة و 
أعلن حل جميع األحزاب السياسية منذ اليوم ومصادرة جميع أموالها لصالح الشعب             

ــدالً ــقب ــن أن تنف ــة و م ــذور الفتن ــذر ب ــقاق لب ــتبدل. "الش ــاتير واس ت دس
  القومي االتحاد ـ   رمثل هيئة التحري  "العامة  التعبئة   منظمات   1964و1958و1956

حيـان  ، وفي بعض األ   نظمات بديلة عن األحزاب السياسية    كم" االشتراكي االتحاد ـ
ـ          أن نصت تلك الدساتير صراحة على     ن خـالل    الترشـيح للبرلمـان ال يـتم إال م

 .)87(هؤسسات التعبئة العامة هذم
                                                        

يـة  حرية العقيدة مطلقة وحرية إقامة الشـعائر الدين "ن أ أفسدت المحكمة العليا  هذا النص الهام حين حكمت ب       )86(
ن األديان التي يحمي الدستور حرية القيام بشعائرها هي أمقيده بعد اإلخالل بالنظام العام وعدم منافاة اآلداب، و      

 الجريـدة الرسـمية   –ق 2لسنة7 الدعوى رقم 1975 مارس 1حكم المحكمة في " الثالث فقط    هياواألديان السم 
ص الدستوري دون مقتض إذ أضـاف إليـه   ن هذا الحكم قد خصص النأ، ويالحظ 1975ابريل 3في  14العدد  

ضرورة أن تكون الشعائر متفقة مع النظام العام واآلداب والثاني إن العقائد المحمية شعائرها بالنص الدستوري 
هي األديان السماوية الثالث اليهودية والمسيحية واإلسالم، وهما أمران لم يرد ذكرهما في النص الدسـتوري                

 . ذاته
 للعمل علي تحقيق     قومياً يكون المواطنون اتحاداً  "  والتي جري نصها علي أن       1956من دستور    192المادة   )87(

جتماعيـة   من النواحي السياسية واإل سليماًاًاألهداف التي قامت من اجلها الثورة ولحث الجهود لبناء األمة بناء         
طريقة تكوين هذا االتحاد بقرار من واالقتصادية، ويتولى االتحاد القومي الترشيح لعضوية مجلس األمة، ويبين      

 ".رئيس الجمهورية 
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تي عالجت بها حريـة التجمـع        الطريقة ال  قت الدساتير المصرية بشكل عام على     اتف .4
 حرية التجمع السلمي بطريقة متطابقـة       1930 و 1923، فقد تناول دستوري     السلمي

 مـن الدسـتورين    في كال20ًفي األلفاظ والعبارات ورقم المادة فقد جاء نص المادة         
للمصريين حـق االجتمـاع   " الحق في عبارات متماثلة علي النحو التالي      ليتناول هذا 

ال البوليس أن يحضـر      وليس ألحد من رج    سكينة غير حاملين سالحاً   وفي هدوء   

لكن هذا الحكم ال يجرى على االجتماعـات        . ال حاجة بهم إلى إشعاره    اجتماعاتهم و 

 يمنع أي تدبير يتخذ لوقاية      كما أنه ال يقيد أو    . عامة فإنها خاضعة ألحكام القانون    ال

 لهذا الحـق  ه عن هذا المعني عند تناول   1956ور  ، ولم يخرج دست   "النظام االجتماعي 
 تكـون   أن بعبـارة    جتماعيالان كان قد استبدل عبارة وقاية النظام         وإ 40في المادة   

 دسـتوري  أنوال نعتقـد  .  سلمية وال تتنافي مـع اآلداب     هل ووسائ جتماعالا غراضأ
 الرغم من     فيما يتعلق بهذا الحق إذ على       أفضل  قد جاءا بصياغات      1971 و 1964

 أغـراض إلـى   لم تشيرا    1971 من دستور  45 و 1964 من دستور    37ن   المادتي إن
القانون والذي يمكـن     إلى    في النهاية قد ردا األمر     أنهما إال   هجتماع كسبب إلباحت  الا

نـه  أ 1971لدسـتور  ، كما يحسب  وإفراغه من مضمونه  هسلب الحق كل  عن طريقة   
جتماعات الخاصة فأعاد بـذلك الـنص        رجال األمن حضور اإل    ىظر صراحة عل  ح
  )88(.1956 من دستور 46 ورد في المادة  لنص مماثلعتبارإلا

فيما يتعلق بالحق في تكوين  النقابات فإنه لم يظهر كحق دستوري فـي مصـر إال                  .5
 مـن  55فـي المـادة    مـرة  ل ألوه حيث ورد النص علي1965 من دستور  اًاعتبار
دسـتور   في   الظهور مجدداً إلى  ، ليعود   1958، ثم اختفي في دستور      1965دستور  
 إلـى نه من المهم اإلشارة     أ ىعل, 56 في المادة    1971، ثم دستور  41 بالمادة   1964

                                                        
 ودون  غير حـاملين سـالحاً  وءفي هداالجتماع للمصريين حق "نه أ ى عل1964 من دستور   37 تنص المادة    )88(

 45جتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون، وتكرر المادة الإخطار سابق، واإلى الحاجة 
وال يجوز لرجال األمن حضور اجتماعـاتهم  " العبارة ه العبارات ذاتها وتضيف عليها فقط هذ1971من دستور  

ـ 1956 مـن دسـتور   46المادة ، وفي هذه الجزئية يتفق هذا النص مع نص         "الخاصة  : 46 مـادة  أن ى عل
وليس أن   وال يجوز للب    و دون حاجة إلى إخطار سابق،      للمصريين حق االجتماع في هدوء غير حاملين سالحاً       

 .يحضر اجتماعاتهم
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روح متحيـزه   عن  للحق في تكوين النقابات جاء معبراً   1971 معالجة دستور عام   نإ 

 للنقابات ال يحـق لهـا أن   ياً دستورمن ناحية وضع دوراً، فهو  فيما يتعلق بهذا الحق   
 النقابات لها   أن وهو ما يعني     "أعضائها بين   االشتراكيدعم السلوك   " وهو   أال تخالفه

، وهو األمر الذي يخالف من      االشتراكيةدور تعبوي خلف نظرية سياسية محددة هي        
 فـي   لنظام السياسـي  ا "أن  الخامسة من الدستور التي نصت على      حيث المبدأ المادة  

الظروف التي وضعت فيهـا      إلى، وربما يرجع ذلك     "مصر يقوم على تعدد األحزاب    
 بعـد حـوالي عشـر       أي 1980 مايو 22 تعديلها في    ى الخامسة جر  المادتين فالمادة 

 عن ذلـك فـإن   ، وفضال56ً المادةسنوات من وضع الدستور حين لم يشمل التعديل      
وبالـدفاع عـن الحقـوق      ...... هي ملزمـة    و"المشرع الدستوري استخدم عبارة     

وهي صياغة ال تبيح للنقابات الضغط لسن تشريعات        " والحريات المقررة ألعضائها  
 ضمان تمتعهم بـالحقوق      ولكنها تعمل فقط على    لألعضاء أكثر وحريات   تتيح حقوقاً 
 يغل يد النقابات فـي الـدفاع    أمر، وهو    في قوانين صادرة فعالً    الموجودةوالحريات  

 أمـا .  لهـم  مكاسب إضافية وفي تكوين جماعات ضغط للحصول على   أعضائها عن
 1923 دستور   نص عليه الحق في تكوين الجمعيات فهو حق دستوري قديم نسبيا إذ           

دسـتوري  غفـل اإلعـالن ال    أ، و أيضاً 21 في المادة    1930، ودستور 21في المادة   
ديد في دسـاتير    الظهور من ج   إلى ولكنه كحق عاد      النص عليه  1953الصادر عام   

د من جديد في    ، ليعو 1964، ودستور   195 ، ليغيب عن دستور   47 المادة في   1956
 باستخدامها  1930 و 1923وري   دست أن ى نر أننا  على .1971 من دستور  55المادة  
 التنفيذيـة  كانا يقيـدان السـلطة       "استعمال هذا الحق يبينها القانون     وكيفية   "عبارة

 نشـاء إ بيان كيفية استعمال الحق فـي         على مقتصراًتدخلهما  ن يكون   أ ب ةوالتشريعي
 وهـي العبـارة التـي    " المبين في القـانون  الوجهعلى" عبارة   أن، حين   الجمعيات

 استخدامها حال تعرضها للحـق فـي   ى عل1952درجت الدساتير الصادرة بعد عام   
 جـاالً  م ةوالتشـريعي  التنفيذيةتجعل للسلطة   ، إنما    النقابات نشاءإ أوتكوين الجمعيات   

 .فراغ الحق الدستوري من مضمونه في استخدام القانون إلواسعاً

  عن حق التعبير بالكتابة والنشر فإن موقف الدساتير المصرية منه يبـدو معبـراً              أما .6
فمن ناحية فإن الدسـاتير المصـرية       .  إزاء استخدام هذا الحق    محايدةعن روح غير    
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، وقد تكـررت    في حدود القانون   " الحق عبارة  ت لتقييد استعمال هذا   مجميعها استخد 
 يضـع   أنبمعنـي   " )89( الدساتير التي نصت علي هذا الحـق       تلك العبارة في جميع   

 لتسـهيل قيـام   تاستخدم، وهي عبارة دود التي يراها لممارسة هذا الحق    القانون الح 
 قيود علـي حريـة    تشريعات من البرلمان تبيح لها وضع  باستصدار التنفيذيةالسلطة  

 غيـر القـانون   خـر آ  قيداً أضاف، قد    بعض تلك الدساتير   أن، إال   تعبيرالصحافة وال 
 منـه  15 في المادة 1923لترهق به حرية التعبير بالكتابة والنشر حيث نص دستور   

  كان ذلـك ضـرورياً     نإ اإلداري تعطيلها بالطريق    أو يجوز إنذار الصحف     أنعلي  
 لنص الدسـتوري نفسـه     حيث أن هذا ا    ضافيإ، وهو قيد    االجتماعيلوقاية النظام   

 من دسـتور  45المادة كما جاء نص . نن الصحافة حرة في حدود القانوأكان يقر ب  
 لمصـالح  حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولـة وفقـاً    " أن  لتنص على  1956

شعب كقيد إضافي علـي     فأضاف النص بذلك مصالح ال    "الشعب وفي حدود القانون     
ذي صدر في عهد حكومة صدقي باشا مـن          ال 1930ويعتبر دستور . حرية الصحافة 

فـي  " عن التزامه عبـارة       الدساتير تشددا تجاه حرية الصحافة والتعبير ففضالً       أكثر
، فإنه جاء بعـدد  تير المصرية النص عليها الدساىعل أضطردتحدود القانون والذي   

 تعطيـل الصـحف     مكانيـة إ  على هذا الحق منها النص علـى       اإلضافيةالقيود  من  
بقرار من مجلس الـوزراء      و نية بعد إنذاري   بقرار من وزير الداخل    إلداريابالطريق  
 ثنـاء أ راءآ مـا يبدونـه مـن         البرلمان على  أعضاء مؤاخذة   أجاز، كما   دون إنذار 

 أو النواب والشيوخ فيما لو تضمن ذلك القذف في الحيـاة العائليـة        ىمناقشات مجلس 
ـ ا العيب في  أوكان  الخاصة ألي شخص      األسـرة  أعضـاء  فـي  أو الملكيـة  اتذل

شـهر  أثالثة   إلى بنص يبيح تعطيل الصحف من شهر        نفرادهإ عن   ، فضالً )90(المالكة
 إذا استرسـلت    االسـتئناف  طلب النائب العمومي وبقرار مـن محكمـة           على اًبناء

                                                        
عالجت جميع الدساتير المصرية الحق في التعبير وحرية الصحافة بعضها في مادة واحده وبعضها في أكثـر     ) 89(

 .شارة إلى حرية التعبير كحق دستوري أصيلإية أ الذي لم يتضمن 1958من مادة عدا دستور 
راء أو أفكار إثناء    آأعضاء البرلمان عما يبدونه من      مساءلة  ال يجوز   نه  أ اتفقت الدساتير المصرية عدا هذا الدستور علي         )90(

 1956 من دستور 108، والمادة  1923 من دستور    109المناقشات البرلمانية وهو نص يكاد يكون ثابتاً بألفاظه في المادة           
 أضيفت عبارة 1956تور  من دسنه اعتباراًأ، ويالحظ 1971 من دستور 98 المادة ، وأخيرا1964ً من دستور  93والمادة  

ال يؤاخذ أعضاء مجلس األمة عما يبدونه من " أو في لجانة إلي النص الدستوري ليكون في تلك الدساتير علي النحو التالي   
شارة إلـى  إية أ لم يتضمن 1958، كما يجب اإلشارة إلى أن "األفكار أو اآلراء في أداء أعمالهم في المجلس أو في لجانة        

 . ثناء اجتماعات المجلس أو لجانهأ ما قد يبدونه من أراء ىواب علعدم مؤاخذة الن
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 بغير ذلك من وجوه التحريض واإلشارة في        أو الشديدة بالكتابات   أو الكاذبةباألخبار   

 أنـواع  نـوع مـن      ألي الدستور   ه النظام العام الذي قدر     تعرض أنحملة من شأنها    
 التعطيل في جلسـة غيـر   ، وتنظر طلبات  تهديد السالم العام   أو االحتقار أوالكراهية  
علي ما نشر من    ، وال يخل قرار المحكمة بما قد يترتب         االستعجال ه وج وعلىعلنية  

ن تكـون   هـا دون أ   المحاكمة الجنائية، وتقضي المحكمة المختصة بهذه المحاكمة في       
 عن انه تفصيلي لم     والحكم األخير فضالً  ". مر التعطيل ر من المحكمة في أ    مقيده بقرا 

 فـي  دراجـة إن  انونية إدراجه ضمن نصوص الدساتير، إال أ      يجر حسن الصياغة الق   
حرية الرأي قد بلغت غايتها في  نفوس القـائمين  معاداة ن  يكشف عن أ 1930دستور
حكما  )153(، والذي ضمن المادة نفسها      )91(عاملين عليه  وضع هذا الدستور وال    علي
 اً مهدر التنفيذية بقانون تقترحة السلطة     ه المادة يمكن نسخ   ن حكم هذه  اً يقضي بأ  طريف

 .ة الحاكمة في بناء الدسـتور كلـه       ، وهي النظري   القانون نظرية سمو الدستور على   
فاء بحرية التعبيـر    كثر الدساتير احت   من أ  1971عتبار دستور إخر يمكن   آومن جانب   
 الصـحافة سـلطة     عتبرأنه  أ عالجها في نحو تسع مواد كان من أهمها          والصحافة إذ 

ـ    إ، و لوجة المبين في الدستور والقانون    شعبية تمارس رسالتها علي ا      ىن ال حظنا عل
الدستور وحده ولكنها    إلىنه رغم تلك الحفاوة فإنه لم يرد هذه الحرية           أ 1971دستور
 208و 207و 206الدستور والقانون في خمسة مواد هـي         إلىر   بشكل مباش  أوكلها

القـانون   إلى الحرية ، كما أن الدستور ذاته قد رد تنظيم هذه        211 و  فقرة ثانية  209و
، وبمراجعة المـواد المشـار       منه 210 و أولي فقرة   209و 48و 47فقط في  المواد     

صورة مباشرة كلمـا   للحق بنه كلما كان النص الدستوري موضحاً  أ تبينن سوف   إليها
الدسـتوري  ما كلما تضمن النص أ، وحده يقيده كيف يشاء   القانون   إلى الدستور   أوكله

 الخ  كان مـن      ..."الصحافة سلطة شعبية  " حديد مثل   عبارات عامة عن الحق دون ت     
ن ، باعتبار إ   في تقييده للدستور والقانون معاً     ن يجعل المرجعية   المشرع أ  ىالسهل عل 

 في ذلـك مثـل      يد استعمال الحق مثله   يتق إلىخطته العامة الرامية    ذلك لن يؤثر في     
 )92(.الدستورية التي عرضنا لهاغلب النصوص أ

                                                        
 .1930 من دستور 153نص المادة )  91(
 مـن  48وتنص المادة "في حدود القانون .... حرية الرأي مكفولة" علي أن  1971من دستور   47 تنص المادة    )92(

، "وذلك كله وفقـاً للقـانون     . م مكفولة عالإلحرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل ا      "أنالدستور نفسه على    
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ضرورية للحق في التعبيـر      المعلومات كمقدمة    ىفيما يتعلق بالحق في الحصول عل      .7
 -ن يصدر إال في وجود معلومات موثـوق فيهـا           باعتبار أن الرأي الحر ال يمكن أ      

ر دساتير المصرية لم تنص علي هذا الحق بشكل مباشر فيما عدا دسـتو  من الأياًفإن  
  فقط بالنسبة للصحفيين وقيد ذلـك بـان يكـون وفقـاً             والذي نص عليه   1971عام  

 أضـيفت  والتـي  210 التي يحددها القانون وقد ورد ذلك النص في المادة        لألوضاع
نصوص عليها فـي     الم لإلجراءات  وفقاً 1980 مايو 22فقا لتعديل دستوري تم في      و

 األنبـاء   ىللصحفيين الحق في الحصول عل     "نأ وقد نصت تلك المادة على     .الدستور
طان عليهم في عملهم لغيـر      ، وال سل   التي يحددها القانون   لألوضاعوالمعلومات طبقا   

 القانون يقصـر الحصـول علـى     عن إخضاعة الحق لقيد      ، وهو نص فضالً   القانون
 .ميزاً نصاً ما يجعله فقط بمالصحفيون علىمات المعلو

 أو السمعية المصنفات   لرقابة على  نصوص تحظر ا   لم تتضمن الدساتير المصرية أية     .8
 وقـت   كان مبـرراً  نإن هذا اإلغفال     وفي تقديرنا أ   إليها تشير   أو،  السمعية البصرية 

 هتمـام إلا، فإنه ال يكون له تبرير بعد ذلك خاصة مـع            1930 و 1923وضع دستور 
 . ثم إنشاء اإلذاعة المسموعة المرئيةاإلذاعيةاع رقعة التغطية تسإبصناعة السينما و

تبعها المشـرع الدسـتوري   إ تلك الخطة الخبيثة التي  نشير إلىأننه من المهم   على أ  .9
  وهي الخطة التـي تضـمنت دائمـاً        1971 دستور وحتى 1923منذ وضع دستور    

عد ألمر الذي يسـا   ، ا حريات التعبير  إحدىرد النص على     القانون كلما و   إلى اإلحالة
 من مضمونه عند البـدء فـي عمليـة          السلطة التنفيذية على استالب الحق وإفراغه     

 تلك الخطة سـببها إيمـان   أنويبدو ـ  فيما بعد   كما سوف يتم توضيحه–التشريع 
ن  غير قادر وحده علي ممارسة حرياتـه وأ        ن الشعب القائمين على سلطة التشريع بأ    

نه مـن الجهـل والغفلـة       ه باعتبار أ   الوصاية علي  من الخير للمجتمع فرض نوع من     
ح وتجد تلـك الـرو    .  بشئونه دون وصاية من جهة ما      االهتمامبمكان من ال يستطيع     

                                                                                                                                          

وذلك كله وفقاً للدستور    . حرية الصحافة مكفولة والرقابة علي الصحف محظورة      " على أن    208وتنص المادة   
 العامة والخاصة   االعتباريةحرية إصدار الصحف وملكيتها لألشخاص      " على أن    209وتنص المادة   " والقانون

ـ    . لقانون، وتخضع الصحف في ملكيتها وتمويلها     واألحزاب السياسية مكفولة طبقاً ل      هلرقابة الشعب علي الوج
 . الخ"...المبين في الدستور والقانون
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 بشكل رشيد صـداها     المتعصبة ضد الشعب وغير المؤمنة بإمكانية ممارسته لحريته        

 هـذين   إلـى ويرجـع اسـتنادنا      .1930 ومذكرة دسـتور   1923 دستور   أعمالفي  
نتـزع  إحيث  1919 الفترة هي الفترة التالية لثورة        تلك أن باعتبار    تحديداً الدستورين

تمثلـة فـي    قيادتـه الشـعبية م   فبراير، وخلق بنفسه28الشعب بدمه وماله تصريح  
 إلـى ن تبعث برسـالة  أ تلك التضحيات كانت كفيلة ب أن،  الزعيم سعد زغلول ورفاقه   

وقـد بلـغ     .)93(ثقةدير بال  األقل بان الشعب المصري ج      على 1923واضعي دستور   
المشرع الدستوري في بعض     حتي اضطر    نعدام الثقة في الشعب مداه    إشعور ب ذلك ال 

 وأضاف خرىمن دساتير أ  ل التاريخي للمواد التي اقتبسها       مخالفة األص  األحوال إلى 
 والتـي   1923 من دستور    21ة   في ذلك نص الماد    اإلشارةويمكن  .  قيد القانون  إليها

استعمال هذا الحـق يبينهـا      مصريين حق تكوين الجمعيات وكيفية      لل "أن نصت على 
سـتواني، إذ قارنـا     إلور البلجيكي  والدستور ا    وهذا النص مأخوذ عن الدست    " القانون

 من الدستورين المنقول عنهما لوجدنا النصين        المادة بالنص المماثل في كل     نص هذه 
 حـق تكـوين     أطلقـا قـد   متطابقين مع فارق هام فالدستور البلجيكي واألسـتواني         

 الدستور المصري جعل حق تكوين الجمعيات خاضع ألحكـام    أنالجمعيات في حين    

                                                        
 أو الكتابـة  أو اإلعراب عن فكرة بـالقول  إنسانحرية الرأي مكفولة ولكل    " أن علي   1923 من دستور    14تنص المادة    )93(

 كيف نظر لتتبين 1923رض جانب من مناقشات لجنة وضع دستور وسوف نستع".  بغير ذلك في حدود القانونأوبالتصوير 

 ـ عبـد    اللجنـة أعضاء واستخدامه، فقد رأي احد ه التعامل معىقدرة المصريين علوإلى  هذا الحق إلى اللجنة أعضاء
 في ذلك هوأيد، " المادة في حكم العدم هتجعل هذ"  تراعي حدود القانونأنبشرط " وضع عبارة اللطيف المكباتي بك ـ إن 

حرية الصحافة مضمونة فال يجوز وضعها تحت الرقابـة وال  " النص ليكون ورأى إبدال آخرـ على ماهر بك ـ  عضو 
الحرية الصحفية هي "ن أ بوأضاف"  الحرية يحددها القانونه استعمال هذإساءة ىتقييدها بامتياز، والمسئولية المترتبة عل 

ى وإنما أريد من إثبات هذا النص أنه ال يمكن وال للبرلمان وخصوصـا فـي                لحريات األخر  ا أنواعالمظهر األول لسائر    
األحوال العادية وضع الصحافة تحت اية مراقبة وال أن يكون للسلطة اإلدارية الحق في منع أحد في إصدار صحيفة، ورداً      

، وقد حاول عبـد  "فة لكل شخص أن يصدر صحيزأي انه ال يجو"علي ذلك يقول احد أعضاء اللجنة ـ محمد علي بك ـ   
السؤال هو هل نضع في يد البرلمان حق تقييـد          "العزيز فهمي بك أن يعرض الرأيين علي اللجنة مخيراً إياها بينهما فقال             

الصحافة بقيود وأخذها بشروط خاصة بحيث يستطاع منع السبابين ونهشه األعراض من معالجة مهنة الصحافة أم أن نطلق 
 األصلح األنفع، فال يجـد السـباب   إلىاماً والحرية نفسها كفيلة بتنظيم نفسها وتطورها مع الزمن الحرية الصحفية إطالقاً ت 

وعلى الرغم مـن وضـوح المنطـق    . المعتدي من يقبل علي قراءة جريدته فهو بين أن يستقيم وبين أن يترك المهنة بتاتاً        
 1938 طبعة 1923اجع مناقشات لجنة وضع دستور تر. الخاص بالحرية فقد قررت اللجنة اإلبقاء على نص المادة كما هو

 .55 و54ـ محمد الشريف ـ على هامش الدستور ص
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 1930التي وردت في ديباجة إعالن دستور      نعيد هنا األسباب     أنويمكن  . )94(القانون
 يعتبر صورة سوية لما     1923دستور  " أن إلى والتي انتهت    إليهاشرنا  أوالتي سبق و  

جتماعيـة  ال األحـوال ا   أن، مـع     في العصر الحاضـر    ورباأبلغته الديمقراطية في    
لعامة وتوزيعها ال    من حيث التعليم ونوع الثروة ا      قتصادية في مصر وخصوصاً   الوا

عنها ومن ثم فلم يحقق ما عقد عليه من اآلمال           البالد التي تنقل     أحوالتشبه في كثير    
 لها دور في عمليـة   يكون أن حرمان العمال والفالحين من      إلىوانتهي هذا الدستور    "

 )95(.اإلنتخاب

، وسـواء تـم وضـع        رئاسياً أو  برلمانياً  العهد ملكياً  أكاننه سواء   وهكذا يمكن القول بأ   
 دولة  أكانت، وسواء   باالشتراكيةظل نظم تنادي    ي   ف أمالدستور في ظل األفكار الليبرالية      

تير المصـرية تكـاد     ن فإن الدسا  و يقود المسيرة السياسية فيها العمال والفالح      أمباشوات  
تكون نسخة مكررة تضع قواعد عامة هامة خاصة في مجال الحقوق والحريات العامـة              
ولكنها تفتح الباب لسلبها وإفراغها من محتواها بمقتضـي قـوانين تصـدرها السـلطة               

 تابعة لها وفقا لطبيعـة     أو  إما موالية للسلطة التنفيذية    أمرهاالتشريعية التي هي في حقيقة      
 .لسياسيام االنظ

                                                        
 : ستواني جاءا متطابقين علي النحو التاليإلالنص البلجيكي وا)94(  
" ces droit ne peut etre sou,is a aucune mesure preventive  Les Belges ont le droit de s associer  ـ 

 .77ول عن علي هامش الدستور مرجع سابق النص منق
عبد العظيم رمضان تطور الحركة الوطنية .  يمكن مراجعه د1930لمزيد من التفاصيل عن الطريقة التي وضع بها دستور)  95(

 وما بعدها وللمزيد عبد الرحمن الرافعي في أعقاب الثورة المصرية الجزء األول كتاب              734 ص 1936-1918المصرية  
 . وما بعدها 131ص1969عة الشعب طب
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 .دمةــمق

 الصـادر   نشأت المحكمة الدستورية العليا وفقـا لـنص الدسـتور المصـري           أ
 كهيئة قضائية مستقلة تتولى دون غيرها الرقابة القضـائية علـى دسـتورية               1971عام

، ويدرج الدستور فـي الفصـل       )96(وص التشريعية النصالقوانين واللوائح وتتولى تفسير     
 باعتبارها من   حكم المحكمة الدستورية العليا   الالخامس من الباب الخامس والخاص بنظام       

 المحكمة الدستورية العليا بأنها هيئـة قضـائية       174، وتعرف المادة    مكونات نظام الحكم  
 قضاتها من العزل،    177مستقلة قائمة بذاتها في جمهورية مصر العربية، وتحمى المادة          

ويترك الدستور للقانون تنظيم المحكمة وتشكيلها والشروط الواجب التوافر في أعضـائها            
وحقوقهم وحصانتهم، بل ويسكت الدستور عن تقرير هل تعتبر المحكمة الدستورية جزء            

 أن 1979 لسـنة  48من السلطة القضائية أم ال، إال أنه يبدو من القانون الخاص بها رقم           
 لسـنة  48ووفقاً لقانون تنظيم المحكمة رقم .ها سمات مستمدة من قانون السلطة القضائية  ل

 فإن المحكمة الدستورية العليا تعتبر مستقلة       1979 أغسطس   29 والذي صدر في     1979
 .بالمجلس األعلى للهيئات القضائيةعن وزارة العدل وهيئاتها القضائية وال عالقة لها 

 مطابقتـه  ىالنص القانوني لمعرفـة مـد   الالحقة علي تأخذ مصر بنظام الرقابة   
، وهو في هذا يختلـف      إلى النظام اإليطالي  قرب  أ، والنظام الدستوري المصري     للدستور

، وال تملك المحكمـة     بنظام الرقابة السابقة مثل فرنسا    عن بعض النظم الالتينية التي تأخذ       
ض لدستورية النص القانوني ما لـم  التعرـ  العليا  ومن قبلها المحكمةـ الدستورية العليا  

 تقام من األفراد أو طلب تفسير نص يقدم إليها من           دعوىيعرض عليها األمر في صورة      
أن المحكمة الدستورية ولكن يتعـين       إلىوال يملك األفراد رفع النزاع مباشرة       . الحكومة

ـ ن ترخص المحكمة التي تنظـر  أ القضاء وأمام متداولة يكون ذلك نتيجة دعوى     دعوىال
ن تقوم تلـك المحكمـة مـن     أأوالمحكمة   إلى بعدم دستورية النص     الدعوى رفع   لإلفراد

                                                        
 من الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية، الهيئة العامة لشئون المطابع األميريـة، القـاهرة،               175المادة  ) 96(

 .34، ص 1998
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ية للفصـل فـي     المحكمة الدستور  إلىتلقاء نفسها بإحالة النص الذي تشك في دستوريته         
 حتي تفصل   الدعوى، وفي كل األحوال تأمر المحكمة بوقف  نظر           مطابقته للدستور  ىمد

 .وىالدعالمحكمة الدستورية في 

 بالنسبة للكافـة وال يعـود   هأثرويترتب علي القضاء بعدم دستورية النص إعدام   
ضمن المنظومة التشريعية وينشر الحكم الصادر بعدم الدستورية في الجريـدة الرسـمية             

  .  هذ المفعول من اليوم التالي لنشرويعتبر ناف
 كـان  –لهـا  والمحكمة العليـا مـن قب  ـ  المحكمة الدستورية العليا  إنشاءوقبل 

 1923 من دسـتور     المتعاقبةغفل تنظيم الرقابة فلم تنص الدساتير       أالمشرع المصري قد    
 المختلفـة هـو    تلك الرقابة، وكان  القضـاء بدرجاتـه        ى عل 1971 قبل دستور     ما ىحت

  قانونيـاً المختص بالنظر في الدفع  بعدم دستورية القوانين والذي كان الـدفع بـه دفعـاً       
نه فيما لو قدرت عدم توافـق  ن ترد عليه على أأ وهن تناقشالمحكمة أيا يتعين علي    جوهر

فقـط فـي      ال تستطيع إال أن تمتنع عن تطبيقـه        نهافإ الدستور   إحكامالنص القانوني مع    
  النص الدسـتوري فضـالً  إعدامخصوص النزاع المطروح دون أن يترتب علي قضائها  

 التي صدر الحكم    الدعوى ه على ثريث يقتصر أ  ثر نسبي ح  أن قضائها هذا يكون ذو      عن أ 
 لسـنة  15قانون التفويض رقم     إلى  واستناداً 1969 أغسطس 31نه في   ، على أ  فيها فقط 
 بإنشـاء  الخاص   1969لسنة   81 الرئيس جمال عبد الناصر القرار بقانون        أصدر 1967

، لمحكمـة  بتشكيل ا  اً الرئيس عبد الناصر قرار    أصدر 1970فبراير7المحكمة العليا، وفي    
 والخاص  1970لسنة66 يحمل رقم    1970 أغسطس 25 في    مجلس األمة قانوناً   أصدر ثم

 3العليا حيث عقدت المحكمة العليا أول جلساتها فـي    المحكمة   أمامباإلجراءات والرسوم   
1970مارس  

 إنشـاء   علـى   نصـاً  1971ثم صدر الدستور المصري في سبتمبر       . )97(
 صدر القانون   1979غسطس   أ 29قلة، وفي   ائية مست المحكمة الدستورية العليا كهيئة قض    

 .الخاص بالمحكمة الدستورية العليا و1979 لسنة 48رقم 
 .في مصرالعليا لحريات التعبير رؤية المحكمة الدستورية . 1

                                                        
 المستشارين – الجزء األول الخاص بالدعاوي الدستورية 1973 يمكن مراجعه احكام وقرارات المحكمة العليا  )97(

عبد الحميد عثمان مشار اليه في هشام فوزي رقابة دستورية قوانيين دراسة مقارنـة بـين           ياقوت العشماوي و  
  .55 ص1999 الناشر مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان القاهرة –امريكا ومصر 



  

         193

 ا�ـ�ـ�ـ�ــ�ـ� وا�ــ�ـ�ــ�ر
ـ    ـ  عرض علي المحكمة الدستورية      إنشـائها منـذ   ـ  ومن قبلها المحكمة العليا

، فقد عرضـت لحريـة      تعبير لبعض حريات ال    تعرض  قانونياً منازعات تناولت نصوصاً  
حريـة البحـث    ، و في تكوين الجمعيات وحرية الصحافة     والحق   االجتماعالعقيدة وحرية   

ن المحكمة الدستورية العليا كانت شديدة      العلمي وعيرها ويمكن أن نستخلص بشكل عام أ       
  مبادئ دستورية غيـر مسـتمدة مـن        أرست حيث   العقيدةالمحافظة عند مناقشتها لحرية     

 إلـى الرجـوع   إلـى ، واضطرت لتأييد وجهة نظرها 1971لدائم الصادر عام    الدستور ا 
ن ترسي مبادئ توسـع مـن دائـرة          حين حاولت المحكمة أ    ، على 1923ستور   د أحكام

 لكنها من وجهة نظرنا لـم تـنجح فـي           – العقيدة غير حرية    –المختلفة  التعبير  حريات  
تـدخل القـانون   ، وبين توري لتنظيم الحق الدسوضع حدود موضوعية بين تدخل القانون   

وان تصدر  كل حالة على حده     ن تدرس    أ لحق الدستوري، واعتمدت في ذلك على     لسلب ا 
كن القياس عليهـا فـي      ن تضع قواعد موضوعية يم    بعد دراسة كل حالة ودون أ     قرارها  

 .  حاالت مماثلة
 .دة وحرية ممارسة الشعائر الدينيةحرية العقي. 1-1

 من الدستور المصري وكان علـى       46دة  ة في الما   حرية العقيد  ىورد النص عل  
 هـذا  والنص على"  وحرية ممارسة الشعائر الدينيةالعقيدةتكفل الدولة حرية  "النحو التالي   

 وحرية ممارسة الشعائر الدينيـة، وهـو        العقيدة فيما يتعلق بحرية     النحو جاء مطلقا خالياً   
 حريـة  العقيـدة ية الخاصة بتلـك  منهج يجعل حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدين 

ية و غيره مـن األدوات التشـريع       كل قيد وال يجعل من حق القانون أ        مطلقة ويعفيها من  
، وفي الحقيقة فـإن     الحق في تقيدها بزعم التنظيم أو حماية اآلداب العامة أو النظام العام           

فـي   إال   اإلشادة فهـو لـم يسـلكه       هذا المسلك من المشرع الدستوري المصري يستحق      
 41المـادة  ـ والحرية الشخصـية   ـ  من الدستور  46المادة ـ  العقيدةخصوص حرية 

، األمـر  األخـرى القانون تنظيم سائر الحريات العامة  إلى حالأنه أـ حين من الدستور  
مرحلـة اسـتالب     إلى يصل   اً شديد الذي فتح الباب للمشرع في تقييد تلك الحريات تقييداً        

 . تنظيمهابدعوىالحق 
 أقرت، فمن ناحية     العليا كان لها وجهة نظر مختلفة      ن المحكمة ن الغريب أ   أ على

ن حرية العقيدة ال يجوز فصـلها عـن حريـة ممارسـة             صحيح المبدأ الدستوري من أ    
ولهمـا باعتبارهـا    أن ثانيتهما تمثل مظـاهر      أ و  قسيمان ال ينفصالن   باعتبارهمشعائرها  
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  حيـاً   ليكون تطبيقـاً   اها عمالً لتعبير عن محتو  لي ا يمان بها إ  إلمجرد ا  بالعقيدة من    نتقاالًإ
ــ ال قيـد      العقيدةحرية  ـ   أوالهما القول بان    اغسوإن  " نه عادت لتقرر أ   أنهاإال   ،"لها

يجوز تقيدها من خالل تنظيمهـا  ـ حرية ممارسة الشعائر الدينية  ـ ن ثانيتهما  إ، فعليها
  )98(.العليا التي ترتبط بها لبعض المصالح توكيداً

ـ – المحكمة والتي ظلت متمسكةحكامأ وهذا المنهج قائم في      1975 عام   ومنذ  اً خالف
 الديانات الثالث   أبناء ىسون تلك المادة ال تحمي      أب من الدستورـ    46لمطلق نص المادة    
 بـأن " ،)99( لهم وحدهم حرية إقامة شعائرهم الدينيـة       الذين و واإلسالمالمسيحية واليهودية   

 بالنظام وعدم منافـاة  اإلخاللقامة الشعائر الدينية مقيده بعدم  حرية العقيدة مطلقة وحرية إ    
رها هـي األديـان السـماوية        وإن األديان التي يحمي الدستور حرية القيام بشعائ        اآلداب
 إلـى  الحكم الذي استشهدت به الحكومة المصرية في تقريرها المقـدم            وأضاف،  "الثالثة

قشة تقرير مصر الثالث والرابع حول مـدي         منا أثناءلجنة حقوق اإلنسان باألمم المتحدة      
 مـا  ىالعقيدة البهائية هي عل"ن أ الدولي للحقوق المدنية والسياسية  العهد   بأحكامالتزامها  

دين بها من المسلمين يعتبر من يو المسلمين ليست من األديان المعترف بها       أئمةجمع  أ

 المحكمـة  وأرجعـت ، )100(" شـعائرها  إقامة، وعلي ذلك فالدستور ال يكفل حرية        مرتداً
ـ    موقفها المحافظ من حرية العقيدة رغم الطابع التقدمي لنص           الي الدستور المصـري الح

إقامـة الشـعائر الدينيـة       الحماية التي يكفلها الدستور لحرية       أن" إلى العقيدةبشأن حرية   
، كما تفصح عـن ذلـك األعمـال         يان السماوية الثالث المعترف بها     األد مقصورة على 

 إليـه  وهما األصل التشريعي الذي ترجع    1923 من دستور  13 و 12 للمادتين   حضيريةالت

                                                        
 قضائية دسـتورية ـ الجريـدة    17 لسنة8 ـ القضية رقم  1996مايو 18 حكم المحكمة الدستورية العليا ـ  )98(

 .1969 مايو 30 في 1العدد الرسمية 
 عليا مجموعة أحكام المحكمة 2 لسنة7 الدعوى رقم 1975 حكم المحكمة الدستورية العليا األول من مارس  )99(

 .228العليا ـ القسم األول ـ الجزء األول ـ صفحة 
وق اإلنسان لمساعدة نص التقرير الموازي  المقدم من مركز حق" الحقيقة "لمزيد من المعلومات يمكن مراجعة  )100(

 ـ الناشر مركز حقوق اإلنسان لمساعدة  2002السجناء إلى لجنة حقوق اإلنسان في األمم المتحدة خريف عام 
  من مواد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 18 المادة ىالسجناء التعليق عل

org.hrcap.www  
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ير المصـرية   النصوص الخاصة بحرية العقيدة وحرية إقامة الشعائر الدينية في الدسـات           

 ".التي تلت هذا الدستور
 مـن   46ن نص المادة    عترفت بأ إن المحكمة    أن األهم في الحكم المشار إليه أ       على

ن تكون الشعائر الدينية موافقـة للنظـام العـام ولكنهـا           فل شرط أ  غأالدستور الحالي قد    
 حرية إقامة الشعائر الدينية     أما" أن تكملة فتقول     ىعليها ه  في الدستور    اًت هذا نقص  عتبرإ

  الدستور الحالي وهـو قيـد عـدم        هغفلأ عنه الدساتير السابقة و    أفصحتفهي مقيدة بقيد    
 عمـدا    ال يعني إسقاطه   هغفالإ أن، وال ريب    دابلآل اإلخالل بالنظام العام، وعدم منافاته    

 أن، ذلـك    انت مخلة بالنظـام ومخالفـة لـآلداب       وإباحة إقامة الشعائر الدينية حتي لو ك      
  بـديهياً  أمـراً  باعتبـاره  صراحة    والنص عليه  اإلثباتالمشرع رأي هذا القيد غني عن       

ـ  . )101("غفل النص عليه  أ ولو   هعمالإ يتعين    دستورياً صالًأو  رأي  م نطلـع علـى    هذا ول
 . والعقيدةمختلف للمحكمة العليا بشأن حرية الفكر 

 التفسير قد خالفت نص الدستور نفسه     ن المحكمة الدستورية في هذا      أويمكن القول ب  
 أو اآلخـرين ، وترفض قبول عقائـد       روح محافظة تسري في المجتمع ككل      وكشفت عن 

معترف بها هـي عقائـد فاسـدة    ن العقائد غير ال  حهم حرية ممارسة شعائرها وتعتبر أ     من
وكما عبرنا في الفصل التمهيدي من هـذه الدراسـة          .  المجتمع وتقاليده  آدابوتتنافي مع   

، وعدم الرغبة في اكتشـاف قـيم أو معـارف    حد الجمود  إلىحترام التقاليد القديمة    إفإن  
  هـي فكار أو عقائد جديـدة أية ألتعبير بشكل يجعل وكأن   كبت حرية ا    يساعد على  جديدة

وتبدو تلـك النظـرة المحافظـة للمحكمـة         .في ذاتها خروج علي النظام العام واآلداب        
مت المشرع الدستوري منذ عـام       للنظرة التي حك    استمراراً العقيدةالدستورية بشأن حرية    

الصياغة  قد تخلصت من عيوب      1971 من دستور  46 المادة   أن الرغم من    ى، فعل 1923
 المـادة   وحتى 1930 من دستور  13 و 1923تور   من دس  12التي صاحبت صياغة المواد   

 والتي كانت تشترط لضمان حرية القيام بالشـعائر الدينيـة عـدم             1964 من دستور  34
 ن إال أعتقـاد إلا، وجاء بصياغة مثالية في شـأن حريـة      اآلداب أومخالفتها للنظام العام    

تي تحكـم    ظلت هي بذاتها الروح ال     ه وما بعد  1923الروح المحافظة التي حكمت دستور    
                                                        

قضائية عليا، مجموعـة أحكـام   2لسنة7 في الدعوى رقم 1975لمحكمة الدستورية العليا أول مارس حكم ا )101(
 .228المحكمة العليا ـ القسم األول ـ الجزء األول ـ صفحة 
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 والتي هي في حقيقة األمـر تعبـر     1996فكر قضاة المحكمة الدستورية العليا حتي عام        
 . حتي إلى تطويرهيسعى ويتمسك بالقديم وال ه الجديد ويحاربيخشىعن ثقافة مجتمع 

 رغم ما سوف نرصـده    العقيدة المحكمة عن رؤيا معادية لحرية       أفصحتوهكذا  
 حريـة   أن يؤكـد    أمر، وهو   األخرىبشأن الحريات    أفق من تسامح واتساع     أحكامهافي  

ال زالت غريبـة فـي مجتمـع    مراتب حرية التعبيرـ    أسمى  تقديرنا  وهي في   ـ   العقيدة
 .امد يرفض التطور كالمجتمع المصريج

 .حرية الرأي والتعبير. 1-2

حرية الرأي مكفولة   " النحو التالي    ىرأي والتعبير عل   حرية ال  1971صاغ دستور 
 غيـر ذلـك مـن       أوتصوير  ال أو بالكتابة   أو ونشرة بالقول    رأيهالتعبير عن    إنسانولكل  

 ".لبناء ضمان لسالمة البناء الوطنيوسائل التعبير في حدود القانون والنقد الذاتي والنقد ا

ن موقفها من حرية الـرأي       المحكمة الدستورية العليا يبدو أ     أحكامومن مراجعة   
 الدسـاتير  أن " روح النص الدسـتوري، فهـي تـرى   ماً مع وانسجااً تحررأكثروالتعبير  

 تقرير الحقوق والحريـات      على 1923ها منذ دستور  المصرية المتعاقبة قد حرصت جميع    
 الحريات والحقـوق قـوة       يكون لهذه  أن من الشارع  الدستوري      العامة في صلبها قصداً   

  علـى  قيـداً  يكون النص عليها في الدستور        القوانين العادية وحتى    وسموه على  الدستور
، فتارة يقرر الدستور الحرية العامـة ويبـيح   وأحكام من قواعد  المشرع العادي فيما يسنه   

رية وكيفية ممارستها من غير نقص أو انتقـاص         للمشرع العادي تنظيمها لبيان حدود الح     
 خـرج   ا، فـإذ   التقييد والتنظـيم    يستعصي على  قاً يطلق الحرية العامة إطال    ، وطوراً منها

قيد حرية وردت في    ، بأن   ري هذا الضمان الدستو   ى يضعه من تشريعات عل    المشرع فيما 
و انتقص من حرية تحت شعار التنظيم الجائز دسـتوريا وقـع    أأهدر أو، الدستور مطلقه 

    )102(". بعيب مخالفة الدستورشريعي مشوباً التهعمل

                                                        
 مجموعة –قضائية دستورية 7 لسنة44 رقم ى في الدعو-1988 مايو 7حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة )102(

  .98 الجزء الرابع ص –تورية العليا حكام المحكمة الدسأ
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فـي حـدود   "ورية لعبارات  وهذا الحكم يكشف عن طبيعة تفسير المحكمة الدست   

 إدراجهـا   التي اضطرت الدساتير المصرية علـى     وهي العبارات   "لقانون أو وفقا للقانون   ا
، حيـث    جميع الدساتير المصرية بشكل عـام      في عجز المواد الحاكمة لحرية التعبير في      

  كانـت أيـاً ـ ن المشرع القانوني  أ وقررت ب واسعاًفسرت المحكمة تلك العبارة تفسيراً
 أو جعـل التمتـع بـه        ال يملك بحجة تنظيم الحق سلبه     ـ  لهااألداة التشريعية التي يستعم   

ن رقابتها تمتد لتشمل النصوص القانونية التي تنظم الحقوق         ، وقررت أ   أو مستحيالً  صعباً
 .الدستورية للتأكد من مسلك المشرع 

 ن المحكمة لم تضـع لنـا تعريفـاً         أ  فإننا نرى  أهميةورغم ما لهذا التفسير من      
 بغـرض سـلب      إال رع منظما للحق ومتي ال يكون تدخله      لمشيكون تدخل ا   متى   يوضح
يـث  مر مـن األهميـة بح    ، وهو أ   أو مرهقاً   أو حتي بغرض جعل استعمالة صعباً      ،الحق

ألحيان يتـدخل   ان تضع لنا هذا الضابط ففي كثير من         يستدعي من المحكمة الدستورية أ    
إلـى  ي يحول التنظيم     حت أخرىالمشرع بزعم التنظيم ويظل يقوم بهذا التنظيم درجة بعد          

 .)103( استعمالة بالكليةمن يمنعهم لمستعملي الحق إرهاق

 بين مجموعة حريات التعبير برباط وثيق فهـي ال تنظـر         وتربط المحكمة دائماً  
 وهو مسلك محمود للمحكمـة       كحقوق مجتمعه  إليها ولكنها تنظر    ىتلك الحقوق فراد   إلى

لحقوق المتشابهة لقياس مسلك المشرع      مجموعات ا  إلى ضرورة النظرة الكلية     يؤكد على 
تعبيـر  الزمـة     ن حرية الـرأي وال    أ المحكمة الدستورية    ىفتر. حيالها مجتمعه القانوني  

ـ إن ضـمان الدسـتور    " تقول المحكمـة  اإلطارجتماع وفي هذا لتحقيق هدف حرية اإل
 ونشـرها سـواء   والتمكين من عرضها اآلراءلحرية التعبير عن ـ  منه  47بنص المادة 

 قـد تقـرر     ها وغير ذلك من وسائل التعبيـر      و بتدوين بالقول أو بالتصوير أو بطباعتها أ     
 تفقـد حريـة     دونهابوبوصفها الحرية األصل التي ال يتم الحوار المفتوح إال في نطاقها            

 ال يتهيبـون موقفـا      أحرار، وبها يكون األفراد     فائدة، وال تكون لها من      جتماع مغزاها الا
 )104(".وال ينتصفون لغير الحق طريقا وال يترددون وجالً

                                                        
 والذي قام خالله المشرع بوضع تنظيم للجمعيات يـؤدي نتيجـة            2002لسنة84 يمكن ان نضرب مثال بقانون الجمعيات        )103(

 . وبالتالي يقعد الراغبين عن ممارسته بالكلية جداًيجعل استخدام الحق في تكوين الجمعيات صعباًإلى أن تعقيده الشديد 
 9 – 6 الجريدة الرسمية العدد –ق دستورية 14لسنة17 الدعوى رقم 1995 يناير 14م المحكمة الدستورية العليا بجلسة حك)104(

 الجريـدة  – قضائية دستورية عليـا  15 لسنة 6 في الدعوى رقم 1995 ابريل 15، وحكم المحكمة في     1995فبراير سنة   
 .1995بريل إ27 في 17الرسمية العدد 
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 بتعبير جديد في عجزها لم يسـبقها        جاءت من الدستور    47وألن صياغة المادة    
 من جدل حول هذا التعبير الجديد       أثير من الدساتير السابقة فقد كان لزاما إزاء ما          ياً أ إليه
لذاتي والنقد  والنقد ا "هو  والتعبير الجديد   .  وجهة نظر المحكمة الدستورية فيه     ن نعرض أ

ـ    "البناء ضمان لسالمة البناء الوطني       يـد   قنهـا أ ى، وقد فسر البعض هذه العبـارة عل
لرأي والتي يتعين من وجهة نظـرهم أن تكـون         حرية ا دستوري إضافي قيد به الدستور      

بيل النقـد   ن كان من ق    إال أ  كون التعبير محمياً  ن ال ي  وأ حدود القانون من حيث الشكل       في
لنقـد البنـاء    وقد تصدت المحكمة الدستورية  لتعريـف ا   .)105(المضمونالبناء من حيث    

حتواهـا  أللنقد ال تفيد لزوما رصـد كـل عبـارة    البناءه أن الطبيعة "وقالت في حكم لها     
  صـواباً  نساناً عن سياقها بمقاييس صارمة، ذلك أن ما قد يراه إ          ه منفصل مطبوع وتقييمها 
ن المدافعين عـن    ة عند آخرين، وال شبهة في أ      د يكون هو الخطأ بعين    ، ق في جزئية بذاتها  

 لحرية الرأي أن تتنفس في      أريدنه إذ   أ، و المغاالة إلىون  أ ومعتقداتهم كثيرا ما يلج    رائهمآ
غ ا من التجاوز يتعين التسامح فيه وال يس       فإن قدراً ،  المجال الذي ال يمكن أن تحيا بدون      

 )106(".لها إعاقة تداو مستوجباًاآلراء يكون الشطط في أنبحال 

حرية التعبير والرأي عندما نقتـبس مـن         إلىن نلخص نظرة المحكمة     ويمكن أ 
ن حرية التعبير تمثل في ذاتها قيمة عليا ال تنفصل الديمقراطية عنهـا وإنمـا               أ" حكم لها 

فـل تطـوير     ضوئها مجتمعاتها صونا لتفاعل مواطنيها معها بمـا يك         تؤسس الدول على  
ـ     ، فحري بنيانها وتعميق حرياتها   ة تتعـدد معهـا   ة التعبير هي الطريق لبناء نظم ديمقراطي

 وبرفضـها   ، وتتم بتسامحها مع خصومها، ومسئوليتها قبل مواطنيها       ،تخاذ القرار إمراكز  
، وطرحها من خالل الحوار     تجابتها باإلقناع إلرادة التغيير   ، واس لكل قيد يخل بمصداقيتها   
 . )107("مضمونها كان أياً أصلحها الختيارلبدائل يفاضلون بينها 

                                                        
ضة هو من قبيل النقد الهدام ر مما يكتب في الصحف وخاصة الصحف المعااً المصرية أن كثير الحكومةى تر)105(

 .ال النقد البناء وال يتمتع بروح المسئولية وبالتالي ال يتمتع بحماية الدستور
 – قضائية دسـتوريه  16 لسنة 42 في القضية رقم – 1995 مايو   20 حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة       )106(

 .1995 يونيو 8في 23 العدد –ريدة الرسمية الج
 مجموعة  –ق دستورية   19لسنة77 في القضية رقم     – 1998 فبراير   7حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة      )107(

 .1165أحكام المحكمة الدستورية العليا الجزء الثامن ص 
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، ومرجع تأسيسـي  ن حرية التعبير هي قيمة عليا  بأ ،ةن تقرير المحكم   إ وأتصور 

 كان سـببه، ومهمـا      أيا التقييد   ى شأن تلك الحرية يجعلها عصية عل      للدول هو إعالء من   
 .كانت طريقته

 .اإلعالم والطباعة والنشر ووسائل حرية الصحافة. 1-3

 فـي المـادة    اإلعالمة والنشر ووسائل    طباع حرية الصحافة وال   ىورد النص عل  
 اإلعـالم عة والنشر ووسـائل     حرية الصحافة والطبا   " النحو التالي   من الدستور على   48

 أو وقفها أو إلغائها بـالطريق اإلداري        وإنذارها الصحف محظورة    ، والرقابة على  مكفولة
 لـى ن يفـرض ع   ستثناء في حالة إعالن الطوارئ أو زمن الحرب أ        ال ا ، ويجوز محظور

مور التي تتصـل بالسـالمة       رقابة محددة في األ    اإلعالمالصحف والمطبوعات ووسائل    
 ". للقانون وفقاً األمن القومي، وذلك كلهأغراضو العامة أ

ر المختلفة رأت المحكمة العليـا       عادتها في الربط بين حريات التعبي       على وجرياً
ـ   ساتير المصرية المتعاقبة قد حرصت على      الد إن" عتبارهـا مـن    إة الـرأي ب    تأكيد حري

فة هـي   ن حريـة الصـحا    أ، و لثابتة في كل بلد ديمقراطي متحضر     األصول الدستورية ا  
  موفقـاً  ن الحـريتين ربطـاً    ، وبذلك تكون قد ربطت بي     )108("السياج لحرية الرأي والفكر   

 ذاتـه   ، وفي الوقـت   وعية التي تصب فيها حرية التعبير     حد األ أ الصحف هي    نباعتبار أ 
 . حرية التعبيرهي سياج يحمي 

 لتحقيق مغزى   زماً ال وكما اعتبرت المحكمة الدستورية العليا حرية الرأي شرطاً       
من ضـروب ضـمان حريـة        ضربا   حرية اإلجتماع، اعتبرت أن حرية اإلجتماع هذه      

 إال من خـالل      كافياً ال يمكن ضمانها ضماناً   . ن حرية القول والصحافة   إ" الصحافة فقالت 
كـون صـونها     تتكفل فيه الجهود للدفاع عن مصالح بذواتها ي        ،جتماعالا أشكالشكل من   

 .)109("واالجتماعية قتصاديةالالزما إلثراء مظاهر الحياة السياسية وا

                                                        
 الجريدة – قضائية دستورية عليا 7 لسنة 44 في القضية رقم 1988مايو 7حكم المحكمة الدستورية العليا في  )108(

 .98 ص –  الجزء الرابع – مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا 1988 مايو 29 في 21الرسمية العدد 
 مجموعة أحكام –ق دستورية 16 لسنة 2 في القضية رقم 1996 فبراير 3حكم المحكمة الدستورية العليا في  )109(

 .47ع ص الجزء الساب–المحكمة الدستورية 
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 الصحافة أيا ما كـان سـببه    أي قيد قانوني يعيق حرية   وال توافق المحكمة على   
، شئونهان الدستور كفل للصحافة حريتها بما يحول كأصل عام دون التدخل في             إ"وتقول  

ورهـا فـي بنـاء      و إضعافها من خالل تقلـيص د       بقيود تؤثر في رسالتها، أ     إرهاقهاو  أ
 اآلراءفضل الفرص التي تكفل تـدفق        أن يؤمن بها أ     دوماً مجتمعاتها وتطويرها، متوخياً  

 أن ال يجـوز      حقـاً  إليها من المواطنين ليكون النفاذ      ضيرالعالقطاع   إلىواألنباء ونقلها   
 فرض رقابة محددة عليها فـذلك فـي األحـوال           أجازن  ن الدستور وإ   أ يعاق، وباعتبار 

، )110(" مـن الدسـتور    48لتي حددتها المادة     ولمواجهة تلك المخاطر الداهمة ا     االستثنائية
 فـي  فحتـى ن الدستور المصري الحالي قد كفل حرية الصحافة بشكل واسـع    والحقيقة أ 

 الصحف  جوز فرض رقابة عامة على     فإنه ال ي   و غيرها  الخطر الداهم كالطوارئ أ    أوقات
 . األمن القوميأغراضو  تتصل بالسالمة العامة أأمورولكن رقابة محدودة فقط وفي 

 .جتماع الحق في اإل. 1-4

أن  ر والتي تنص على    من الدستو  54جتماع في المادة    ال حرية ا  ىورد النص عل  
إخطـار   إلىحاجة  ودون جتماع الخاص في هدوء غير حاملين سالحاً    الق ا للمواطنين ح "

جتماعـات والمواكـب   ال، وال يجوز لرجال األمن حضور اجتماعاتهم الخاصـة وا    سابق
 ".جمعات مباحة في حدود القانونوالت

 المحكمة الحق في التجمع من الحقوق الهامة والضرورية لصـون           اعتبرتوقد  
 أودسـتور    من ال  55و 54 كحق مستقل بذاته كفلته المواد       إليهحرية التعبير سواء نظرنا     

 من خاللهـا     ألهم قنواتها ومحققاً    كافالً باعتباره حرية التعبير تشتمل عليه      أن تقدير   على
 بحرية عـرض   ما يكون اتصاالً   أكثر إنهفً تابعا   أو أصيالً هذا الحق    أكان، وسواء   أهدافهاً
تـويهم   يح منظمـاً  تجمعاً معيناً اتجاهاًأو  يؤيدون موقفاًأشخاص أقام وتداولها كلما  اآلراء
 ما يعمل في نفوسهم وصورة حية لشـكل مـن            هذا التجمع نافذة يطلون منها على      ليكون

                                                        
 أجاز الدستور المصري فرض رقابة على الصحف في حالة الطوارئ أو زمن الحرب وفي الموضـوعات                )110(

 في 1995 يوليو  3حكم المحكمة الدستورية العليا في      .المتصلة بالسالمة العامة أو أغراض األمن القومي فقط         
 وحكـم  1995 يوليـو سـنة   20 في 29 الجريدة الرسمية العدد – قضائية دستورية   16 لسنة   25القضية رقم   

 – قضـائية دسـتورية   18 لسنة 59 في القضية رقم 1997المحكمة الدستورية العليا بجلسة األول من فبراير        
 .286 الجزء الثامن ص –مجموعة أحكام المحكمة الدستورية 
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  للدساتير ذاتهـا مرتبطـا      هذا النحو يعتبر سابقاً    ي، هذا الحق على    التفكير الجماع  أشكال 

 فطرتهـا وهـو     إليه في النفس البشرية تدعو      ، كامناً بالمدنية في مختلف مراحل تطورها    
 . )111("التي ال يجوز التنازل عنهالحقوق فوق ذلك من ا

 احـد حريـات     نأويعتبر هذا الحكم من األحكام القليلة للمحكمة التي تقرر فيه           
ود الدسـاتير وال يمكـن       وج  هو حق فطري سابق على     ـ االجتماع الحق في    –التعبير  

 مبـادئ   المحكمة قـد رتبـت عليـه   أن من إليه المبدأ المشار  أهمية، وتبدوا   النزول عنه 
 المنظم الذي يسـع حريـات العقيـدة         اإلطار هو   جتماعاإل حرية   أن أهمها، من   عةمتنو

  الحقوق ميسـر إلنفاذهـا ضـامناً        والطباعة والنشر، فهو كافل لهذه     والتعبير والصحافة 
  عماليـاً  أم كـان     تكوين التنظيم النقابي مهنيـاً     أن ذلك فقد اعتبرت     ى، وعل )112(لفاعليتها

 التي ال يجوز إعاقتها بقيود جائرة ال تندرج تحـت       جتماعاإل من فروع حرية     يعتبر فرعاً 
 يكون  أن بالتالي   ويجب،  يها يعطلها أو ينال من ممارساتها      عل ظيمها وإنما تعتبر عدواناً   نت

 .)113( قسرياً تركها عمالًأونقابة بذاتها  إلى نضمامإلا فال يكون إرادياً التنظيم عمالً

بطريقة "النظر   يجب   أنهاع تري المحكمة    جتمالتيجة تلك النظرة العليا لحرية ا     ون
 من يضمهم   أنجتماع باعتبار    حرية اإل  تي قد يفرضها المشرع على    القيود ال  إلىصارمة  

 كانـت   أيـاً ومعتقـداتهم   آرائهـم    عن   –جتماعهم معا   ا ب –تنظيم معين إنما يدافعون فيه      
 من  54لمادة   المنصوص عليها في ا    جتماعاإل القيود التي تقوض حرية      أن، ومع   طبيعتها

 أن العملية هـي التـي يجـب         أثارها أن، إال   إليهاالدستور قد ال يكون المشرع قد قصد        
 يخلص في    جديداً ، وهكذا ترسي المحكمة مبدأ هاماً     )114(". المحكمة لرقابتها  تخضعها هذه 

عرقلـة   إلـى  تنظيمية يـؤدي  إجراءات ما يقوم به من أن الشارع قد قدر  أكاننه سواء   أ

                                                        
يا ـ مجموعة أحكام  قضائية دستورية عل15لسنة6 الدعوى رقم 1995بريل  إ5حكم المحكمة الدستورية العليا )111(

 .440المحكمة الدستورية العليا الجزء السادس ص 
 قضائية دستورية عليـا     15 لسنة   6رقم  ب في الدعوى    1995بريل   إ 5 حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة       )112(

 .440مجموعة أحكام المحكمة الجزء السادس ص 
 .1997ديسمبر سنة18 بتاريخ 51مية العدد  الجريدة الرس1997 ديسمبر 6حكم المحكمة الدستورية )113(
 الجريـدة  – قضـائية دسـتورية   17لسنة38 في القضية رقم 1996 مايو لسنة    18حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة      )114(

 .637 مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا الجزء السابع ص 1996 مايو 30 في 21الرسمية العدد رقم 
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ن لمحكمة الدسـتورية العليـا ال بـد وأ        ، فإن ا  ه لم يدخل ذلك في تقدير     أم استعمال الحق 
 .جراءات لرقابتها الشارع من إت ما اتخذإلجراءات العملية التي  تترتب علىتخضع ا

 السـلطتين  ى يفرض علأن إن الدستور حرص على" لذلك   وتقول المحكمة تأكيداً  
 وفـي   – بصون الحقوق والحريات العامـة        كفيالً ية والتنفيذية من القيود ما ارتأه     التشريع

ـ جتماعالالصدارة منها حريه ا  أو المنطقة التـي يحميهـا الحـق    حداهماإ كي ال تقتحم  
 اله، وكـان تطـوير هـذه       فع بطريقة تتداخل معها بما يحول دون ممارستها        أو،  الحرية

ـ إرسـاء   إلـى الحقوق والحريات وإنمائها من خالل الجهود المتواصلة الساعية       اهيم المف
 لدورها في   ، وتقديراً جتماعيةاإللقيمتها  تأكيداً   أساسياً ، مطلباً الدولية بين األمم المتحضرة   

بـروز دور  ، وقد واكب هذا السعي وعـززه  بهاالمرتبطة  المصالح الحيوية  إشباعمجال  
 فـي  – ونقابات مهنيـة وعماليـة      أهلية وجمعيات   أحزاب من   المجتمع المدني ومنظماته  

 .)115(مل الجمعيمجال الع

 امتناع تقييد حرية اإلجتمـاع إال        صار لزاماً  نهأ"كما تقرر المحكمة بشكل قاطع      
، وفي الحدود التي تتسامح فيها النظم وفي الحدود التي تتسامح فيهـا الـنظم         وفق القانون 

ن تفـرض السـلطة     راطية وترتضيها القيم التي تدعو إليها، وال يجـوز بالتـالي أ           الديمق
رة  حملتهـا عليهـا خطـو      اجل تنظيمها إال إذ   أ من   جتماع قيوداً  حرية اإل  لىالتشريعية ع 

 لها كذلك سند من ثقلها وضرورتها، وكان تدخلها         ، وكان المصالح التي وجهتها لتقريرها   
 )116(". المصالح ومداهامن خالل هذه القيود بقدر حدة هذه

 .الحق في تكوين الجمعيات . 1-5

 من الدستور على النحـو      55يات في المادة    ع حرية تكوين الجم   ورد النص على  
 إنشـاء ، ويحظـر     المبين في القانون   يات على الوجه  للمواطنين حق تكوين الجمع   "التالي  

 ." أو ذا طابع عسكرييكون نشاطها معاد لنظام المجتمع أو سرياًجمعيات 

                                                        
 الجريدة – قضائية دستورية 21لسنة153 في القضية رقم 2000 يونيو3تورية العليا بجلسة حكم المحكمة الدس)115(

 .17/6/2000 في 24 العدد –الرسمية 
 . حكم المحكمة الدستورية مرجع سابق اإلشارة إليه  )116(
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لتعبيـر المختلفـة     عادة المحكمة الدستورية في الربط بين حقـوق ا          على وجرياً 

 حريات التعبيـر، فهـي      الستخدامجتماع من الحقوق األساسية الالزمة      الرها حق ا  واعتبا
ن جتمـاع، وأ  الرية ا معيات األهلية هو فرع من ح     حق المواطنين في تكوين الج    "تري أن   

داريـة، بـل     إرادياً حراً ال تتدخل فيه الجهة اإل       تصرفاًعن  ض  خهذا الحق يتعين أن يتم    
ـ ومـن   تمنحها بعـض الـدول    أوليةقاعدة  إلىحرية  الل هذهاحويستقل عنها ومن ثم ت

قيمة دستورية في ذاتهـا لتكفـل لكـل ذي شـأن حـق         ـ  بينها جمهورية مصر العربية   
نتقاء إ، وفي   ههدافأ و ه التعبير عن مصالح   ر على قدأ نهاأالجمعية التي يري     إلى االنضمام
 وما هذا الحـق إال      ، فيها اًات في حال تعددها ليكون عضو      الجمعي  من هذه  أكثرو  واحده أ 
 41الدستور قدرها فاعتبرها بنص المادة      أعلى   الشخصية التي     حريته  من يتجزأ ال   اًجزء
 بالدساتير المتقدمة صونها وعدم المساس بها ولـم         أسوة من الحقوق الطبيعية وكفل      ،منه

حق المواطن فـي  "ن ، وهي لذلك تقرر بشكل قاطع إ  " بها من خالل تنظيمها    اإلخالليجز  
 مما سلف بيانه مـن حقـوقهم وحريـاتهم          يستصحبه لزوماً  ف الجمعيات األهلية وما   تألي

 أصول دستورية ثابتة يباشرها الفرد متآلفة فيما بينها ومتداخلة          العامة األخرى هي جميعاً   
 ويعضد بعضها اآلخر في نسيج متكامـل يحتـل الوثـائق     مع بعضها البعض تتساند معاً    

 .) 117(الدستورية مكانا سابقا

 .إليها واالنضمامالحق في تكوين النقابات . 1-6

 من الدستور علـى     56 في المادة    إليها واالنضمامجاء الحق في تكوين النقابات      
 القانون وتكون   ه ديمقراطي حق يكفل   أساس قابات واالتحادات على  إنشاء الن "الوجه التالي   
 في تنفيـذ الخطـط   تاداواإلتح، وينظم القانون مساهمة النقابات    االعتباريةلها الشخصية   

 أعضـائها  بـين  االشتراكي، وفي رفع مستوي الكفاية ودعم السلوك  جتماعيةاإلوالبرامج  
سلوكهم في ممارسة نشـاطهم وفـق       عن   أعضائهالة  ء، وهي ملزمة بمسا   أموالهاوحماية  

 ."حريات المقررة قانوناً ألعضائها وبالدفاع عن الحقوق والأخالقيةيق شرف مواث

ة نظر المحكمة الدستورية في شأن هذا الحق الهام من حقوق           وقبل عرض وجه  
 التنظـيم النقـابي     أحاديـة  المشرع المصري يأخذ بفكرة       أن إلى نشير   أنالتعبير يتعين   

ـ  ويرجع السبب فـي ذلـك    الواحدة المهنة إطارنه ال يسمح بوجود نقابتين في أبمعني 
الطبيعي  النقابات فضال عن دورها      أن إلى – وبالنسبة للنقابات المهنية في األساس       اًئيزج

                                                        
 .يةقضائية دستور21 لسنة153 في القضية رقم 2000 يونيو 3حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة )117(
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 ههي من يقوم بمنح ترخيص بممارسـة المهنـة ألعضـائ        في الدستور    هالمنصوص علي 
 تقـوم   أيضا وفقا لطبيعة األمور ولكنها      أعضائهافوظيفتها ليست فقط الدفاع عن مصالح       

 .يص مزاولة المهنة لهؤالء األعضاءبمنح تراخ

النص الدسـتوري الخـاص   ة مغااليف من  وقد حاولت المحكمة الدستورية التخف    
ـ  أعضـائها  بين   االشتراكيدعم السلوك   بحرية تكوين النقابات ففسرت عبارة مثل        ن أب

  علـى  ا يعملـو  أو من واجبـاتهم     ا يتنصلو أن"يهم   النقابات ال يجب عل    أعضاء أنمعناها  
 إفـراد  نأ، وهو ما يعني ون إخالل بحقوقهم المقررة قانونا    ، ود  عنها انقيضها، أو ينحرفو  
 وخطـورة  بأهميـة  مـن الدسـتور    يكون اعترافـاً أن ال يعدو    56النقابات بنص المادة    
 أن، وما ينبغـي      ألعضائها بالحقوق المقررة قانوناً  ، وعمق اتصالها    المصالح التي تمثلها  

 يظل العمـل النقـابي      أن، وتوكيدا لضرورة    التدابير للدفاع عنها في مجموعها    يتخذ من   
، بل يكـون    أثراً أو قطاعا   أهميتها ضيقة محدودة    أومصالح جانبية    إلى ، فال ينحاز  تقدميا
وعلـي  .  )118( "رادتهمإ  من جموعهم وقابال للتغيير علي ضوء       مقبوالً  سياسياً  نهجاً متبنياً

 نتفق مع المحكمة    أن ال يمكن    إننا إال   أرساهاالرغم من ترحيبنا بهذا الحكم والسابقة التي        
  واحـداً  ى ال يحمل إال معن    االشتراكي السلوك   أنستور حيث   فيما استخلصته من نص الد    

 النقابيين وقـابال     تبني لنهج سياسي مقبول من جموع       يكون معناه    أن كان ال يمكن     أياً
 . وفقا لنص حكم المحكمة أرادتهم للتغيير علي ضوء

 المحكمة الدستورية العليا هو ذلك الحكم الذي قررت فيه          أحكام أهم من   أن على
 للحماية يكفـل لقـوة      نطاقاًوتوجيهاتها  الديمقراطية النقابية هي التي تطرح بوسائلها        أن" 

 مصالحها الرئيسية وينفض عن تجمعاتها عوامـل الجمـود ،           – كان موقعها    أياً –العمل  
اطها فال تتسـلط   لوجود حركة نقابية تستقل بذاتيتها ومناحي نش       أوليوهي كذلك مفترض    

 إذنها وال تتدخل في شئونها بما يعوقهـا عـن        على تأسيسهالق  ، وال تع  عليها جهة إدارية  
 تفرض  أن، وال   أعضائها مصالح    هي ميسراً  اطها، وال تحل نفسها محل ما تراه      إدارة نش 

 .)119("رر عقابها بإنهاء وجودها تقأووصايتها عليهم 

                                                        
 تابع 2 قضائية دستورية ـ العدد  21لسنة35 في القضية رقم 2000حكم المحكمة الدستورية العليا أول يناير ) 118(

 .13/1/2000في 
 الجريدة –قضائية دستورية 18لسنة86 في القضية رقم 1997ديسمبر 6 حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة )119(

 .1997ديسمبر 18 بتاريخ 51الرسمية العدد 
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 التنظيم النقابي ال يستلزم     أنوهو قضاء مضطرد للمحكمة الدستورية التي تري         

 حق العمال في تكوين تنظيمهم النقابي هو فـرع          أن"ية جهة إدارية    أه تصريحا من    ياملق
 ال تتداخل فيـه     اً حر  إرادياً ن يتمحض تصرفاً  ، وان هذا الحق يتعين أ     جتماعالامن حرية   

 .)120(" عن سيطرتهاستقل عنها ليظل بعيداً بل ياإلداريةالجهة 

 .  التعبير في مصر تقييم موقف المحكمة الدستورية العليا من حرية. 2

 العقيـدة  فيما عدا موقفها مـن حريـة   –تعتبر مواقف المحكمة الدستورية العليا   
 تنظر من أن مدعاة للفخر والتأييد فقد حاولت فيما اتيح لها ـوالذي انتقدناه في موضعه   

 تدعيم حرية التعبير بصورها المختلفة وهناك عدد من المبادئ يمكن استخالصها            دعاوى
 - :أحكامها من مجمل

 للحقوق والحريات العامة وفي القلب منها حرية التعبير قوة الدستور           أنهو  : المبدأ األول 
ه مـن   نه إذا خرج المشـرع فيمـا يضـع        أوالتي تسمو علي القوانين العادية و     

 قيد حرية وردت فـي      ، بأن ة الدستورية لحريات التعبير    هذه القو  تشريعات على 
نتقص من حرية تحـت شـعار التنظـيم الجـائز           و ا  أ أهدر أو،  الدستور مطلقه 

 بعيب مخالفة الدستور، ويعتبر هذا المبـدأ         التشريعي مشوباً  ه وقع عمل  دستورياً
 مـن الدسـاتير     اً كثير أن ذلك   أرستها المحكمة قد    أن ى المبادئ التي نر   أهممن  

 المشرع خطوة بعد خطوة وبحجـة  يتولىالقانون مهمة تنظيم الحق ثم     إلىتحيل  
تفسير من المحكمـة    ال هذا   أن ىعل ، الحق الدستوري من مضمونه    فراغإم  التنظي
 يفـتح  ـ الحـق   فرق بين التنظيم وبين التضييق علىن لم يضع ضوابط للوأـ 

ريات التعبيـر فـي      الطعن في كثير من القوانين التي تحكم ح        أمام الباب واسعاً 
 . ما سنريمصر على

 مجموعـة حريـات      المحكمة بـين   ألتزمتهذي   هو هذا الربط العبقري ال     : الثاني   المبدأ
 ىتلك الحقـوق فـراد     إلىحيث ربطت بينها برباط وثيق فهي ال تنظر          ،التعبير

 حرية الـرأي    أن المحكمة الدستورية    ى، فتر ه كحقوق مجتمع  إليهاولكنها تنظر   
ة الصحافة هـي سـياج      ، وان حري  جتماعالاالزمة لتحقيق هدف حرية     والتعبير  

                                                        
 مجموعة أحكام –قضائية دستورية 17 لسنة22 في القضية رقم 1996فبراير 3 حكم المحكمة الدستورية العليا )120(

 .446المحكمة الدستورية العليا ـ الجزء السابع ص 
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 إال  كافيـاً ال يمكن ضمانها ضـماناً  .ن حرية القول والصحافة  أ، و لحرية التعبير 
، وان الحق في تكوين الجمعيات هو صورة        جتماعاإل أشكالمن خالل شكل من     

، تـربط   حريات التعبير وهكذا  أسمى   هو من    من صور الحق في التجمع والذي     
ة  يسهل الدفاع عنها كوحـد المحكمة بين حريات التعبير جميعها وهو األمر الذي      

 . مترابطة

 48 هو ذلك التعريف لعبارة النقد البناء والذي ورد فـي عجـز المـادة                :المبدأ الثالث   
نفصلة مطبوع وتقييمها م  حتواها  أ رصد كل عبارة     والذي رأت انه ال يفيد لزوماً     
 المبـادئ   أهـم  مـن    تقرير واحد  إلىوانتهت فيه   "عن سياقها بمقاييس صارمة     

 ومعتقـداتهم   أرائهم المدافعين عن    أن"عبير وهو   ية التي تحمي حرية الت    الدستور
 تتنفس في المجـال     أن لحرية الرأي    أريد انه إذ أ، و المغاالة إلىون  أ ما يلج  كثيراً

 من التجاوز يتعين التسـامح فيـه وال         فإن قدراً ،  ه تحيا بدون  أنالذي ال يمكن    
 ". إعاقة تداولها مستوجباًاآلراء يكون الشطط في أنيسوغ بحال 

 ه الدساتير ذاتها باعتبـار   ىالتجمع هو من الحقوق السابقة عل       الحق في  أن:  الرابع   المبدأ
ورهـا، كامنـا فـي الـنفس         بالمدنية في مختلف مراحل تط      مرتبطاً  فطرياً حقاً

، وال يجـوز    "قوق التي ال يجوز التنازل عنها      المثابة من الح   وهو بهذه البشرية،  
 إجـراءات  ما يقوم بـه مـن        أن قدر    الشارع قد  أكاننه سواء   بالتالي تقيدها وإ  
، فـإن   ل الحق أم لم يدخل ذلـك فـي تقـديره          عرقلة استعما  إلىتنظيمية يؤدي   

ن تخضع اإلجراءات العملية التـي  تترتـب         أالمحكمة الدستورية العليا ال بد و     
 .ه الشارع من إجراءات لرقابتهااتخذعلي ما 

ال بقانون وفي الحدود التي تتسـامح       جتماع إ النه ال يجوز تقييد حرية ا     إ :المبدأ الخامس   
ن ، وال يجوز بالتـالي أ     إليهافيها  النظم الديمقراطية وترتضيها القيم التي تدعو         

 اجـل تنظيمهـا إال إذ     أ من   جتماع قيوداً ال حرية ا  السلطة التشريعية على  تفرض  
 لها كذلك سند مـن      ، وكان رة المصالح التي وجهتها لتقريرها    حملتها عليها خطو  

ه المصـالح    القيود بقدر حدة هـذ     ه، وكان تدخلها من خالل هذ     ضرورتهاثقلها و 
 المحكمة لم تسـهب فـي بيـان شـروط الـنظم             أن الرغم من    ى، وعل ومداها

 . المبدأبأهمية ذلك ال يخل أنالديمقراطية 
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 مـن   فرعـاً ه حق المواطنين في تكوين الجمعيات األهلية  باعتبـار أن: المبدأ السادس    

، بـل   ال تتدخل فيه الجهـة اإلداريـة      ي حر   ادرتصرف أ  هو ،جتماعالاحرية  
 إلـى  نضمامإلا، وان حق     تتدخل الجهة اإلدراية فيه    أنويستقل عنها وال يجوز     

 من حرية المـواطن الشخصـية   يتجزأ عنها هو جزء ال      االنفصال أوالجمعيات  
 منه من الحقـوق الطبيعيـة   41 الدستور قدرها فاعتبرها بنص المادة  ىعلالتي أ 
 بهـا   اإلخالل بالدساتير المتقدمة صونها وعدم المساس بها ولم يجز          أسوةل  وكف

 .من خالل تنظيمها

  حاولت المحكمة الدستورية التخفيف مـن غلـواء الـنص الدسـتوري              :المبدأ السابع   
 بـين  االشتراكيدعم السلوك  الخاص بحرية تكوين النقابات ففسرت عبارة مثل        

 مـن   ا يتنصـلو  نأ"قابات ال يجـب علـيهم        الن أعضاء أنن معناها   أب أعضائها
  هو عـدم     االشتراكيدعم السلوك   ى  ن معن أ، و  نقيضها  على ا يعملو أوواجباتهم  

  سياسـياً   نهجـاً  بل يكون متبنياً   ضيقة محدودة      أومصالح جانبية    إلى نحيازإلا
وهـو تفسـير ال يمكـن    . رادتهمإ  ضوء للتغيير على من جموعهم وقابالً مقبوالً

 جانـب   النص ولكنه في النهاية يكشف عن محاوالت حثيثة من         من   هاستخالص
 .المحكمة لدعم حرية التعبير

يـة جهـة إداريـة لتأسـيس     أ ترخيص من  هو عدم لزوم الحصول على :المبدأ الثامن   
 لوجود حركـة نقابيـة تسـتقل بـذاتيتها     أولي ذلك مفترض  أن عتبارباالنقابات  

 إذنها وال    على تأسيسها، وال تعلق    ةاطها فال تتسلط عليها جهة إداري     ومناحي نش 
 .ونها بما يعوقها عن إدارة نشاطهاتتدخل في شئ

 إلـى  موقف المحكمة الدستورية العليا ينحو ومنذ بداية تأسيسها          أنويمكن القول   
  التي اتخذت حيالها موقفـاً العقيدة عدا حرية   – المختلفة   بأشكالهاالدفاع عن حرية التعبير     

نه بصرف النظر عن النص الدستوري فإنه كلما كان القضاة          يؤكد أ  األمر الذي    ـمذموماً
، وانه حتي لو كـان     حريات التعبير في مأمن     بالديمقراطية كلما كانت   يماناًإو نفتاحاًإ أكثر

 يفسـروه   أنرية يسـتطيعون     فإن قضاة غير مؤمنين بالح      وقويا النص الدستوري منفتحاً  
 فإن الدرس الذي نخرج منه هنا هـو  ، وهكذاهنصوصبشكل ضيق وغير متسق حتي مع   

 . من القانونأهم اإلنسانن أ من النص وأهم القاضي أن
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 ا�N�R ا�("�!
��D"ت 2�#���	
  ا�	�"ء ا��"ن�ن� ا����ي ا��"آC ����� ا��

 و��k�%� 9S ا�,و�� ا����ي

 

للوضع الدستوري في مصـر وتطبيقـات المحكمـة          الفصل الثاني عرضنا في   
 عامـة علـى   مالحظاتنا ال صل  ، ونعرض في هذا الف    ستورية العليا بشأن حرية التعبير    الد

  والمحكمـة    اإلداريموقـف محكمـة القضـاء       القانونية الخاصة بحرية التعبير و    البنية  
 . العليا بشكل عام من تلك الحرياتاإلدارية

موقف مجلس الدولة منهـا بشـكل       وال يقصد هنا مناقشة النصوص القانونية و      
 ورصـد   يـة،  البيئة القانون   على ولكن يقصد فقط وضع بعض المالحظات العامة      عميق،  

لدولة بشكل عام مـن حريـات    موقف مجلس اتأثير تلك البيئة على تلك النصوص وعلى  
مناقشة القوانين الحاكمة لحريـات التعبيـر        إلى  ننا سوف نعود    أ علىمع التشديد   . التعبير

 2002 والتطبيقات المترتبة عليها خاصـة فـي عـام       اإلداريوتطبيقات محكمة القضاء    
 . وخصوصية في فصول تالية عمقاًأكثرضعها بشكل  محل الدراسة في مو2003ـ
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 ا��	�!  اTول 

��D"ت 2�#���	
 )121( ا�	�"ء ا��"ن�ن� ا����ي ا��"?C ����"ت ا��

 الملغـاة    أو العدد الحقيقي للتشريعات السارية في مصـر         اآلنال يعرف حتي    
 لمـا    وفقاً ، ولكنه  تشريع وخمسمائةآالف   سبعة   ومائة إلى آالف  ويتراوح الرقم بين سبعة     

 واجـب التطبيـق،      قانوناً 38 فإن حرية التعبير في مصر يحكمها        إليهاستطعنا الوصول   
منهـا تسـعة قـوانين      واألولـى    القوانين في فترة الحرب العالمية       وقد صدر بعض هذه   

 تعـديالت   أو سواء في شكل قـوانين       1952 وحتى 1914الفترة من    في   صدرت جميعاً 
 .بيانها كاألتيواألصلية علي حالها صوص  بعض موادها مع بقاء النىعل
 . بشأن التجمهر1914لسنة  10 .1
 .1929 لسنة28االجتماعات، وتعديل بعض مواده بالقانون  بشأن 1923 لسنة 14 .2
 .1936 لسنة 20قانون المطبوعات رقم  .3
 لسـنة  116 بـالقوانين  التي جرت عليه والتعديالت 1937 لسنة 58قانون العقوبات   .4

، 1951لسـنة  24القانون  و1947 لسنة 65 والقانون1946  لسنة117 والقانون   ،46
 . 1952 لسنة 16والقانون 

 سواء في   ن قانوناً و وعشر واحد صدر   2002 وحتى 1952وفي الفترة من يوليو   
 . تعديالت على قوانين قائمة بيانها كالتاليأوصلية شكل قوانين أ

 .نما السيأشرطة  بتنظيم الرقابة على1955  لسنة430القانون  .5
 . عن القوات المسلحةأخبارية  بشأن حظر نشر أ1956 لسنة 313قانون  .6
 1914 لسـنة  10 القـانون   مكرر على3 بشأن إضافة مادة     1968 لسنة 87القانون   .7

 .بشأن التجمهر
والمعدل بالقانون    والتعداد إلحصاءل بإنشاء الجهاز المركزي     1960لسنة 35القانون   .8

 .1982 لسنة 28
 .شأن تنظيم جهاز المخابرات العامة ب1971 لسنة 100القانون  .9
 . نشرهاأسلوب الوثائق الرسمية وتنظيم  بالمحافظة على1975  لسنة121القانون  .10

                                                        
 من هذه الدراسة والمتضمن حصراً بما تيسر لنا من النصوص القانونية الحاكمة لحرية       1يراجع الملحق رقم    )121(

 .بير بمعناه الواسع والتطورات والتعديالت التي جرت على كل نص قانونيالتع
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  بتنظيم الرقابة على   1955  لسنة 430 القانون   أحكام بتعديل   1992 لسنة 38القانون   .11
 . السينماأشرطة

 430 القـانون    أحكـام   من اإلذاعة بشأن استثناء هيئة     1960لسنة 27القرار بقانون    .12
 . السينماأشرطة  بتنظيم الرقابة على1955 لسنة

 لسـنة  313 القانون   أحكام بتعديل   1967 لسنة 14وهو القانون المعدل بالقانون رقم       .13
1956. 

 . السينماأفالم بتنظيم عرض 1971 لسنة 13القانون  .14
 1979 لسـنة  36 حزاب السياسية وتعديالتـه  بشأن األ1977 لسنة 40القانون رقم    .15

 ،1994 لسـنة  221والقانون ، 1983 لسنة114، والقانون 1980 لسنة 144والقانون  
 . 1992 لسنة108، والقانون 1981لسنة 156

 لسـنة  5، والمعـدل بالقـانون    بشأن النقابات المهنية1993 لسنة 100القانون رقم    .16
1995. 

 .لية والمؤسسات الخاصة بشأن الجمعيات األه2002 لسنة 84القانون   .17

ن البناء القانوني المصري المنظم لحرية التعبير يمتد في الفضـاء  ويمكن القول بأ  
 وحتى مصر     ريخ إعالن الحماية البريطانية على     وهو تا  1914التاريخي الواقع منذ عام     

، وهو تاريخ شـهد تقلبـات       قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة    تاريخ صدور    2002
ـ إلى ني الذي يمتد فهذا البناء القانو ،تلفةسياسية مخ  سـبعه وثمـانين   ما يقرب من قرن 

حمايـة   من الزمان عاصر مصر وهي  والية عثمانيـة ثـم سـلطنة تحـت ال                 – عاماً
 شبة  ستقالالًإ، فملكية برلمانية مستقلة     أربعة، فملكية برلمانية مستقلة بتحفظات      البريطانية

جمهوريـة  ، ف مهوريـة بين مصر وبريطانيا، ثم ج     المعقودة   1936كامل في ظل معاهدة     
 دساتير وإعالنـات  ة من سبع أكثروسنت مصر في تلك الفترة      . قرب الي النظم الرئاسية   أ

ألول ا، فالسلطان فـؤاد      من السلطان حسين كامل    ة فيها كالً   رئاسة الدول  ى، وتول دستورية
 فؤاد الثاني، فـالرئيس اللـواء   ، فالملك احمد الملك فؤاد األول، فالملك فاروقأصبحالذي  

 الـرئيس   وأخيـراً  ، السـادات  أنور فالرئيس   ،، فالرئيس جمال عبد الناصر    محمد نجيب 
ـ    وخالل تلك الفترة عاصرت مصر ح     . حسنى مبارك  ،  والثانيـة  ىربيين عالميتين  األول
 السـوفيتي   اإلتحاد، وبرز    العثمانية ة عالقة استمرت قرون أربعة مع الدول      وانتهت قانوناً 
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ك ، ودخلـت مصـر فـي        بعد ذل  السياسي والفكري    همعسكرونهار هو   إكقوة كبري ثم     

ـ  إسرائيل، ومع    في اليمن مع القوي الملكية     أهمها كان   مواجهات إقليميه  رتين محاولـة    م
ـ       ، فضالً لصد رغبتها التوسعية   د حمايـة نظـام      عن بعض المناوشات في السودان بقص
، وخـالل  ويـة  الوحدألقذافي، ومع ليبيا بقصد تحجيم رغبات العقيد الرئيس جعفر نميري  

لرأسمالي في صـورته   من النظام ااالقتصاديةالفترة نفسها جربت مصر العديد من النظم     
أسمالي فـي صـورته     النظام الر إلى  ، ثم العودة    محاولة بناء اشتراكية الدولة   إلى  البدائية  

نظام يقـوم علـى فكـرة تعـدد         وتبدل النظام السياسي المصري من      . األولية من جديد  
التعبئـة   منها منظمـات   األمة ويعتمد بدالً   ة األحزاب مفتتة لوحد   ظام يرى األحزاب الي ن  

الحزب الواحد ولكـن فـي قالـب     بنظام نظام أشبهإلى الجماهيرية، ثم يعود مرة أخرى      
 الصـداقة   إلى سالم ومن العداء للواليات المتحدة    الإلى   إسرائيلومن الحرب مع    . تعددي

  فـي هـذا      نـدماج إلامحاولة  إلى  ء للنظام العالمي    ، ومن العدا   الخ ... معها اإلستراتيجية
ياسية إلي التلكؤ في التصـديق      العهد الدولي للحقوق المدنية والس     النظام ومن التوقيع على   

 .لتفاف حولهإلاصديق ومحاولة التعليه، ثم 

 مصـر   مـرت علـى    واالجتماعية واالقتصاديةعشرات من التحوالت السياسية     
 التي  والمتشددةوظل الثابت الوحيد فيها هو الروح المحافظة        خالل تلك الحقبة من الزمن      

ـ أويجابية إحكمت المنظومة القانونية الحاكمة لحرية التعبير التي لم تشهد تطورات        ى حت
 .تغيرات ذات شأن على مختلف العصور والحقب

ي من العبـارات التقليديـة      ه" ئن اجتماعي القانون كا " عبارة   أن الرغم من    وعلى
 تسـتجيب للتطـورات   أن يتعـين عليهـا   أوتسـتجيب  القوانين  أن والتي تؤكد    ،الشائعة

ز التساؤل حول السبب الذي من اجله ظلـت تلـك        يبر أننه من المشروع    إ، ف االجتماعية
 االجتماعيـة  حالها من الجمود والتشدد رغم ما يبدو من  تغير للظـروف          المنظومة على 
إلـى  التنظيمـات السـلمية التـي تـدعو          سبيل المثال ظلت      حولها، وعلى  واالقتصادية

في مصـر  ـ من حيث الشكل والمضمون ـ  الماركسية بصورها المتعددة مجرمة قانونا  
 شد فترات التقارب بين النظام السياسي المصـري واإلتحـاد السـوفيتي           أ في ظل    ىحت

، كما ظلت التنظيمات السلمية ذات الطبيعـة الدينيـة          السابق في ستينيات القرن الماضي    
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لسـعودي فـي    رغم التقارب السياسي المصـري ا     ـ    ومضموناً شكالًـ   أيضاًرمة  مج
 .سبعينيات القرن الماضي

 أنويتميز النظام القانوني بالتشدد تجاه حريات التعبير بشكل عام ويمكن القـول             
النظام القانوني المصري يالحق كل طرق التعبير المعروفة ويخضعها للتجريم  ويمكننـا             

 .د المالحظات العامة على النظام القانوني المصري نورد بعأنهنا 

 :المالحظة األولي  

 النظام القانوني المصري يعاقب بشكل عـام علـي كـل صـور التعبيـر                أن 
 أن على   فنصت    عقوبات كل وسائل التعبير عن الرأي      171وقد جمعت المادة    المعروفة  

ه بإحدى الوسائل الميكانيكيـة      إذ حصل الجهر به أو ترديد      يعتبر القول أو الصياح علنياً    "
الجهـر بـه أو ترديـده    تم فى محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر مطروق أو إذ    

 أذيـع بطريـق   ابحيث يستطيع سماعه من كان فى مثل ذلك الطريـق أو المكـان أو إذ             
 إذ وقع فى محفـل عـام أو          ويكون الفعل أو اإليماء علنياً     ىالالسلكي أو أية طريقة أخر    

كـان فـى   عام أو فى أي مكان آخر مطروق أو إذ وقع بحيث يستطيع رؤيته من       طريق  
تعتبر الكتابة والرسوم والصور الشمسية والرموز وغيرهـا        . مثل ذلك الطريق أو المكان    

 عرضت بحيث   ا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذ         ا إذ علنية التعبيرمن طرق   
 بيعـت أو    اام أو أي مكان آخر مطروق أو إذ       يستطيع أن يراها من يكون فى الطريق الع       

 ."عرضت للبيع في أي مكان

 : المالحظة الثانية 
تجريم كل صور التعبير بمـا فـي ذلـك    إلى إن النظام القانوني المصري ينحو  

ـ 98ادة الم نأخذ علي سبيل المثال      أنالتعبير السلمي عن الرأي ويمكن       انون أ مكرر من ق
يعاقب بالسـجن   "نه  أوالتي يجري نصها علي      1970 سنة 34العقوبات والمضافة بالقانون  

 جمعية  أدار أو نظم أو     انشأ جنيه كل من     ألف تتجاوزتقل عن مائة جنيه وال       وبغرامة ال 
لى مناهضة المبادئ   إ وسيلة   يةأبأو هيئة أو منظمة أو جماعة يكون الغرض منها الدعوة           

الدولة أو الحض على كراهيتهـا أو        التى يقوم عليها نظام الحكم االشتراكى فى         األساسية
ومـة  االشعب العاملة أو التحـريض علـى مق       االزدراء بها أو الدعوى ضد تحالف قوى        
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تزيـد عـن      من ذلك ويعاقب بالسجن مـدة ال       يءلطات العامة أو ترويج أو تحبيذ ش      الس 

نضـم  إ خمسمائة جنيه كل من تتجاوز خمس سنوات وغرامة التقل عن خمسين جنيه وال     
اعات مع علمه بالغرض الذى تـدعو       الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجم      لى هذه   إ
ا فى الفقرة   ى صورة من الصور ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليه       أليه أو اشترك فيها ب    إ

 التى يقـوم عليهـا النظـام        األساسيةية طريقة لمناهضة المبادئ     أالسابقة كل من روج ب    
 الـدعوة   حبذاهية هذه المبادئ واالزدراء بها أو       االشتراكى فى الدولة أو حرض على كر      

ومة السلطات العامة وكذلك كل مـن       اقوى الشعب العاملة أو حرض على مق      ضد تحالف   
  وتحبيـذاً  مطبوعات تتضـمن ترويجـاً     محررات أو    حرازإالوساطة أو   بحاز بالذات أو    

ية أبحرز  أز أو    الغير عليها وكل من حا     إطالع كانت معدة للتوزيع أو      اإذ مما تقدم    يءلش
وقتيـة لطبـع أو     وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العالنية مخصصة ولو بصـفة             

 ". مما ذكريءذاعة شإتسجيل أو 
 ثمـة قانونـاً   آ في مصر تعتبر     االشتراكي وهكذا فإن الدعوة ضد مبادئ الحكم       

ية وتفسر محكمة النقض المصـر    . العنفإلى  ير الدعوة    بغ أو ولو تمت بغير عنف      ىحت
 لـه   حماية الدستور وكل ما كان الدستور مصـدراً     أراد الشارع قد    نإ"هذا النص وتقول    

 المختلفة المنصوص عليها فيه لضـبط شـئون الحكـم فـى الـبالد               األساسيةمن النظم   
 كان القانون   وإذا. ء بها زدراإل من الحض على قلبها أو كراهيتها أو ا        .وإدارتهاوتحديدها  
نه إ بها ف  إالتقع الجريمة     تكون على صورة معينة ال     أنحريض   فى عبارات الت   بال يتطل 

ن أ ،دبـى ر فى الجريمة عنصراها المادى واأل     يتواف على أنه يجب أن      علي ذلك   نزاع   ال
 ثـم  …لى ما نهى القانون عنه من ذلك التحـريض   إن تؤدى   أنها  أتكون العبارات من ش   

لـى هيئـة معينـة أو       إى الظاهر    ف عنى هذه المادة موجهاً   ن يكون الطعن فى م    أجاز  انه  
ن يكـون   أن ذلك يجب    أ أاللى ذات النظام للنيل منه      إ فى الواقع    شخاص معينين ومسدداً  أ

،كمـا قـررت المحكمـة      ) 122("ت فى ذاتها على حسب المقصود منها       من العبارا  مستفاداً
 شخص  ما يطلبه القانون لقيام جريمتى الترويج والتحبيذ هو االكتفاء بمخاطبة         " ن  نفسها أ 

 )123(."لى العالنيةإة خاصة أو فى مكان خاص دون حاجة واحد أو فى جمعي
 :المالحظة الثالثة 

                                                        
  319 صـ 1 مجموعة الربع قرن الجزء 13/5/1940نقض  )122(
  8 بند 320 صـ 1 مجموعة الربع قرن الجزء 18/5/54نقض  )123(
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التشدد عند معالجته لحريـات     إلى   النظام القانوني المصري بشكل عام يتجه        نإ 
 ذلك  فقد نصـت  ى عل مثاالًاإلضرابالتعبير المختلفة ويعتبر موقف المشرع من جريمة     

 العمـال  أو معاقبة المـوظفين  ى عل1937العقوبات والصادر عام     من قانون    124المادة  
 بدون سبب بالحبس والغرامـة      أعمالهم يتركون   أو عن العمل    متناعإلا ى يتفقون عل  الذين

 صدر المرسوم بقـانون     1946، وفي عام    أضرار أية اإلضراب ىحتي لو لم يترتب عل    
 لو استقال الموظـف     ىد حت  مشددا من تلك المادة حيث جعل العقوبة تمت        1946لسنة116

هذه االستقالة تحمـل    أن إذ اعتبر    أكثر أو أشخاصمن عملة ما دام عدد المستقيلين ثالثة        
 الي جـرائم التعبيـر   أضاف، وبذلك يكون قانون العقوبات قد عن العمل ضرابمعني اإل 

 1951لسـنة 24، ثم جاء المرسوم بقانون !!! من العمل االستقالة لهذا التعديل جريمة   وفقاً
سـتة  مـن    ها الحبس لمدة سنة بـدالً      للعقوبة ليجعل  األقصىليشدد من المادة ويرفع الحد      

 األقصـى  برفع الحـد     1982لسنة29 تعديل تلك المادة وفقا للقانون       ى جر وأخيراً،  شهرأ
 تلك التعديالت كلها    أن، ويمكن مالحظة     من خمسين جنيهاً   للغرامة لتصير مائة جنية بدالً    

وحسـني  وصدقي،  وإسماعيل  ،  مصطفي النحاس تلفة رأسها   ت مخ جرت في ظل حكوما   
 عـام  وحتـى  1937، ونظم سياسية مختلفة وحقب زمنية مختلفة تمتد من عـام       ومبارك
ـ   أن، والطريف   1982  العهـد  ى التعديل األخير جاء عقب تصديق الحكومة المصرية عل

 الـذين  و واالجتماعية ةاالقتصاديالدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق        
 . السلمي بشكل خاصاإلضرابيضمنان  الحق في التعبير الحر بشكل عام والحق في 

نمـوذج  من قانون العقوبات ك    188 بنص المادة    االستداللوفي هذا المقام يمكن     
 تدرج المشرع فى تضييقه على الحريات فهذه المادة عنـدما وردت فـى قـانون                لكيفية

 أخبـاراً  القصـد  بسـوء  كانت تعاقب فقط كل من نشر        1937م  العقوبات الذى صدر عا   
 جـرى   تعـديالً أنعلى ، " الغير إلى  مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً      كاذبة أو أوراقاً  

ففـى الـنص      وهو تعديل هـام،    1955 لسنة   568على تلك المادة بموجب القانون رقم       
ى كـان   أد  م قد نشر بسوء القص     المته أن تثبت   أن كان على النيابة العامة       للمادة   يصلألا

 فى ذلك فقدت الجريمة ركن القصـد  أخفقت سوء نية المتهم فان   ثباتإتهام  إلعلى سلطة ا  
 حتـى تثبـت    الذى يقضى باعتباره بريئاً   األصل إلى الجنائى وتعين براءة المتهم رجوعاً    

 فقد  1955 سنة   568 التعديل الذى اجرى على تلك المادة بموجب القانون رقم           ماأ،  دانتهإ
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 حسن النية على المتهم فما دام المتهم قد نشر الخبر الكاذب أو الورقـة             إثبات ءجعل عب  

 تكدير السلم العـام  إلى الغير فهو سئ النية يرمى بالنشر إلى المصطنعة أو المنسوبة كذباً   
  .)124(نه كان حسن النية أ إثباتوعليه هو ال النيابة العامة 

 1995 سـنة    93بالقـانون   ) 188(ة نفسـها     تم تعديل المـاد    1995وفي عام   
 الكاذبة أو األوراق المصطنعة أو المـزورة أو        األخبارلم يعد نشر    وبموجب ذلك التعديل    

 كلمة المغرضة   وأضيفت البيانات   إليها أضيف الغير فقط هو المؤثم بل       إلىالمنسوبة كذبا   
ر أو بيان حتـى     ى خب أن نشر   إ وبمقتضى ذلك ف   … نص التجريم    إلىوالدعايات المثيرة   
ى أ مغـرض  بأنـه  وصفته النيابة العامة اإذ للعقاب  يكون محالًأن يمكن  لو كان صحيحاً  
 دعائيـة   أقـوال ى  أ … دعايات مثيـرة     بأنه وصف   إذ فى نفس ناشره أو      يحقق غرضاً 
 كـان   إذايهتم بما    ن القانون ال  إ وفى هاتين الحالتين ف    … العام   الرأى إثارةالغرض منها   

 )125(.نه يخضع للعقاب إ ف ال فحتى لو كان صحيحاًأم ما نشر صحيحا

  : المالحظة الرابعة

 النظام القانوني المصري يأخذ بتعدد العقوبات بالنسبة للفعـل الواحـد مـن              إن
 لسـنة  84 قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة   سبيل المثال يعاقب     ىجرائم التعبير فعل  

من لم يكونـوا    إلى   ىيستطيل بالعقاب حت  ، و  المجرمة مرتين  هأفعال كثير من    ى عل 2002
 ال يجـوز للجمعيـة تلقـي     من القانون 17 للمادة فوفقاً ،اآلثمضالعين مباشرة في الفعل     

، ويترتب علـي     "االجتماعية الشئون الخارج إال بموافقة وزارة      أوالتبرعات من الداخل    
 حـل   أو الجمعيـة    األول إداري ويتمثل في حل    . مخالفة هذه المادة نوعين من العقوبات     

 من القانون بقرار يصدر بشكل منفرد من وزير         2فقره  42مجلس اإلدارة بموجب المادة     
 والنوع الثاني جنائي يتمثل في حبس رئيس مجلس إدارة الجمعية أو           ،االجتماعية الشئون

                                                        
 التـى تتعلـق   خباراألنشر   فىاألفرادحرية  " 1955 سنة 568 للقانون اإليضاحيةوفى ذلك تقول المذكرة   )124(

بالمصلحة العامة ليست مطلقة ولكنها كسائر الحريات الفردية محدودة بحق الهيئة االجتماعية فى الزود عـن                
 نشـر  أمـا  ذى صفة عامة أمر المواطنين فى كل إلى الصحيحة األخبارمصالحها ومن هذه المصالح وصول     

 علـى عـاتق     اإلثبات ء ورؤى جعل عب   ..قائق  ى العام عن الح   أ يضلل الر  أننه  أاألوهام والمفتريات فمن ش   
 " . المتهم 

  ورقـة بحثيـة   – وتـداول  حرية التعبير في مصر – للمزيد من المعلومات حول الموضوع نجاد البرعي  )125(
 . 2001 القاهرة يونيو58 العدد –منشوره ضمن منشورات جمعية النداء الجديد 
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 كان من المفهـوم     ا، وإذ  من القانون ذاته   76 لنص المادة    اًشهر وفق أ المجلس ستة    أعضاء
 المجلـس   أعضـاء  غيره من    أو اإلدارة عقاب رئيس مجلس     –كان غير مقبول     وان    –

 بحـل كيانهـا وتصـفيته       وأعضائهالمخالفته القانون ، فليس من المفهوم عقاب الجمعية         
 . )126( مرتكبها لجريمة لم يرتكبوها وعاقب القانون فعالً

  :المالحظة الخامسة 

ـ  التنفيذيةلسلطة   النظام القانوني المصري يعطي سيطرة واسعه ل       إن  كـل   ى عل
، رية الرأي والتعبير مثل الجمعيات، والنقابـات، واألحـزاب السياسـية           تنظيم ح  أوعية

 . عنه مثل الصحف والسينما وغيرهمااإلعالنوكذلك كل طرق 

 التي  التنفيذية من تلك  األوعية بغير موافقة السلطة         أياً تشكيل   أوفال يمكن إقامة    
األحزاب السياسية رقـم  يمنع قانون   سبيل المثال ىها، فعل تملك وحدها حق حلها وتصفيت    

، حيث تـتحكم    كيل األحزاب السياسية بشكل طبيعي      إتاحة الفرصة لتش    1977 لسنة   40
عضوية وزيري العدل   تتشكل برئاسة رئيس مجلس الشورى و     لجنة شئون األحزاب التي     

م أعضاء في الحزب     وجميعه –الشورى   الشعب و  يوالداخلية ووزير الدولة لشئون مجلس    
وثالثة أعضاء من بين رؤساء الهيئات القضائية السابقين في قرارات ـ الوطني الحاكم   

 الحزب إال   إنشاء ، وال يمكن صدور قرار اللجنة بالموافقة علي          إنشاء األحزاب السياسية  
 بوقـف نشـاط أي حـزب، أو    أيضاًتلك اللجنة  تختص  ، و الثالثة وافق علية الوزراء     نإ

نه يخـالف  أ اللجنة ى، أو وقف أي قرار يتخذه الحزب ترصدار صحيفة أي حزب  وقف إ 
نتماء إلـى األحـزاب   إل، وحرمان أي شخص من ا  )127(مقتضيات المصلحة القومية العليا   

، إلى جانب طلب الحكـم بصـفة مسـتعجلة مـن           لسياسية أو مباشرة أي نشاط سياسي     ا
جهـة التـي    تصفية أمواله وتحديد ال   والعليا بمجلس الدولة بحل الحزب      المحكمة اإلدارية   

 .تؤول إليها هذه األموال

                                                        
رد مركز حقوق اإلنسان لمساعدة السجناء علي تقرير الحكومة " يقة  الحق "– لمزيد من المعلومات والتفاصيل      )126(

 القاهرة  –الناشر مركز حقوق اإلنسان لمساعدة السجناء       " لجنة حقوق اإلنسان في األمم المتحدة       إلى  المصرية  
2002.  

 . من قانون األحزاب السياسية3و 1 فقره 17 المادة )127(
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 سيطرة تامة للحكومـة     2002لسنة  84كما يتيح قانون الجمعيات األهلية الجديد        

 إنشـاء  قـرار    إصـدار  فـي    االجتماعيةحيث تتحكم وزيره الشئون      العمل األهلي    ىعل
 أو اإلدارةجلـس   حـل م أووبموجب قرار مسبب منها حل الجمعية       الحق  ، ولها   الجمعية

 لسـنة   100وبالمثل يتيح قانون النقابات المهنية رقـم        ،   تصرف من تصرفاته   أي بطالإ
 علـي   للحكومة إمكانية حل مجالس النقابات وتعيين مجـالس بديلـة والسـيطرة           1993

 النقابات العماليـة ويـنظم      ى ويشرف السيد وزير العمل عل     .الجمعيات العمومية للنقابات  
 النقابات العمالية قرارات من السيد وزير العمـل كـان آخرهـا             نتخاب أعضاء إطريق  

 علـي   التنفيذيـة  سـيطرة السـلطة      ى واضح عل  تأكيد في   2000 لسنة   148القرار رقم   
 .)128(التنظيمات النقابية

 38 المعدل بالقانون    1955 لسنة   430من  القانون      األولي   المادة   أخضعتكما  
المصنفات السمعية والسـمعية     الفنية كافة ت   والخاص بالرقابة علي المصنفا    1992لسنة  

،  اسطوانات أو،  أشرطة مسجلة على    أو كانت مثبتة    أو  مباشراً أداؤهاالبصرية سواء كان    
 ومصـالح   واآلدابلنظـام العـام     ل وذلك حماية    األخرى اى وسيلة من وسائل التقنية       أو

 2 بنـد    2لمـادة   حظر القانون في ا   ، و ، وهي عبارات ذات طابع غير محدد      الدولة العليا 
ى عمل متعلق بالمصنفات السمعية والسمعية البصرية بغير تـرخيص          أ القيام ب  3المادة  و

 أو نسـخه    أو تسجيله   أومن وزارة الثقافة سواء كان هذا العمل متعلقا بتصوير المصنف           
 تداوله بـدون  أو تأجيره أو توزيعه أو فى مكان عام إذاعته أو عرضه   أوأدائه   أوتحويله  
، وعاقب من يخالف ذلـك بـالحبس لمـدة سـنتين            عرضه للبيع  حتى   أو بيعه   أومقابل  

كمـا يجـوز   ،  العرض وغلق مكان العرض أجهزةجنية ومصادرة   آالف  وغرامة خمسة   
 تسـحب بقـرار منهـا       أن للمادة التاسعة من القانون  للسلطة القائمة على الرقابـة            وفقاً

 !!.يدة تستدعى ذلك  ظروف جدطرأت إذا وقت أي فى إصدارهالترخيص بعد 

 يجوز لمجلس   1936 لسنة   20 من قانون المطبوعات رقم      9مادة  نه وفقا لل  أكما  
 طبـع   إعـادة ن يمنع   أت صادرة من الخارج من التداول وب       يمنع اى مطبوعا   أنالوزراء  

                                                        
لجنة حقوق اإلنسـان  إلى  تقرير الحكومة المصرية ىلمساعدة السجناء علرد مركز حقوق اإلنسان    " الحقيقة   )128(

 . مرجع سابق -"باألمم المتحدة 
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 مـن قـانون     21كما رخصـت المـادة      ،  عات ونشرها وتداولها داخل البالد    هذه المطبو 
لخارج من الدخول    من جريدة تصدر فى ا      معيناً  يمنع عدداً  أنة  المطبوعات لوزير الداخلي  

 .والتداول فى مصر

فقرة ثانية من قانون المطبوعات لوزير الداخلية منـع          / 22كما رخصت المادة    
 مـن   30 المـادة    وأوجبـت ،  أجنبيةتداول عدد من الصحف التى تصدر فى مصر بلغة          

  يصدر قـراراً أن إلىمخالفة هذه المواد  فى حالة   دارياإقانون المطبوعات ضبط الجريدة     
 . بالمنع

 تلك المالحظات ال تطال فقط تلك النصوص التي قدمناها كأمثلة           أنوفي تقديرنا   
 في  1، ويستطيع المتأمل للملحق رقم       لتلك الحريات  المنظماء القانوني   ولكن تطال كل البن   

قهر حرية التعبير هـي      أن يستخرج منه دالالت ومالحظات تؤكد علي        أننهاية الدراسة   
ات أو   كانت الحكوم  أياًً  من ثمانين عاماً   أكثرسياسة ثابتة وممنهجة للقانون في مصر منذ        

 كامنـة فـي     نتهـاك اإل مظاهر ذلك    أن، األمر الذي يؤكد     الوضع الدستوري أو السياسي   
 أبنـاء ، فالحكـام فـي النهايـة هـم         لألمورالشخصية المصرية وطريقة نظرة المجتمع      

في الشخصـية  " ما" هناك عداء أن، ولكن يبدو   ، وقد يقمعونها  إليها، قد يسيئون    هممجتمعات
فـي الشخصـية المصـرية      " ما"المصرية الحاكمة ضد حرية التعبير، واستكانة بطريقة        

 .إليهالمحكومة يجعلها تقبل ذلك الوضع المهين وتستريح 

 لـم  بحـث الم الظروف السياسية المختلفة والتي عرضناها في مطلـع هـذا          نإ
، ولم تـنعكس بالسـلب      تعبير  فلم يحدث تحسن ملموس فيها       حرية ال  ى عل إيجاباًتنعكس  

، فقد ظلت حريات التعبير مطاردة مقهـورة فـي           مما هي  أكثر إليها عليها فلم تسئ     أكثر
 عـاطف   أو، وفي ظل حكومـة مصـطفي النحـاس          العهد الملكي كما العهد الجمهوري    

رجل قانون مثل  فـؤاد سـراج   سواء كان  الداخلية  ، وبقطع النظر عن اسم وزير       صدقي
 محترف مثل اللـواء حبيـب      رجل شرطة  أو داهية سياسي مثل شعراوي جمعه       أمالدين  
، والشـعوب هـي     سيطرة، وحرية التعبير هي الضحية     هي الم  التنفيذية، فالسلطة   ليالعاد

  .المقهورة 
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 من حريات التعبيـر ومـدي تـأثره    اإلدارييعتبر قياس موقف محكمة القضاء      
بالظروف المختلفة من األهمية بمكان لمعرفة توجهات المجتمع من ناحية، وألن مجلـس             

ـ ت حامي حريات األفراد من  هئإنشا لسبب   الدولة هو في حقيقة األمر ووفقاً      السـلطة  ل وغ
 حريـة التعبيـر     أوضاع في   التنفيذية الواسع للسلطة     عن انه نتيجة التدخل    فضالً ،العامة
 أمـام نتهاكات الحق في التعبير تتم بموجب قرارات إدارية يتم الطعن عليهـا       إغلب  أفإن  

 .مجلس الدولة باألساس

 بعد حصول مصر علـي اسـتقاللها عـن          أي 1946 مجلس الدولة عام     أنشئ
، واالسـتقالل معاهدة الشـرف     عليها يومئذ    أطلق والتي   1936بريطانيا بموجب معاهدة    

 البناء القانوني المصري لـم يتـأثر بتغييـر الحقـب     أن إلى انتهينا  نناأ الرغم من    ىوعل
مجلس الدولة  ، فإن   لعامة كبناء قانوني معاد للحريات    السياسية إذ ظل محافظ علي سمته ا      

، ف، ومر بفترات متقلبة من الصعود والهبوط والقوة والضـع         موقف مختلف إلى  تعرض  
 . ية القضاء المصري لحريات التعبير لرؤمغايرةقد ترسم لنا صورة 

الفتـرة  . ثالث فترات حاسـمة   إلى  ولة المصري   ويمكن تقسيم تاريخ مجلس الد    
 علي  الدكتور العالمة عبد الـرزاق        باالعتداء  وانتهت فعلياً  1946األولي بدأت منذ عام     
ثـورة  إلى  بعض المنتسبين   بواسطة 1955  ثم عزله سياسيا      1954السنهوري بالضرب   

السيد علي السيد   /  تاريخ تولي المستشار     1955والمرحلة الثانية منذ عام      . 1952يوليو  
 للدكتور السنهوري والذي اتهم بممالئة النظام  علـي حسـاب            رئاسة مجلس الدولة خلفاً   

ي ، مـع تـول    1971 عام   مرحلة التي انتهت فعلياً   كرامة مجلس الدولة واستقاللة وهي ال     
 من الشـرعية  جديدة، وبدء مرحلة   نتهاء الشرعية الثورية  إ وإعالنه    السادات أنورالرئيس  
 أن نعتبر   أن في تلك المرحلة يمكن      وحتى،  وصدور الدستور المصري الدائم   ،  ةالدستوري
 عليهـا الـرئيس     أطلـق   والتي    ـ1981 جلس الدولة في صدد قرارات سبتمبر      م أحكام

، وهي القرارات التي ترتـب عليهـا إغـالق      1981تمبر   سب رة السادات ثو  أنورالراحل  
، ونقل العديد من    د من الشخصيات السياسية والفكرية    ، واعتقال العدي  أحزابصحف وحل   
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ـ  وظائف إدارية بعيداً اليالصحفيون الجامعات وأساتذة  تلك األحكـام   عن تخصصاتهم 
قـي  كحـامي حقي   ه من مراحل مجلس الدولة بـرز فيهـا دور         جديدةكانت بداية مرحلة    

 . للحريات بشكل لم يسبق له مثيل

 .1955ـ 1946المرحلة األولي . 1
 شـديدا    المرحلة األولي من مراحل مجلس الدولة شهدت تـوتراً         أنيمكن القول   
ة وبين المجلـس والملـك       وبين المجلس والسلطة التشريعي    التنفيذيةبين المجلس والسلطة    

 بالتوتر الشديد بـين مجلـس    1952 حتي عام    ، فقد تميزت تلك الفترة خاصة     فاروق ذاته 
تولي المرحـوم عبـد الـرزاق       إلى   ويعزي السبب في ذلك      الدولة وتلك السلطات جميعاً   

الدرجة التـي  إلى ، وقد وصلت تلك التوترات 1949هوري رئاسة مجلس الدولة عام     السن
  بحـل مجلـس     إصدار مرسوم  1951طلب فيها الملك من حكومة الوفد في سبتمبر عام          

 صفوة من وزراء حكومة الوفد مثـل محمـد   أن يتم لوال    أن، وهو األمر الذي كاد      الدولة
، كمـا  )129( فرج عارضوا المشروع حتي سقط وإبراهيمصالح الدين وعبد الفتاح الطويل      

 القصير لمجلس الدولة عن السـلطة       االستقالل شهدت فعليا نهاية     بأنهاتميزت تلك الفترة    
في غرفة المداولة ثـم   رئيس مجلس الدولة وهو  ى بالضرب عل  ءاالعتدا حيث تم    التنفيذية

 .عزلة سياسيا
 . الدولة من حرية الصحافة والنشرموقف مجلس. 1-1

 .وقف مجلس الدولة من حرية الصحافةم. 1-1-1

تجاهه إ علي    مؤشراً ة مصر الفتا  ةيعتبر حكم مجلس الدولة في قضية وقف جريد       
لبـت وزارة الداخليـة مـن        ط 1951، ففي عام    ةفي هذه الفتر  دعم حرية الصحافة    إلى  

 التابعة لحـزب    "الفتاة مصر" ترخيص صدور جريده     بإلغاء قرار   إصدارء  ارمجلس الوز 
والتي تبيح  1923 من دستور    15نص المادة   إلى  ، مستنده في ذلك      نفسه االسمكان يحمل   

فـق مجلـس   ، وقد وا !!!االجتماعي كان ذلك لوقاية النظام     نإو تعطيلها   أوقف الصحف   
 ترخيص جريدة مصـر الفتـاه لوقايـة         بإلغاء  قراراً وأصدرالوزراء علي تلك المذكرة     

 رفضـت  اإلداريولكن عند عرض النزاع علـي محكمـه القضـاء     . االجتماعيالنظام  
ال يجـوز تقييـد     " نه  أ علي   وأكدت،  وألغته مجلس الوزراء علي قراره      المحكمة مسايرة 

                                                        
  .106 ص1952 القاهرة طبعة – فاروق ملكا – احمد بهاء الدين )133(
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انات الحقوق هي نصوص دستورية تكفل ألبناء الـبالد      الحريات العامة إال بتشريع، فضم     
تمتعهم بحقوقهم الفردية وهي تسمو الي مرتبة القوانين الدستورية فتكـون معصـومة ال              

 )130(". الدستور تنظيمها بنص خاصأجازسلطان للمشرع عليها ، إال إذ 

 علي محاولـة التمكـين لحريـة        اإلداري محكمة القضاء    أحكامكما اضطردت   
 علـي  عتـراض إلا فـي   لإلدارة حق   أي إعطاءلصحف ، فقد رفضت المحكمة      إصدار ا 

 لشروط شغل    الصحف بما في ذلك رئيس التحرير طالما كان مستوفياً         أمور ىالقائمين عل 
 فـي   اإلدارة علي كـبح جمـاح       اإلداريكما حرصت محكمة القضاء     )131(هذا المنصب   

حـق اإلدارة فـي      أن"  علي إصدار الصـحف فقالـت بوضـوح          االعتراضمحاولتها  
وز اسـتعمالة إال فـي حـدود     إصدار الصحف هو كسائر حقوقها ال يج     ى عل االعتراض

، وكان من حـق الصـحيفة        فيما يخالف القانون كان باطالً     اإلدارة، فإذ استعملته    القانون
 ويكون ظهورهـا  اإلدارةعتراض إ تظهر في  الوجود بالرغم من        أنعترض عليها   أالتي  

 .) 132("إلغاء او من وقف عليها عتراضإلا لما يصيب قرار بعاً تمؤقتا او نهائياً
 .حرية النشر. 1-1-2

 تلك الروح المتحررة بشأن حرية الصحافة لم تعرف طريقهـا بشـكل             أنيبدو  
، ـ في تلك الفترة ـ فيما يتعلق بحرية النشـر   اإلداري قضاء محكمة القضاء إلى واسع 

. مخالفة لوجهة نظر المؤسسة الدينيـة الرسـمية    الدينية الاآلراءخاصة فيما يتعلق بنشر     
بحث في جمع القـران     وهو كتاب ي  " الفرقان" ن كتاب باسم    ألمحكمة بش وفي حكم شهير ل   
، وافقـت   شئون وتالوته وغير ذلك مما هو متعلق به من          ورسمهوهجائه   الكريم وتدوينه 

من "  الكتاب   أنستجابة لرأي األزهر الشريف الذي رأي       إالمحكمة علي مصادرة الكتاب     
 المتعلمـين فـي     وأوسـاط  وان يزلزل عقائد العامة       سيئاً  يؤثر في الناس تأثيراً    أنشأنه  

 المحكمة فـي    وأرست،  " من الشكوك والزيغ واإللحاد      أبواباً أمامهم، ويفتح   كتابهم الكريم 

                                                        
 .1099 السنة الخامسة القاعدة مجموعة األحكام ص26/6/1951حكم محكمة القضاء اإلداري في  )130(
،  قسم الرأي ، مجموعة مجلس الدولة لفتاوى20/10/1946في 7450دارة الرأي لوزارة الداخلية رقم  فتوى إ)131(

 .230،ص152السنوات الثالث األولي ، بند 
  ، بنـد  6، مجموعـة السـنة   5، السـنة  803  القضـية  11/4/1951حكم محكمة القضـاء اإلداري فـي          )132(

 .1323ص581
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مـن  حكمها بتأييد قرار مصادرة الكتاب عدد من المبـادئ  السـلبية إزاء هـذا النـوع           
 بعدم تشكيك العامة في ديـنهم       ة حرية النشر ليست مطلقة ولكنها مقيد      أن، منها   تالحريا

 مشروع  أمرن مصادرة كتاب يمس الدين هو       أ إزاء معتقداتهم ، و    ةالبلبلاو خلق نوع من     
و تكدير السلم العام ، بل يكفـي  أو إذكاء فتنة أ قيام ثورة إلى حتي لو لم يؤد نشر الكتاب  

 يكـون  أنمال ألن يترتب علي نشره تكدير السلم العام ، وال يلزم    حتإ يكون هناك ثمة     أن
 .)133( بإثارة الخواطر وإهاجة الشعورياً يكون معنوأن، بل يكفي هذا التكدير مادياً

 أيـاً  مجلس الدولة كان يعاني من حساسية خاصة إزاء مناقشـة            أنوفي تقديرنا   
ريقتها ، وهو في ذلك كان يصـدر   ما كان شكل المناقشة وطأياً اإلسالمي الدين  أمورمن  

 مثل  إن تري في    – اآلن وربما حتي    –عن روح محافظة تسري في المجتمع ذلك الوقت         
 حين تسـمح    – وتشكيك للمسلمين في عقائدهم      اإلسالمي المناقشات خطر علي الدين      هذه

  وهـي حساسـية   - أوسـع  في معتقداتها بتسامح     األخرى بغمز األديان    في الوقت نفسه  
 .  حيال حق النشراإلداري منطق محكمة القضاء ى علأثرت مفرطة

 .العقيدةموقف مجلس الدولة من حرية . 1-2

 موقفها كان سلبيا تجاه     أنعلي الرغم من موقف المحكمة الممتاز من حرية الصحافة إال           
 المحكمة في   أصدرته صورة في الحكم الذي      أوضح، ويبدو هذا الموقف في      العقيدةحرية  
 مـن  12 المادة أن حيث رأت المحكمة 26/5/1952 ق بتاريخ    4لسنة  195 رقم   الدعوى
ال تحمـي إال المسـلم الـذي    "  مطلقة عتقادإلا حرية أن والتي تنص علي  1923دستور  

 يحمي المسلم الـذي     السنة، ولكنه ال  إلى  و من الشيعة    أحنفي  إلى   من شافعي    هيغير مذهب 
 يتحمل  أن دون   خرآدين  إلى  يغير دينة    أن، إذ بغير ذلك يباح ألي شخص        يرتد عن دينة  

 عن ذلك فقد قـررت      ، وفضالً  "خطيرة تترتب علية نتائج     أمر مسئولية عن ذلك وهو      أية
 ليس ملزماً للدول    1948 عام   المتحدة األمم   أقرته ميثاق حقوق اإلنسان الذي      إنالمحكمة  

  جديـد علـى    ويؤكد هذا الحكم مـن    . "إلزاميةنه ليس له في مصر قوة       األعضاء فيها وأ  
 عرضنا لحكم مماثـل     أنالروح المتحفظة التي تسود النظام القضاء المصري ، فقد سبق           

                                                        
بن الخطيـب فـي    في قضية كتاب الفرقان ال11/5/1950ة الصادر بجلسة  يمكن مراجعة حكم مجلس الدول   )133(

، كما نشرة الدكتور فاروق عبد البر كامال        761 ص 4مجلس الدولة مجموعة السنة     مجموعة األحكام الخاصة ب   
، ويمكن مراجعة ذلك في دور مجلس الدولة المصري فـي حمايـة   ما يفيد تأييده لموقف المحكمة   وعلق علية ب  
 .302 مرجع سابق ص–الحريات العامة الحقوق و
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 على سنة تقريبا    أربعينويحمل نفس المبادئ للمحكمة الدستورية بعد مرور ما يقرب من            

 وفتواه، وفي إحدى   المبادئ السلبية في قضاء مجلس الدولة        هذا الحكم، وقد استقر ت هذه     
 كانت حرية العقيدة مطلقة ، وتحمي الدولة حرية القيـام           اإذ" يقول المجلس   تلك الفتاوي   

بشعائر األديان والعقائد فإن المراد من األديان في هذا الشأن هو األديان المعتـرف بهـا                
 حرية   ال يعني في الواقع سوى     العقيدةومبدأ إطالق حرية    . وليس من بينها الدين البهائي      

 او اإلرادة في هذا المعنـي  باالعتقاديراه من الديانات ، والمقصود  فيما   االعتقادالفرد في   
، إال ه التعبير عنها بمظهر خارجي فعلـي النية الكامنة في نفس الشخص والتي ال يجوز ل  

، ومنها  واعد التي يقوم عليها هذا النظام     في حدود ما يسمح به النظام األساسي للدولة والق        
،  من زيغ وفساد   ائي وما انطوى عليه    تعترف بالدين البه    التي ال  ةاإلسالمي الشريعة   أحكام
 كـان مظهـر هـذا       أيـاً  بهذا الـدين     االعتراف ذلك فال يمكن إجبار الدولة علي        وعلى
 . )134( عترافاإل

 والـذي  عتقـاد اإل جليا موقف القضاء المصري من حرية       الفتوىويبدو من تلك    
، ولكن لـيس مـن    فيهعتقاداإلما يريد  تعني اعتقاد الفرد فيما بينه وبين نفسه في     أنهايري  
ـ  حقه  يمارس شعائر ما يعتقد فيه مـا دامـت مخالفـة للنظـام     أن ـ وفقا لتلك الرؤية 

وتؤكد تلك الرؤية المحافظـة     .  هي مداره  ةاإلسالمياألساسي للدولة الذي تعتبر الشريعة      
ـ  و بآخر وفي موضوعات محـددة بشكل أ ـ القضاء المصري ال زال يعتقد  أن ىعل  ـ

 .بفكرة الدولة الدينية
 فـي األديـان     عتقاداإلوإذ كانت المحكمة في تلك الفترة قد فرقت ما بين حرية            

 بـين حريـة     أخرى تفرقة   أقامت، فإنها   أوردناه ما   حرية إقامة شعائر تلك األديان على     و
ـ   إليها، فحرية العبادة بالنسبة     !!العبادة وحرية إقامة دور العبادة       ع  هي حرية مباحة للجمي

 بالنظام العام وال ينافي     حد تعطيلة ما دام ال يخل     ، وال يملك أ    مكان أييمكن ممارستة في    
م صـدور إذن بهـا مـن الجهـة           إقامة دور العبادة لغير المسلمين فتسـتلز       أما،  اآلداب

 .)135(المختصة

                                                        
 ، مجموعة المبـادئ القانونيـة التـي    7/4/1955في 129فتوى إدارة الفتوى والتشريع لوزارة العدل رقم        ) 134(

 .253،ص169 ، بند 10 والسنة9تضمنتها فتاوى القسم االستشاري للتشريع النصف الثاني من السنة
دور مجلس الدولة في حمايـة الحقـوق        –كيل مجلس الدولة المصري      المستشار الدكتور فاروق عبد البر و      )135(

 .268 دار النهضة العربية ص – 1988 طبعة – الجزء األول –والحريات العامة 
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 في هذا األمر من العديـد مـن    اإلداريويمكن استخالص رؤية محكمة القضاء      
 – لغير المسـلمين     –من ناحية تسوي المحكمة بين إقامة دور العبادة         ف.الفتاوي واألحكام   

 حصـول   ضـرورة س كتبهم المقدسة في     راالتي يقيمون فيها اجتماعاتهم لتد    وبين األبنية   
 مسـلمي المنطقـة     ، ال يشفع لهم موافقة حتى      أمر ملكي بإقامتها   ك الديانة على  معتنقي تل 

"  المحكمة ذلك التعسف منها بـان      ، وتفسر إقامتهاة تلك األبنية فيها علي      التي يريدون إقام  
 مدارسة الكتاب المقدس إنما هو لضـمان        أماكنو   بإقامة الكنائس أ   أمرشتراط استصدار   إ

لحصـانة يضـفي عليهـا الطـابع         بسـياج مـن ا     حاطتهـا وإ األبنية   هرعاية قدسية هذ  
 .)136("الشرعي

 وأي وقـت    أيهم في    لماذا يمكن للمسلمين بناء دور عبادت      نتساءل أنويمكن لنا   
 دور عبـادة    نأ، وهل معنـي هـذا       !؟ ملكي بذلك  أمرمكان دون اشتراط الحصول علي      

 رؤية المجتمع   أن الحقيقة   نإالمسلمين ليس لها قدسية وال يحيط بها سياج من الحصانة ؟            
وهـي   مجلس الدولة وأحكام راءآ كانت منعكسة علي  االعتقاد والرافضة لحرية    المحافظة

 . علي األقلاآلن ال زالت سارية حتىالروح التي 
 كانت ترهن فكرة الموافقة     أنها اإلداري محكمة القضاء    أحكام األهم في    أنعلي  

 تـرهن مـن     أن، دون   كان المسلمين في المحيط الجغرافي    علي بناء الكنائس بموافقة الس    
افـي   في المحـيط الجغر نالمقيمي نالمسيحييجانب آخر الموافقة علي بناء مسجد بموافقة    

، فحين يتعين علي المسيحي المصـري   القانونأمام بمبدأ المساواة أصال، وهو ما يخل    له
 كثيـرة  ىأخر ضمن شروط    – يحصل علي موافقة جيرانه المسلمين قبل إقامة كنيسة          أن
شـتراط   مكـان دون إ وأي وقـت  أي فـي   يقيم مسـجداً أن يستطيع المصري المسلم   –

  )137(.ين وبدون شروط تقريباانه المسيحيالحصول علي موافقة جير

                                                        
، مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الـرأي، السـنوات   29/5/1947في 4589فتوى إدارة الرأي لوزارة الداخلية رقم  )136(

، مجموعة 20/4/1949في 23-3-145وأيضاً في ذات االتجاه، فتوى اإلدارة ذاتها رقم . 185 ص114الثالث األولي، بند 
 .186، ص115مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي، السنوات الثالث األولي بند 

 16/12/1952 يمكن مراجعة أحكام مجلس الدولة في هذا الشأن وعلي سبيل المثال حكم محكمة القضـاء اإلداري فـي           )136(
 وقد صدر هذا الحكم من الدائرة التي كان يرأسها الدكتور عبد     147 بند   7 مجموعة األحكام السنة     5 ، السنة    615ية  القض

الرزاق السنهوري رئيس المجلس وعضوية المستشارين سيد الدمراوي وكامل بطرس المصري وعبد الرحمن نصير وطة        
عضو مسيحي كما رأسها رجل يطلق عليها بحق أكثر رجال ويالحظ أن تشكيل الدائرة قد ضم في عضويتة    . عبد الوهاب   

القانون شهرة في العالم العربي وحتى اليوم، ولكن الروح المحافظة والنظرة الدونية لألديان األخرى وعدم إحترام حريـة               
 .ئدة في المجتمع هي التي أملت صدور هذا الحكم واضرابةاالعقيدة والتي كانت س
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 تفرقتهـا المعيبـة والتـي       خالل تلك الفترة تعيد التأكيد على     وقد ظلت المحكمة     

كـن إقامـة بنـاء      ول. و في غير عالنية مباح     إقامة الشعائر الدينة عالنية أ     أنتتمثل في   
 دور إلـى ة  فقط بالنسـب اإلدارة موافقة جهة  يحتاج إلىأمرلممارسة تلك الشعائر فيه هو    

 .)138(العبادة لغير المسلمين
 . والتظاهراالجتماعات العامةالحق في . 1-3

، فـال    العامة والتظاهر هي من أخص مظاهر حريات التعبير        االجتماعاتحرية  
 في مكان خـاص  آخرين مع ةجتماعإ وال محيص من      يعبر الفرد عن رأيه سراً     أنيمكن  

 . عن هذا الرأي معبراً متظاهراًي خروجهو حتأو عام أ
 . العامة االجتماعاتالحق في عقد . 1-3-1

 العامـة يتسـم     االجتماعـات  من حق عقد     اإلداريكان موقف محكمة القضاء     
دارة فـي منـع      من سلطة جهة اإل    أمكن هذا الحق والتقليص ما      إطالق لصالح   نحيازباإل

 و ليس منحة من اإلدارة تمنعها أ      االجتماعحق   "أن المحكمة   ، وترى عقد تلك االجتماعات  
، ولهذا فهـو     الدستور وأكدهعترف به القانون     للناس إ  أصيلتمنحها كما تشاء بل هو حق       

 بـالترخيص   اإلدارة من صاحب الشأن وال يلزم لنشوئه صدور قرار من           ال يقتضي طلباً  
 اإلدارة يخطـر  أن هاسـتعمال  أراد، وفقط يجب علي من    هو مستمد من القانون    وإنما،  به

ة و في فضه هـي سـلطة اسـتثنائي   أ االجتماعطتها في منع ، وسلاالجتماعبزمان ومكان  
 أم  وروحاً  مطابقا للقانون نصاً   ا كان استعمالهاً   ما إذ  تخضع لرقابة المحكمة لتتعرف على    

 .)139(نه ليس كذلكأ
 .الحق في التظاهر. 1-3-2

تـتم فـي    و المتحركة التي     الثابتة أ  االجتماعاتالمظاهرات بمعناها الواسع هي     
وقـد سـارت   . و هي تجمعات منظمة ذات غـرض محـدد   أ،  يادين العامة و الم الطرق أ 

 علي نهجها المعروف من محاولة التوسع في حريـات التعبيـر            اإلداريمحكمة القضاء   
                                                        

، 788، بند   ، مجموعة السنة السابعة   7 ، السنة    251، القضية   16/6/1953إلداري في   حكم محكمة القضاء ا    )138(
 .1584ص

، والحكم نقـالً  1150 ص371، مجموعة السنة الخامسة بند ، السنة الخامسة 1320، القضية   حكم محكمة القضاء اإلداري   )139(
 . وما بعدها326بق ص  مرجع سا–عن دور مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات العامة 
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 – 1923 الدستور المصري الصـادر عـام   أنالمختلفة ومنها الحق في التظاهر فقررت   
 كان اإذنه ، وأاهر السلميين والتظاالجتماع بحريتي لإلفرادعترف  قد إـالساري وقتذاك  

، ومن ثـم     منهما االنتقاص، فإنه لم يقصد الي       تنظيم هذين الحقين بقانون    أباحالقانون قد   
ة مقيدا لهـذين الحقـين غيـر    يكون كل قانون يصدر ولو من السلطة التشريعية المختص     

 صدر قبـل صـدور الدسـتور         قد االجتماعاتن قانون   ، وال حجة في القول بأ     دستوري
 حق تقدير الظروف والمالبسات ممـا يسـمح   التنفيذية السلطة إعطاء علي  ت مواده ونص

ـ        و التظاهر  أ االجتماعلها بتقرير منع     تور وإعـالن   ، ال حجة في ذلك ألنه بصدور الدس
 .)140( "الحريات يسقط كل ما يتقاضها من قوانين 

ا  األحكام القضـائية فـي هـذ   أهمويعتبر هذا الحكم رغم عدم ذيوع شهرته من         
 ولكن ألنـه يقـر بشـكل        واالجتماع الحق الطبيعي في التظاهر      إلقرارهالشأن ليس فقط    

 هـذا   هرقـرا إ، وهو فـي     و المناقضة له  المخالفة للدستور أ  واضح فكرة سقوط القوانين     
 سـاقطة   نهـا أعتبارة  ، ولكنه في إ   ن عدم دستوريته تلك القواني    إلى فقطالسقوط ال ينتهي    

 .أصال موجودةفت عنها وال تطبقها وكأنها غير  تلتأنيجعل من حق المحاكم 
 .حرية تكوين الجمعيات. 1-4

 حرية تكوين الجمعيات كانت من الحريات المحتفـي         أنيمكن القول بشكل عام     
 فـي تكـوين     المصريون حق   أن ىبها في قضاء مجلس الدولة في فترته األولي فهو ير         

 ولكنه حق ثابـت  -ري وقتذاك السا– 1923الجمعيات  ليس فقط ثابت لهم بنص دستور       
عليـه ضـمن الحقـوق       قبل صدور الدستور ونـص       ىلهم بطريق العرف القانوني حت    

 للمصريين الحـق فـي تكـوين        أن ى المحكمة عل  أحكام، واضطردت   والحريات العامة 
 .)141( قانون يستمدون منه هذا الحق إلىالجمعيات بال حاجة 

 
 

                                                        
 ،369 ، مجموعة السنة السـابعة بنـد       5 ، السنة    1507، القضية   6/3/1953 حكم محكمة القضاء اإلداري    )140(

 .627ص
، بنـد  سـنة السادسـة  ، مجموعـة ال   3، السـنة  190، القضـية    17/9/1951 محكمة القضاء اإلداري      حكم )141(

 .1226ص583
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 . الحق في تكوين األحزاب السياسية.1-5 

يكن الحق في تكوين األحزاب السياسية من الحقوق المختلف عليها في مصر            لم  
 أول قانون نظم األحزاب والجمعيات السياية كان عـام   79  صدور المرسوم بقانون   فحتى
والخاص بتنظيم األحزاب السياسية لم يكن تنظيم األحزاب السياسية فـي مصـر              1925

عتبر القضاء المصـري  إد ينظمه حيث  للحق العام الطبيعي دون قانون محد ىيخضع سو 
 21 في المـادة     1923 دستور   أباح األحزاب السياسية تدخل في جملة الجمعيات التي         أن

 عـام   ةاستئنافي، وبذلك قضت محكمة مصر األهلية بهيئة        منه للمصريين الحق في تأليفها    
1925
)142(. 

  متضـمناً  1952لسـنة 179 صدر المرسوم بقانون رقم      1952وعقب قيام ثورة    
  طـويالً  ، ولم يتح لمجلس الدولة وقتاً     السياسية وشروطها وطريقة تأليفها    لألحزاب تعريفاً
 بحـل    إعالنـاً  الثـورة  أصـدرت  هامة في شأن هذا الحق إذ سرعان ما          ئ مباد إلرساء

 هـذا الحـل   أكـدت ، ثـم    لصالح الشـعب   أموالهاا ومصادرة   هاألحزاب السياسية جميع  
  . جديدة أحزابذي منعت بموجبه تأسيس  وال1953لسنة37بالمرسوم بقانون 

دعـم   إلـى   الدولة في تلك المرحلة كـان ينحـو         مجلس أن نقرر   أنويمكن لنا   
 او يمكـن  اإلسـالمي المساس بالدين  إلىحريات التعبير المختلفة عدا التعبير الذي يؤدي  

دينية  نحو يخالف فكر المؤسسة ال     ىو يناقشة عل   أ اإلسالمي يتوهم منه انه يمس بالدين       أن
التوافق مـع رؤيتـه العامـة     بعدم  كان مشوباًعتقاداإل موقفه إزاء حرية   أنالرسمية كما   

 المؤسسة الدينيـة الرسـمية      ، خاصة في موقفة من األديان أو العقائد التي ترى         للحريات
 يحمـل   ةاإلسـالمي  موقفه من بناء دور العبادة غير        أن عن   ، فضالً اإلسالم تعارض   أنها
 .لطات وعدم التوافقر من المغاالكثي
 .1971-1955المرحلة الثانية . 2

 الخالفـات  ألقـت  السياسي في مبدئها حيث   ستقراراإلتميزت تلك المرحلة بعدم     
 ألغته الذي   1923دستور   إلى كان يتعين معه العودة      احول مصير البالد السياسي وما إذ     

                                                        
ور مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات العامة الجـزء      د–فاروق عبد البر    . راجع في ذلك د   )142(

 .1 والمراجع المذكورة في الهامش رقم 418 مرجع سابق ص–األول 
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 الذي حدث بـين     قسامناإل، ثم   س قيادة الثورة  ، ودور مجل  الثورة او صياغة دستور جديد    
نتهـت  رة فيما يتعلق بقضية الديمقراطية، وهي المرحلة التـي إ        مجلس قيادة الثو   أعضاء

 بالضرب علي رئيس مجلس الدولة عبد الرزاق السنهوري ثم إصـدار قـرار              عتداءباإل
 بأنه السيد علي السيد الذي اتهم       / منه المستشار   وتولي رئاسة المجلس بدالً    بعزله سياسياً 

، كمـا قامـت     )143( في كرسيه   برئيس المجلس طمعاً   جانب الحكومة فيما فعلته   لى  إمال  
 تشـكيلة   وأعادت 1955لسنة165حكومة الثورة بحل مجلس الدولة بموجب القانون رقم         

عتبـار  عبده محرم بإ/  من اعضائة بما فيهم وكيل المجلس المستشار  عضواً 18وفصلت  
بد الرزاق السنهوري رئيس المجلس الذي      ع/  المرحوم الدكتور  أنصارعتبرتهم من    إ أنها

 أقامتـه  عن النموذج السياسي الـذي        فضالً اإلدارية تلك التدخالت    أدتوقد  . 144عزلته  
خـل مؤسسـات   فقـط دا بمحاولة تأطير حرية الرأي لتكون       والذي اتسم    الجديدةالسلطة  

  عن التحكم بكل مؤسسات الـرأي وتأميمهـا وإطـالق   ، فضالًالدولة وليس من خارجها 
كل ذلـك سـاهم فـي       " كل الحرية للشعب وال حرية ألعداء الشعب        "الشعار المعروف   

 منه تشـجع    أحكامصدور بعض    إلىتراجع دور مجلس الدولة في حماية الحريات بل و        
 . الرأي ومصادرته في بعض األحيانالرقابة على

 . والدينالعقيدةحرية . 2-1

حريات فقد استمر في تفرقتـة      لم يتغير موقف مجلس الدولة من هذا النوع من ال         
 وحق إقامة الشعائر الدينية من جهة وبين حق إقامـة الشـعائر             عتقاداإلالمعيبة بين حق    
أخـرى، وهـو األمـر    شعائر من جهة لاناء األماكن التي تجري فيها تلك   الدينية وحق ب  

 .)145(خلطة فيما سبق وبينا نتقدناهالذي إ
                                                        

أورد المستشار الدكتور فاروق عبد البر قصة تلك األحداث باستفاضة ونقل عن معاصرين للوقائع شـهادات       )143(
مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات العامة الجـزء          هامة يمكن مطالعتها في كتابة القيم  دور         

  .60الي ص24 الناشر دار النهضة العربية من ص1991الثاني طبعة 
فاروق عبد البر دور مجلس الدولة المصري في حمايـة الحقـوق    .  يراجع تفاصيل تلك المذبحة في كتاب د       )144(

 .71تي صح60والحريات العامة الجزء الثاني مرجع سابق ص 
  القضية14/2/1956 للتأكد من ثبات موقف مجلس الدولة يراجع الحكم الصادر من محكمة القضاء اإلداري         )145(

، 14 القاعدة 9/5/1961 المماثل في وحكمها .208 ص168، بند السنة العاشرة، مجموعة ، السنة السادسة891
 .229ص168، البند 15، مجموعة السنة12السنة
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لـروح  لمجلس عـن اسـتمرار ا      بـا  للفتوى االستشاريكما كشف موقف القسم      

، وفـي هـذا الصـدد ذهبـت     اإلسالم عن رتداداإلو المحافظة فيما يتعلق بتغيير الدين أ  
 وصية المرتد عـن الـدين        أن إلى والتشريع   للفتوى االستشاريالجمعية العمومية للقسم    

دتـه فـإن    رلمرتد على مات ااإذنه  بها وأعتداداإلو  باطلة وال يجوز شهرها أ اإلسالمي
 .)146( العامةلخزانها إلى يصير اله كلهم
 حرية الصحافة . 2-2

في تلك الفترة شهدت الصحافة المصرية تغيرات جذرية حيث صـدر القـانون             
 عدم جواز إصدار الصحف إال بترخيص من         بتنظيم الصحافة متضمناً   1960 لسنة 156
 مـن   رخيص بـذلك   ت  يحصل على  ، كما منع العمل في الصحف إال لمن        القومي تحاداإل
  تـؤول ملكيـة كبـرى   أن من هذا القـانون علـي   3، كما نصت المادة   تحاد القومي اإل

 تحـاد اإل إلـى  واألخبار وغيرهما األهرامالتي كانت قائمة في ذلك الوقت مثل       الصحف  
 . بعد ذلكاالشتراكي تحاداإل ثم القومي،

 فـي   قلـيالً وفي هذا المناخ المتوتر الحافل بالقيود تراجع موقف مجلس الدولـة  
 تحاداإل من   ة بنظر القرارات الصادر   ختصاصهإ بعدم   ، فقضى دفاعة عن حرية الصحافة   

السلطة المستقلة عن بـاقي      عليه وصف    أسبغ أن الصحف بعد    إصدار بوقف   االشتراكي
، !! لمبدأ الفصل بين السـلطات       راماًحت بذلك عن التدخل في قراراته إ      ، ممتنعاً السلطات
 هي مجرد قرارات إدارية تقبل الطعن عليها        االشتراكي حادتاإل قرارات   أن فكرة   رافضاً

 هذا الحكم قـد نظـر       أن الدكتور فاروق عبد البر وكيل مجلس الدولة         ويرى. )147(مامهأ
 يرتـب   أنظواهر األشياء يمكـن      إلى، فالنظر   جوهرها إلى ظاهر األشياء ولم ينفذ      إلى

 إن،  هرها يرتب نتيجـة عكسـية     جوإلى  ، لكن النظر     الحكم إليهانتهي  تلك النتيجة التي إ   
، ولكـن    سلطة سياسية مسـتقلة    االشتراكي تحاداإلعتبار  إ إلىالظواهر يؤدي    إلىالنظر  

                                                        
، وكانت قـد  466 رقم   192 بند 17و16عة السنتين   ، مجمو 2/12/1962 في   804عية العامة رقم     فتوى الجم  )146(

، مجموعة فتاوى 4/4/1960 في 80ي بالمجلس رقم   نفس الفتوى فتوى اللجنة األولي للقسم التشريع       إلىنتهت  إ
 .278ص168بند 15و14لجان وإدارات الفتوى والتشريع السنتين 

 ، مجموعـة أحكـام محكمـة    20، السنة1749، القضية  6/12/1966داري بتاريخ   القضاء اإل  حكم محكمة    )147(
 .25، ص 18 في ثالث سنوات بند القضاء اإلداري
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 التنفيذيـة  للسـلطة    اًمتـداد  يكون إ  أن األمور نظرة معمقة يدرك أنه ال يعدو       إلىالنظر  
 هو   رئيس الجمهورية  أنعتبار  ، بإ  من الرقابة القضائية   إفالته عدم   ويتعين الحرص على  

 يكـون   أن، فكيف يمكن    !! ويحدد تشكيالته    هوقانون االشتراكي تحاداإلالذي يضع نظام    
 .)148(و تعلوهاأ األخرىجانب السلطات العامة  إلىمع ذلك كله سلطة مستقلة تقف 

 إليـه  في تلك الفترة بعد الحكم المشار        اإلداري محكمة القضاء    ىولم يعرض عل  
 . الصحافةشئ يستدل منه علي تغير موقفها تجاه

 .حرية التعبير عن طريق السينما.2-3

يو  علـي سـينار    االعتراض حق جهة الرقابة في      اإلداري محكمة القضاء    أقرت
 بـرأي  االسـتعانة  الحـق فـي   اإلدارة لجهة أن، وقالت   حتي قبل تصويره   اًبتداءإالفيلم  

 .ر للدينو بآخشكل أاألزهر الشريف قبل موافقتها ما دام السيناريو يتعرض ب
 الرقابة رفضت الموافقة علـي قصـة فـيلم          أن في   الدعوى وتخلص وقائع هذه  

  علـى   األزهر الشريف رفض الموافقة مطلقاً     أنيتناول النبي يوسف علية السالم وقالت       
 – مع موقفة من رفض تصوير األنبياء او تمثيـل حيـاتهم             تساقاًإ –تصوير تلك القصة    

 أن" من الرجـوع الـي األزهـر وقالـت      موقفها ى علاإلدارة المحكمة جهة  أقرتوقد  
 فإن األمر يتعلق بمسـئولية الحكومـة   اإلسالم دين الدولة هو    أنالدستور وقد نص علي     

 منـتج العمـل     أكـان  مع معالم هذا الدين سواء       يتنافى هي وافقت علي عمل      أناألدبية  
  تفرقة بين المصري وغيـر المصـري      أقامت المحكمة قد    نإبل  . "أو غير مسلم    مسلما  
 بتصوير فيلم مماثل يتناول قصة النبي يوسف في مصر ال           أجنبية قيام شركة    أنفقررت  

 الشركة األجنبية تقوم بذلك     أن يبيح للمصرين تصوير مثل هذا الفيلم باعتبار         يعتبر سنداً 
 )149(.ليتها وسوف يعرض الفيلم خارج مصرتحت مسئو

حريـة التعبيـر    عاديـة ل  وفي الحقيقة فإن هذا الحكم يكشف عن سـيادة روح م          
لمحكمة للمبدع األجنبـي    الدرجة التي تبيح معها ا    إلى  ، والرغبة في تقيدها     والخوف منها 

                                                        
 .302 الجزء الثاني ص–مرجع سابق –فاروق عبد البر .د )148(
 297، بنـد  11 ، مجموعـة السـنة  8 السـنة  7861 القضية   16/5/1957حكم محكمة القضاء اإلداري في       )149(

 .460ص
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، وتبدو تلك الروح جلية في الحكم الذي صدر من المحكمـة             المصري هماال تبيحه لزميل   

حق الرقابة في سحب ترخيص فيلم لم يلتزم منتجه بحـذف  إلى في وقت معاصر وانتهي    
 )150(.لرقيب انه مثير للغرائزافيه رأى مشهد 

بعد من ذلك في تقييد حرية التعبير عن طريق         أشوط  إلى  محكمة مضت   ال أنبل  
 بالمجلس بعدم جواز تحميض النسخ السـلبية        للفتوى ستشاريإلا القسم   ىأفتالسينما حيث   

 القـومي   واإلرشـاد  كانت قد صورت تحت رقابة وزارة الثقافة         أنللفيلم في الخارج إال     
 السينما  أشرطة ى بتنظيم الرقابة عل   1955لسنة430 القانون   أن " الفتوىء في تلك    وقد جا 

، والمقصود بذلك هـو     نية بغير ترخيص من وزارة الثقافة     قد حظر تصدير المصنفات الف    
 تشـمل رقابـة     أن، ومن البديهي    ألمن العام ومصالح الدولة العليا     العامة وا  اآلدابحماية  

 حال من األحوال    بأي، وال يمكن    الخارج لتحميضها إلى  صدر  م التي ت  الوزارة نسخ األفال  
 حتـي تظهـر     ون الفيلم محمضـاً    يك أن الرقابة يتطلب    جراءإمراقبة النسخ السلبية ألن     

، وعلي ذلك ال يجوز تحميض األفالم في الخارج حتي ال يكون فيها ما يسئ الي                مناظره
 )151(".سمعة البالد 

 حـق رقابـة     أطلقـت  قـد    اإلداريقضاء   محكمة ال  أنويمكن القول بشكل عام     
الم علي النحـو الـذي تشـاء        فو ترفض علي عرض األ    أ توافق   أنالمصنفات الفنية في    

 . هذا المنعأسبابالرقابة علي قيد  من كل قيد بما فيه وأطلقتها
 . العامة والمظاهرات وتكوين الجمعيات االجتماعاتحرية . 2-4

تتعلـق   نزاعـات تلـك الفتـرة      فـي    اإلداري محكمة القضاء    ىلم يعرض عل  
، وكانـت السـلطة      كـامالً   الحقان منعاً  ذانه العامة فقد منع     االجتماعاتبالمظاهرات او   

المحـاكم  إلـى   و اإلحالـة    أ االعتقال بواسطة   استخدامها تتعامل مع من يريدون      التنفيذية
 . في هذه الناحيةالجنائية بما لم يجعل لمجلس الدولة دوراً

                                                        
، مجموعة أحكام محكمـة القضـاء       14، السنة 204  القضية 13/2/1962حكم محكمة القضاء اإلداري في        )150(

 .45 ص22 في خمس سنوات بند اإلداري
 183 بنـد    20و19 فتوى اللجنة الثانية ، مجموعة فتاوى لجان القسم االستشاري للفتوى والتشريع السـنتان               )151(

 .335ص
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 القـانون   إطار المجلس حاول في     أنجمعيات فيمكن القول     عن حق تكوين ال    أما
 ألعضـاء النقابـات     فأباح الحق في تكوين الجمعيات      إطار يوسع من    أنالساري وقتذاك   
 نقاباتهم ما دامـوا حـين       أنشطة من    جمعيات تمارس بعضاً   ا يشكلو أنالمهنية والعمالية   

، وقامت المحكمة بتفسـير نـص       لمهنية او العمالية  تشكيلهم لها ال يفعلون ذلك بصفاتهم ا      
النقابـات  إلى   من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة والتي تمنع المنتسبين          13المادة  
و أية وال لمن لهم الحق في عضويتها مـن تأسـيس جمعيـة              و المنظمات العمال  أالمهنية  

 اإذ  واسـعاً ات، تفسـيراً و تقوم به تلك المنظمات او النقاب    أرابطة لممارسة نشاط تختص     
 إنشـاء النقابـات مـن   إلـى  المشرع لم يستهدف منع األفراد المنضمين       "  أن نتهت إلى إ

جمعيات او منظمات تمارس ذات األنشطة التي تقوم بها النقابات ما داموا لم يكونوا تلك               
 نتمـاء إلا تجمعهم مثـل  أخري علي صفات اً علي صفاتهم المهنية بل بناء اًالجمعيات بناء 

   )152(" واحدإنساني في دافع شتراكإلا  معين اوإقليمالي 
 علـي    تفسير النص مؤشراً ال يمكـن إغفالـه        وفي الحقيقة يبدو هذا التوسع في     

مساحة  وإعطاء،  واء قانون الجمعيات الساري وقتئذ    محاولة مجلس الدولة التخفيف من غل     
 لأعمـا  في   اإلدارةوفي محاولته التخفيف من تدخل جهة       . من الحرية لتشكيل الجمعيات   
 الرقابـة علـي      أن إلـى انه يتعين بادئ ذي بـدء التلمـيح         " الجمعيات قررت المحكمة    

، اإلدارة ال تتعدي منطقة الرقابة الي منطقـة         أنالجمعيات من حيث نطاقها ومداها يجب       
،  الجمعيات وبين إدارة الدولة لهذه الجمعيـات       الفرق واضح بين رقابة الدولة علي     أن  إذ  

 وقف تنفيذ القرارات التي تصدرها الهيئات القائمة علـي تلـك            في اإلدارةوال حق لجهة    
الجمعيات إال ألسباب ثالث هي مخالفة القانون او مخالفة النظام العام او مخالفـة نظـام                

 .)153(الجمعية ذاته
 مراحل مجلـس الدولـة      أفضل تلك المرحلة لم تكن بحال هي        أنويمكن القول   

 األخـرى فترة شأنه شأن الهيئات القضـائية       الذي تعرض للعديد من المحن خالل تلك ال       
 مـن  اإلداري علي قضـاء محكمـة القضـاء        أثرها، وقد تركت تلك المحنة      وربما قبلها 
، راجع في المواقف الداعمة للحريات     ذلك الموقف سجل بعض الت     أن األول   هوجهين الوج 

                                                        
 .136، ص36 بند19، مجموعة السنة6/12/1964في 1075 رقم مة للفتوى فتوى الجمعية العا)152(
 .186 ص112 مجموعة الثالث سنوات بند 19، السنة628 القضية 27/6/1976 حكم محكمة القضاء اإلداري في )153(
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ر بشـكل   حريات التعبي  التي عرضت علية والخاصة ب     اتعانزال الثاني فيه قلت      الوجه أما 

 .ه علي ما هو عليى بقعتقادإلاوان كان موقفة الرافض لحرية . عام
 من عبـارات احـد القضـاة         لتلك المرحلة من تاريخ مجلس الدولة خيراً       وال نجد وصفاً  

 فـي   نكسـار إلا سنوات   بأنها 1971سنة إلى   1955النابهين فيه والذي وصف الفترة من       
حكمة اإلدارية العليا في تلك الفتـرة كانـت    المأحكامن  أ، و تاريخ مجلس الدولة المصري   

 )154(.يم الحرية والديمقراطية والعدالةقل والء لقأ
 2000-1971المرحلة الثالثة . 3

 من نصف حيـاة     أكثر تستغرقتمتد تلك المرحلة لحوالي ثالثين سنة وهي بذلك         
الـذي  و 1971وتتميز تلك الفترة بإصدار الدستور الدائم عـام          ،إنشائهمجلس الدولة منذ    

فقـد  . حساب السلطتين التشريعية والقضائية      ى عل التنفيذيةمنح صالحيات واسعة للسلطة     
 والمعـدل   1971 سـبتمبر    11حدد الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية الصادر في         

 في الباب الخامس منـه المعـالم        1980بريل  إ 30بقرار مجلس الشعب الصادر بجلسة      
ومن القراءة المتمعنة لمواد هذا الباب، يتضح       ،  كم في مصر  والسمات األساسية لنظام الح   

ذلك  الوضع المتميز لمنصب رئيس الدولة من حيث السلطات المتمتع بها في مواجهـة               
فرئيس الدولة هو رئيس الجمهورية وهو الراعي للحدود        . المكونات المختلفة لنظام الحكم   

الوطنية وسـالمة الـوطن وأداء      بين السلطات والمسئول األول عن الحفاظ على الوحدة         
 مـن   127، وتعطي المادة    )155(ها الدستوري والمكاسب االشتراكية   مؤسسات الدولة لدور  

يعين في مجلـس    ، وهو الذي    )156( علي معني الحكم بين السلطات     ضحاً وا الدستور مثاالً 
                                                        

 –دور مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريـات العامـة    – المستشار الدكتور فاروق عبد البر     )154(
 ..4 بدون ناشر ص 1998 – المجلد األول –لجزء الثالث ا

ن  الهيئة العامة لشئو– من الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية  والقوانين األساسية المكملة له         37 المادة   )155(
 . القاهرة1998المطابع األميرية 

ضائه مسئولية رئيس مجلس من أع% 10نه لمجلس الشعب أن يقرر بناء علي طلب أ علي   127 تنص المادة    )156(
الوزراء ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس وال يجوز أن يصدر هذا القرار إال بعد استجواب موجه إلى 

 إلـى  ، وفي حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريـراً   قديم الطلب الحكومة وبعد ثالثة أيام علي األقل من ت       
 في هذا الشـأن وأسـبابه ولـرئيس         ى إليه من رأ   ىنتهإ  عناصر الموضوع وما   رئيس الجمهورية متضمناً  

، فإذ عاد المجلس إلى إقراره من جديد جاز لرئيس    تقرير إلي المجلس خالل عشرة أيام     الجمهورية أن يرد ال   
الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة علي االستفتاء الشعبي ويجـب أن يجـرى                
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الشعب عدداً ال يزيد عن عشرة أعضاء في مجلـس الشـعب وثلـث أعضـاء مجلـس       
، ويفض دورته العادية    نعقادإلأن يدعو مجلس الشعب إلى ا     يس الدولة   ولرئ )157(.شورىال

 وله الحق في حل مجلسي الشعب والشـورى عنـد   )158(ويدعوه إلى اجتماع غير عادي      
عتراض عليها سـواء فـي      إلهو صاحب الحق في إصدار القوانين وا       و .)159(الضرورة  

وهو الـذي   . )161(طة التنفيذية    السل يتولى ، وهو الذي  )160( األحوال العادية أو االستثنائية   
وهـو الـذي يعـين رئـيس        . )162(يضع السياسة العامة للدولة بمشاركة مجلس وزرائه      

وهو الـذي يعلـن حالـة       .)163(الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ويعفيهم من مناصبهم        
ورئيس الجمهورية هو رئيس المجلس األعلى للهيئات القضـائية الـذي            .)164(الطوارئ  

رئيس الجمهورية هو القائد األعلى للقوات المسلحة وهو الـذي          ، و )165(هايقوم علي شئون  

                                                                                                                                          

، فـإذا   وتقف جلسات المجلس في هذه الحالة     من تاريخ اإلقرار األخير للمجلس       االستفتاء خالل ثالثين يوماً   
 .لحكومة قبل رئيس الجمهورية استقالة االإو جاءت نتيجة االستفتاء مؤيده للحكومة اعتبر المجلس منحالً

هيئة العامـة   ال– والقوانين األساسية المكملة له  تور الدائم لجمهورية مصر العربية    من الدس 196 و 87 المادة   )157(
 . القاهرة1998ن المطابع األميرية لشئو

 الهيئة العامـة  – والقوانين األساسية المكملة له تور الدائم لجمهورية مصر العربية   من الدس 102و101المادة   )158(
 . القاهرة1998ن المطابع األميرية لشئو

 الهيئة العامة   – األساسية المكملة له      والقوانين تور الدائم لجمهورية مصر العربية     من الدس  136و204المادة   )159(
  القاهرة 1998لشئون المطابع األميرية 

 الهيئة  – والقوانين األساسية المكملة له      تور الدائم لجمهورية مصر العربية    من الدس 147 والمادة   112المادة   )160(
جمهوريـة كـل    ، ويالحظ أن تلك المادة تعطـي لـرئيس ال          القاهرة 1998ن المطابع األميرية    العامة لشئو 

 !!.الصالحيات األساسية لمجلس الشعب 
 الهيئة العامة لشئون – من الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية  والقوانين األساسية المكملة له 137المادة  )161(

 . القاهرة1998بع األميرية المطا
ن  الهيئة العامة لشئو– المكملة له  من الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية والقوانين األساسية138 المادة   )162(

 . القاهرة1998المطابع األميرية 
ن  الهيئة العامة لشئو– والقوانين األساسية المكملة له تور الدائم لجمهورية مصر العربية    من الدس  141المادة   )163(

 . القاهرة1998المطابع األميرية 
ن  الهيئة العامة لشئو– والقوانين األساسية المكملة له تور الدائم لجمهورية مصر العربية من الدس148المادة   )164(

 . القاهرة1998المطابع األميرية 
ن  الهيئة العامة لشئو– والقوانين األساسية المكملة له تور الدائم لجمهورية مصر العربية من الدس173المادة   )165(

 . القاهرة1998المطابع األميرية 
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 عن أنه رئـيس مجلـس الـدفاع         تفاقيات الهدنة، فضالً  إيعلن الحرب ويبرم المعاهدات و     

س رئـي ، و )166(الوطني الذي يختص بالنظر في الشئون الخاصة بتأمين البالد وسـالمتها          
 .)167(الجمهورية هو رئيس هيئة الشرطة

 العرض السابق مقدار ما يتمتع به رئيس الدولـة الـذي هـو رأس        ويالحظ من 
السلطة التنفيذية من سلطات وصالحيات حيث أنه يملك إصدار القوانين وإلغائهـا وهـو              

ون هذه وتلـك مـن صـالحيات        الذي يضع السياسة العامة للدولة ومن المفترض أن تك        
ثلـث أعضـاء مجلـس      ، بل هو يملك اختيار عدد من أعضاء مجلس الشعب و          البرلمان

 ، المجلس يمكنه من لعـب دور بداخلـه         داخل  سياسياً الشورى فيشكل باختياره هذا تكتالً    
 عـن رئاسـته    إحدى صالحيات السلطة القضائية فضـالً ىوهو الحكم بين السلطات وه  

 .للمجلس األعلى المهيمن علي الهيئات القضائية قاطبة
ة قد اتسم بعدد من الصفات  مـن          النظام السياسي في تلك الفتر     أنويمكن القول   

نسبية اسـتقالل السـلطتين     ، و وحدة شخص الرئيس في معظم مكونات نظام الحكم        أهمها
وجـود  ، وتنفيذية التي يرأسها رئـيس الدولـة  التشريعية والقضائية في مواجهة السلطة ال 

 .مصادر مؤسسية للقوة خارج مثلث السلطات الثالث
 تلـك   أثنـاء بين السلطة التنفيذية والقضـائية      إن العالقات   ف ه جوار ذلك كل   إلىو

تختلف عنها بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فالسـلطة التنفيذيـة تمـارس       الفترة  
ويظهر ذلك فيما يتمتع بـه كـل مـن    .  أعلى في مواجهة السلطة القضائية    مؤسسياً نفوذاً

 فـي مواجهـة  رئيس الجمهورية ووزيري العدل والداخليـة مـن إمكانيـات سـلطوية             
أما بالنسبة للسلطة التشريعية، فيضمن تبعيتها من خـالل السـيطرة علـى             . )168(القضاء

                                                        
 الهيئة العامة ـ   والقوانين األساسية المكملة لهائم لجمهورية مصر العربية من الدستور الد182 و150 المادة )166(

 . القاهرة 1998لشئون المطابع األميرية 
 الهيئة العامة لشئون  ـ  والقوانين األساسية المكملة لهمن الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية184المادة  )167(

 . القاهرة 1998المطابع األميرية 
 مع أحكام القضاء الصادرة بإلغاء القرارات ـمثالًـ  النظر إلي الطريقة التي تتعامل بها وزارة الداخلية يمكن )168(

 إلي االعتـراض علـي   عتقال بعض األشخاص كدليل علي صحة ما نقول حيث تعمد الوزارة أوالً       إالصادرة ب 
لمزيد من التفاصـيل   ـ  ه بقرار جديدعتقالإالحكم ثم بعد ذلك تقوم بنقل الضحية إلي أحد أقسام الشرطة وتعيد 

 .1996 القاهرة -عتقال المتكرر إل تقرير المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان حول ظاهرة ا-سجناء بال محاكمة



���ـ� ا��ـ
ـ	ـ�ـ� �ــ� �ــ�ـــ� 
2002 - 2003  

 

      238

.  للدولـة  الوسائل واألدوات التي توفر انتخاب أغلبية من المنتفعين من الجهاز التنفيـذي           
 صراحة على استقالل السلطة القضـائية،       165نص الدستور في المادة     من  رغم  وعلي ال 
، إال  "شئون العدالـة  "استقالل القضاء وعدم جواز تدخل أية سلطة في          على   166والمادة  

 . )169(أن هذا االستقالل في كثير من األحيان مقيد أو محكوم بعوامل واعتبارات عدة
 حـاول   الطغيان الواسع للسـلطة التنفيذيـة   الظروف المعقدة وهذاوفي ظل هذه 
 أسـعفته  عن الحريات كلما     دافعاً م 1955 القديم قبل عام     قضائه إلىمجلس الدولة العودة    

 تقع فيها جهة اإلدارة وهي تصدر قراراتها  تسـرع           أخطاءساعدته  أو  نصوص القانون   
 موقف مجلس الدولة مـن     ى، وسوف نحاول التعرف عل     قراراتها إصدارجهة اإلدارة في    

 .حريات التعبير بمعانيها المختلفة
 .حرية العقيدة والدين. 3-1

، وهـو   تقـد  موقفة المحافظ حيال حريـة الـدين والمع        استمر مجلس الدولة في   
 بـرفض   في حكم أصدره الضيقة، ويبدو ذلك جلياًلدينيها النظرة هالموقف الذي تغلب علي 

 شخص مسلم ضد لجنة األحوال المدنية بمحافظة القاهرة والتـي رفضـت             أقامها دعوى
 ديانته فـي بطاقتـه    وتغيير   " نبيل جورج نقوال   "إلى" نبيل حسن صبري  "من  اسمه  تغيير  

نه علي الـرغم    أ إلى حكمها هذا    واستندت المحكمة في  .  مسيحي إلىالشخصية من مسلم    
من عدم وجود نص تشريعي وال تنظيم قانوني وضعي يبين حكـم مـن يـدخل الـدين                  

 فـي   ةاإلسـالمي ، فمن ثم وجب الرجوع الي مبادئ الشريعة          وال من يرتد عنه    اإلسالمي
 اإلسـالم لمبادئ وبال خالف قبول دخول غير المسلم في دين           تلك ا  ى، ومقتض هذا الصدد 

 المبادئ وبال خـالف   مقتضي هذه أن، كما    به في المعامالت   واالعتداد علي ذلك    هوإقرار
 دين آخر مـن أديـان   إلىوال ، رتداد المسلم عن دينة، ال الي غير دين  إ عدم جواز    أيضا
، سواء ادخـل    اإلسالملراجع عن دين     هو ا  ةاإلسالمي، فالمرتد في مبادئ الشريعة      السماء

ـ ى يقر عل المرتد الأن الشريعة    في هذه  هوالمتفق علي .  ال أمفي غيره     ه ردته ويحبط عمل
 )170(.ويبطل

                                                        
لبنائي في النظام السياسي المصري يمكن الرجوع الي نجاد البرعي      انساق  إللمزيد من المعلومات حول عدم ا     )169(

 . 2001 القاهرة – الناشر المجموعة المتحدة –"  الصحراء ىباب عل "عودة جهاد . دـحافظ أبو سعدة ـ 
ق منشور في المستشار الدكتور فـاروق  33، السنة2011، القاعدة 25/3/1980 محكمة القضاء اإلداري في  )170(

ول عبد البر ـ دور مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات العامة ـ الجزء الثالث ـ المجلد األ   
 منشور 39 السنة 1290 القضية   1/12/1987، وفي هذا اإلتجاة حكم آخر للمحكمة في         589مرجع سابق ص    
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 بعد تصـديق مصـر علـي العهـد     1987وقد رددت المحكمة نفس المبدأ عام   

ور جـزء    من الدست  151 لنص المادة    الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي يعتبر وفقاً      
 قاطعة   للعهد الذي يتضمن نصوصاً    من النظام التشريعي المصري ولم تقم المحكمة وزناً       

 .)171(تؤيد حرية الدين والمعتقد
 المسلم  أن من جديد    ، مؤكداً ه عن دين   بزواج من اعتبرته مرتداً    ولم تعتد المحكمة  

غيـر   إلـى   غير سماوي او   أم كان   دين آخر سماوياً  أي   إلى اإلسالمالذي يرتد عن دين     
 فتـاوى  عـن ذلـك اسـتمر ت        وفضالً. )172( ال يقر علي ردته وال يعتد بها         أصالًدين  

التـي  فتواهـا    والتشريع بمجلس الدولة فـي       للفتوى االستشاريالجمعية العمومية للقسم    
 عدم جواز توثيق عقود زواج البهائيين باعتبـارهم فرقـة مرتـدة عـن               إلىذهبت فيها   

 وحرية ممارسة الشعائر    العقيدةحرية   ب حتجاجإلانه ال يجوز    أ" الفتوى وقالت تلك    اإلسالم
من يتبين  ، ذلك انه    ه بالبهائية وما يترتب علي    عترافإلاالتي كفلها الدستور للقول بوجوب      

 13و12تتبع النصوص الخاصة بحرية التعبير في الدساتير المصرية خاصـة المـادتين             
 الشعائر الدينية طبقـا للعـادات       قامةإ تحمي حرية العقيدة وحرية      أنها 1923من دستور   

 بالنظـام العـام وال ينــافي    يخـل ذلــك الأالمرعيـة فـي الـديار المصــرية علـي     
 بعد صدور الدستور الـدائم      أي 1977 صدرت عام    الفتوى تلك   أنويالحظ  )173(".اآلداب
 يـربط   أن وحرية ممارسة الشعائر دون      العقيدة والذي كان ينص علي حرية       1971سنة  
 دستور قديم جـدا هـو     إلى، ولكن المحكمة استندت     و غيره من القيود   أام العام   بالنظذلك  

 . صراحة النص في الدستور الجديدهل، متجاه1923دستور 
                                                                                                                                          

  - دور مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات العامـة            -في المستشار الدكتور فاروق عبد البر     
 591الجزء الثالث ـ  المجلد األول مرجع سابق ص

المستشار الدكتور فاروق  منشور في 39 السنة 1290 القضية 1/12/1987داري في  حكم كحكمة القضاء اإل)171(
 المجلـد األول  ـ الجزء الثالث  ـدور مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات العامة  عبد البرـ 

 591مرجع سابق ص
 موعة أحكام المحكمة اإلدارية، مج28، السنة   1359، القاعدة   27/11/1984حكم المحكمة اإلدارية العليا في      )172(

، 240 ، ق 8/5/1972 حكم محكمة القضاء اإلداري في وفي اإلتجاة نفسه. 146، ص28 ، بند 30العليا السنة 
 .21السنة

 184 بند   31و30، مجموعة فتاوى الجمعية في السنتين       13/7/1977 في   544 فتوى الجمعية العمومية رقم      )173(
  .397ص
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نعكاس لموقف محـافظ تجـاه حريـة        إ أنهاوال تعليق لنا علي تلك األحكام إال        
م يقـين   ، وعـد   عدم التسامح  ه، وهو موقف قوام   له يسود في المجتمع  المصري ك      العقيدة

 رضـاء إ فكرة الدولة الدينية كلما كان فـي ذلـك           إلىإزاء فكرة الدولة المدنية واللجوء      
 . لتلك المشاعرو تملقاًأر المجتمع لمشاع
 .حرية الصحافة والنشر. 3-2
 .حريه الصحافة .  3-2-1

 مجلس الدولـة علـي      لم تكن القوانين التي تحكم إصدار الصحف تساعد كثيراً        
، فالقضاء في مصر هو قضاء تطبيق ال         الصحف إصدار حرية   ىعة عل  حماية واس  إسباغ
 . يطبق القوانين وال ينشئهايأ إنشاءقضاء 

 يضـفي   أن ينظره   أن المجلس حاول فيما اتيح له       أنوعلي الرغم من ذلك نري      
ن األحزاب السياسـية تسـتمد      أ ب أوالً، فقضي    الصحف إصداربعض الحماية علي حرية     

ة من قانون األحزاب السياسية وال ينطبـق عليهـا نصـوص       صحفها مباشر  إصدارحق  
 اإلجـراءات  والتي تتطلبان الكثير من      1960لسنة156و القانون   أ 1936لسنة 20القانون
 مـن محكمتـي القضـاء       ، وعلي ذلك انتهت كالً     والموافقات إلصدار الصحف   اإلدارية
مباشرة دون حاجـة     األحزاب من حقها إصدار صحفها       أن واإلدارية العليا علي     اإلداري

 )174(.اإلدارية ترخيص من الجهة إلى
 ه للصـحافة علـي إخطـار    األعلـى  عدم رد المجلس     أنعتبرت المحكمة   إكما  

بالصحيفة المزمع إصدارها يعد موافقة ضمنية منه علي إصدارها ، واعتبرت المحكمـة             
 القانوني حتي لو قـدم مـن غيـر األشـخاص            أثره األخطار بإصدار الصحيفة ينتج      أن

الشركة المساهمة،  شتراط توافر شكل    إ من القانون ودون     19المنصوص عليها في المادة     
 حرية الصحافة هي من الحريـات العامـة التـي كفلهـا الدسـتور               أن" وقالت المحكمة 
ن كان الدستور لم يطلق تلك الحرية بل جعل جانـب التنظـيم فيهـا               إنه و أللمواطنين، و 

، فالقانون المنظم لتلك الحرية يتعين في تفسـيره         قانون يكون هذا التنظيم ب    أن ى عل مباحاً
 هعتبـار ‘و التوسع في تفسـيره ب     أالتزام قاعدة التفسير الضيق فال يجوز القياس بشأنه         

  )175(". الحرية  علي هذه حال قيداًأيةيمثل علي 
                                                        

ـ 31،السنة1614، ق  20/2/1979 في   ء اإلداري  حكم محكمة القضا   )174(  ة، وقد أيدت هذا الحكم المحكمة األداري
 .253، ص35، البند 27،مجموعة السنة 591 ق16/1/1982العليا في 

 1290 القضـية  1/12/1987 حكم للمحكمة فـي  40 السنة 20/5/1986 حكم محكمة القضاء اإلداري في       )175(
دور مجلس الدولة المصري في حماية الحقـوق   –ور فاروق عبد البر    منشور في المستشار الدكت    39السنة  
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ية الصحف مـن التعـدي       في محاولة حما   اإلداريكما استمرت محكمة القضاء      

 بإلغاء، وقضت   لي سبب يبرره  ن يقوم ع   يجب أ  الجريدة ترخيص   اءإلغن  عليها فقضت بأ  
إحـدى   تـرخيص  بإلغـاء  العربي  االشتراكيتحاد  إل ل ألمركزيهقرار األمين األول للجنة     

 )176(.المجالت 
 .حرية النشر.3-2-2

 الصحف والذي حاولت فيـه محكمـة     إصدار العكس من موقفها من حرية       ىعل
حمايتها تضف  ، فإن المحكمة لم     حق إصدار الصحف   جهدها التوسع في     اإلداريالقضاء  

حكام في هذا الصدد يمكن لنـا  ي حرية النشر وفي حدود ما طالعناه من أ   بالقدر الكافي عل  
ـ      أساسيةعتنقت ثالثة مبادئ    إ المحكمة   أن نقرر   أن  حريـة نشـر     ى كلها ال تسـاعد عل

 .المعلومات
ر مصادرة الكتب التي يقوم بها       ال تختص بنظ   اإلداري محكمة القضاء    إن :المبدأ األول   

 العامة ورجال مصلحة الجمـارك    وهم رجال المباحثـمأموري الضبط القضائى  
 اإلداريـين  هؤالء الموظفين    أعمالعتبرت  إ المحكمة قد    أن والغريب   –بهما  اروإض
، إلـيهم  رجال النيابة العامة ال تمتـد سـلطة المحكمـة            أعمال قضائية مثل    أعماالً

 إدريـس  بوقف تنفيذ قرار التحفظ علي كتاب للدكتور يوسف طلباً تنظر أنورفضت  
كمـا رددت  .)177( قضـائياً  ذلـك عمـالً   أنعتبرت  إ، و "البحث عن السادات    " باسم  

 نسخ من كتاب مذكرات حرب      أربعالمحكمة هذا المبدأ حين صادر رجال الجمارك        
لقائـد الجنـاح    معركة الحريـة  وأسرار، فريق المتقاعد سعد الدين الشاذلي   لل أكتوبر

 لتي استندت إليها إجراءات ضبط هـذه       كانت األسباب ا   أياً" حسن عزت وقالت انه     
ـ تخذإ سالمة ما تالها من إجراءات ، فإن ما          ىالكتب والتحفظ عليها ومد     رجـال  هت

 الكتب يعتبر من    همباحث امن الدولة بصفتهم من مأموري الضبط القضائي بشأن هذ         

                                                                                                                                          

، ويالحظ أن المحكمة اإلدارية العليا 613 المجلد األول مرجع سابق ص– الجزء الثالث    –والحريات العامة   
ن كـان   إنـه و  أ"  إلغاء الحكم وقررت     إلى   13/6/1993قد تراجعت عن هذا المبدأ المهم حيث قضت في          

 بالموافقة   رد المجلس األعلى للصحافة علي الطلب خالل المدة القانونية يعتبر بمثابة قراراً             أن عدم  صحيحاً
و أ علي األحوال العادية التي يتوافر في الصحيفة اً إصدار الصحيفة فإن ذلك مقصورىو عدم االعتراض علأ

 .افة من تحديد ملكية رأسمال الصحفالطلب المقدم بشأنها قانون الصح
 حكم غير منشور ، وقد تأيد الحكم        29 السنة 1100، القضية   11/2/1979محكمة القضاء اإلداري في      حكم   )176(

 . غير منشور26 السنة431، القاعدة 24/4/1982من المحكمة اإلدارية العليا في 
 .، حكم غير منشور 38، السنة194، القضية 20/12/1983 في حكم محكمة القضاء اإلداري)177(
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 شراف النائب العام ، وتخرج باعتبارها عمـالً    إلتخضع  قبيل األعمال القضائية التي     
 .)178( للمحكمة لوالئيا االختصاص من قضائياً

نه يجوز مصادرة الكتاب إذا كان ما يحتويه يتعـارض مـع متطلبـات              أ :المبدأ الثاني   
ن تنزل رقابتهـا    أ توضح المحكمة ما هي متطلبات األمن ودون         أندون   –األمن  

 الرقابة  إلغاء والمتضمن   -1974لسنة74الجمهوري رقم   علي ذلك  مفسرة القرار      
 إلـى و ترسـل منهـا      أطرود التي ترد مصر     ال والصور و  البريديةعلي الرسائل   

 مفـاد هـذا   أن حيث قـررت   واسعاً تفسيراً–الخارج مع مراعاة متطلبات األمن     
 ،ب والمطبوعات التي ترد مـن الخـارج   الكتى الرقابة لم تلغ بالكلية عل     أنالقرار  

 مـع   إلغاؤهـا ولكنها ال زالت قائمه ومنتجه ألثرها بالقدر الذي يتعـارض فيـه             
 .)179(متطلبات األمن 

 األصيل في الترخيص بنشر    االختصاص األزهر الشريف هو صاحب      إن: المبدأ الثالث   
 األزهر الشريف فـي     هن ما يبدي  أ، و لإلسالمو بمنع نشر المؤلفات التي تتعرض       أ

 ونشـره   اإلسـالمي  القوام علي حفظ التراث      هعتبارإب يحترم   أنهذا الشأن يجب    
 .)180( كل الشعوب إلى ةاإلسالمي الرسالة أمانهوحمل 

 وبقطع النظر عن المجادالت القانونية      ةومن جماع النظر الي تلك المبادئ الثالث      
 خـاص لـم      والمحكمة اإلدرايه العليا علي وجه     اإلداري محكمة القضاء    أنيمكن القول   

 دور متميـز    إعطاء استمرت في    وأنها، كما   وس للدفاع عن حرية النشر    بدور ملم تنهض  
 .ألساس يعارض فكرة الدولة المدنية باأمر الفكر وهو ى في الرقابة عللألزهر

  .والمجاورةحرية التعبير عن طريق السينما والفنون الشبيهة . 3-3

 فتره هامة من حيث تعـرض مجلـس الدولـة           2000-1971تعتبر تلك الفترة    
ـ ، وقد تضـاربت موا واإلذاعةحرية التعبير عن طريق السينما والمسرح والتلفزيون      ل   هقف

، ممـا يجعلنـا ال      أمامـه ، وان ارتبط هذا التضارب بنوعية األنزعه المنظورة         وأحكامه

                                                        
 .حكم غير منشور 37، السنة4409، القضية 10/1/1984 في لقضاء اإلداريحكم محكمة ا)178(
 . غير منشور 35، السنة113، القضية 13/3/1984كمة القضاء اإلداري في مح)179(
 .192 ص22 بند36 مجموعة السنة31 لسنة2104والقاعدة 3068 القضية 1/12/1990حكم المحكمة اإلدارية العليا )180(
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 العامـة فـي      االتجاهات إلى اتجاه كان يسير ولكننا سوف نعرض        أيالجزم في   نستطع   

 .تخالص مبادئه قضائة في تلك الفترة محاولين اس
 فـي الرقابـة علـي       لألزهـر  دور واسع    إعطاءاستمر مجلس الدولة في     :المبدأ األول   

 صـدرت مـن     شـهيرة  فتـوى ، وقال في    مصنفات السمعية والسمعية البصرية   ال
 انتظمت الجماعة   أنمنذ  " نهأ والتشريع   للفتوى االستشاريالجمعية العمومية للقسم    

لوجودها كشخص معنـوي عـام وكأبنيـة        المصرية في دولة ذات دستور منظم       
 اإلسـالم  أن النص علي    ى، حرصت الدساتير الوضعية بعامة عل     ياكل تنظيمية وه

، وتتـابع وجـود هـذا الـنص فـي         لة واللغة العربية لغتها الرسمية    هو دين الدو  
 أنوبهـذا يظهـر     ...  عبر مراحل التاريخ الدستوري الحديث       لمتغيرهادساتيرها  
  واآلداب، وهو كذلك ممـا تضـمنه        يتخلل النظام العام   إنماة  وقيمومبادئ   اإلسالم

المصالح العليا للدولة حسب الصيغة التي أقام بها قانون الرقابة علي المصـنفات             
، ر الصادر بشأن التـرخيص بـأي مـن هـذه المصـنفات            ركن الغاية في القرا   

نيـة   في المصـنفات الف    اإلسالميسلطة تقدير الشأن    أن   لتقول   الفتوىواستطردت  
  في هـذا الشـأن يكـون ملزمـاً    أيهن رأ، وته وإدارته الشريف وهيئا لألزهرهي  

مصنفات السـمعية والسـمعية     للجهات التي نيط بها إصدار قرارات الترخيص لل       
 .)181(البصرية

مدت المحكمة سلطة الرقابة علي المصنفات الي مكتب المقاطعة العربيـة      : المبدأ الثاني   
 سيئالتي ي لب مصادرة األفالم حتي لو كانت الدول         سلطة ط  وأعطته )182(اإلقليمي

 التي عرضت علي المحكمة كانت      والدعوى،  ه من عرض   مانعاً ىترال  إليها الفيلم   
 منه قيـل     بعد حذف بعد المشاهد     األفالم الذي رخصت الرقابة بعرضه     حدأبسبب  

                                                        
ثارتـه  أ ولمزيد من المعلومات عن تلك الفتوى وما – 10/2/1994 بتاريخ 212العمومية رقم فتوى الجمعية  )185(

 رقابة األزهر – الجزء الثاني –حرية الفكر والعقيدة قيود وإشكاليات  – محرر -نجاد البرعي  -يمكن مراجعة 
 .1994هرة  القا–المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان  –علي المصنفات السمعية والسمعية البصرية

 مكتب المقاطعة العربية هو مكتب أنشئ في جامعة الدول العربية لضمان مقاطعة ومنع التعامـل مـع أيـة      )186(
الدول إلى  و تسئ   أو عرض أية كتب او أفالم تتعاطف مع إسرائيل          أو مؤسسات تتعامل مع إسرائيل      أشركات  

 .العربية وكان له مكاتب فرعية في كل دولة عربية تقريبا 
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 طلـب   إسـرائيل  لمقاطعـة    اإلقليمـي  المكتب   أن، إال    دولة تونس  إلىأنها تسئ   
، فطلبت الرقابة علي المصنفات الفنيـة  نع عرضه فيه درة الفيلم ألن األردن م    مصا

 الفيلم يسئ الي تـونس ام ال فجـاء   أن ى كانت ترامن سفارة تونس الرأي عما إذ  
 مكتب المقاطعة العربيـة  أن، إال  بعدم ممانعتها عرض الفيلم في مصر     رد السفارة   

، !! الي تونس  إلساءتهالعربية  الفيلم لمنعه في بعض الدول      عرض   علي منع    أصر
ال تجـاري محكمـة   اوكان من المتصور .  ومنعت الفيلم   هفأجابته الرقابة الي طلب   

 هذا المسلك المعيب من الرقابة باعتبار انه حتي سـفارة تـونس             اإلداريالقضاء  
 قرار الرقابة   أيدت اإلداري محكمة القضاء    أن إال   إليها إساءةذاتها لم تر في الفيلم      

 للمقاطعة يعد من القرارات     يقرارات المكتب الرئيس  " لفيلم واستندت الي ان     منع ا 
 بهـا   االلتـزام  الدولة   أجهزة كافة   ىالمتعلقة بمصالح الدولة العليا والتي يتعين عل      

 )183(. مقتضاه في تصرفاتهاوإنقاذ

 منـه بعـد   االسـتياء و أ السخط علي المصنف الفني فـي المجتمـع        أن: المبدأ الثالث   
، وقالت المحكمـة    بيح سحب ترخيص الفيلم    ي  جديداً ص بعرضة يعتبر سبباً   الترخي

حظـت بعـد    الرقابة قد الأن" خمسة باب"بمناسبة عرض فيلم مصري يحمل اسم       
ستياء المشاهدين لما احتواه الفـيلم مـن مشـاهد          إعرض الفيلم في دور العرض      

ص فإن مسلكها    الترخي بإلغاء، فبادرت    وتلميحاً حة وعبارات ساقطة تصريحاً   فاض
 حكمهـا  اإلداري محكمة القضاء أكدت، وقد   )184(. وصحيح القانون  هذا يكون متفقاً  

 مـن حـق اإلدارة سـحب        نإ" هذا في حكم صدر بعده بثالث سنوات وقالـت          
حظـت  لحالة الماثلة فإن الرقابة قد الالترخيص إذ طرأت ظروف تبرر ذلك وفي ا       

ـ  ىنطوإجمهور لما    استياء ال  الهوىبعد الترخيص بعرض فيلم درب        الفـيلم   ه علي
خلقي للمـواطنين   علي الحياء ال عتداءالوا لتاريخ مصر وإساءة لسمعتها      من تشويه 

 )185(. قراراها المطعون فيهفاتخذت، والمساس بمشاعرهم
                                                        

لمحكمة اإلداريـة  ، مجموعة أحكام ا23 ، السنة808، القضية   22/4/1978حكم المحكمة اإلدارية العليا في       )183(
 . وما بعدها 346، صسنة15العليا في 

قضية فيلم خمسة باب حكم غيـر       37، السنة 5568، القضية   13/12/1983 في   حكم محكمة القضاء اإلداري   )184(
 منشور

 . ، حكم غير منشور 37السنة5569 القضية 14/1/1968 في  محكمة القضاء اإلداري)185(
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 هذا الحكم وقضـت     ألغت العليا قد    اإلدارية المحكمة    أن إلىومن المهم اإلشارة     

ظلمـات بعـرض    عن تنفيذ قرار لجنـة الت متناعإلا ال يجوز للرقابة علي المصنفات    بأنه
 مجلس الدولة عاد وقيد فكرة سحب التـرخيص نتيجـة           أنعلي   )186(."للكبار فقط   "الفيلم  

  نهائيـاً  الرقابة قـراراً أصدرتانه متي " ظروف تجد بعد الموافقة علي العرض وقضي  
 ولـم يعـد مـن       يتها التقديرية سرحية فإنها تكون قد استنفذت وال     بالترخيص بعرض الم  

 تسحب بقـرار    أن  لإلدارة بأننه إن جاز القول     أالجائز لها سحب القرار بالترخيص، و     
 تستدعي ذلك فإنه ال بـد وان يكـون          جديدةمسبب الترخيص السابق إذ طرأت ظروف       

هناك معيار موضوعي لفكرة تغير الظروف وال يجـوز تـرك األمـر لمطلـق تقـدير            
  )187("اإلدارة
 . العام  والتظاهر السلميعاالجتماحرية . 3-4

 . العام االجتماعحرية . 3-4-1

 وقضـت  االجتماع الحق في  ى حمايتها عل  إسباغ اإلداري محكمة القضاء    أعادت
حـين تشـاء    و تمنحها او تمنعها كما تشاء       اإلدارة العام ليس منحة من      االجتماعن حق   أب

لعامـة ، وال يقـتض    ا االجتماعـات  الدستور وقـانون     أكده للمواطنين   أصيلولكنه حق   
استعمال هذا الحق طلبا من صاحب الشأن وال يلزم صدور قرار بالترخيص به من جهة               

ن أ، و االجتمـاع  بزمـان ومكـان      اإلدارية صاحب الشأن للجهة     خطارإ بل يكفي    اإلدارة
 للتحقـق   اإلداريستثنائية تخضع لرقابة القضـاء      إ سلطة   االجتماع في منع    اإلدارةسلطة  

 تحـدد مكـان   أن اإلدارة ال يحق لجهـة  بأنهتها ، كما قضت المحكمة  من مدي مشروعي  
 االجتمـاع  في مكان مغلق او مفتوح فاألمر برمته موكول الي من يـنظم هـذا         االجتماع

ـ  )188(.االجتماع لحق    والقول بغير ذلك يعتبر تقييداً     هبحسب ما يرا    ذلـك اسـتقر     ىوعل
 )189(. المتتاليةأحكامهاقضاء المحكمة ورددت ذلك في 

                                                        
 –  منشور في المستشار الدكتور فاروق عبد البـر  32 السنة1007 القضية 26/1/1991حكم المحكمة اإلدارية العليا في   )186(

 .641ص المجلد األول مرجع سابق – الجزء الثالث –دور مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات العامة 
 حكم غير منشور للمحكمة وهو بمناسبة مسريحة فرقه         29، السنة 1113، القضية   20/5/1975 محكمة القضاء اإلداري       )187(

 .يحي الوفد تأليف وإخراج فايز حالوه"تحية كاريوكا 
لب الـدكتور  ، وهو الحكم الذي صدر بمناسبة ط36 ، السنة5094، القضية 5/9/1982 حكم محكمة القضاء اإلداري في   )192(

 .عبد المحسن حمودة اإلحتفال بذكري إعتالء مصطفي النحاس باشا رئاسة حزب الوفد 
 – منشور في المستشار الدكتور فاروق عبد البر 34، السنة2056 القضية 19/8/1980حكم محكمة القضاء أإلدراري في )193(

 .687 المجلد األول مرجع سابق ص– الثالث  الجزء–دور مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات العامة 
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 صـيانة لحريـة      هامـاً   مبدأ قانونياً  فأرست اإلداريكما عادت محكمة القضاء     
 إذ كـان    اإلدارةيحظـر علـي      "بأنـه  إذ قضت    االنتخابات أوقات خاصة في    االجتماع
 كانت اإلدارة تتوقـع  انه إذأ، فضال عن  كان مكانهأياً االجتماع انتخابيا منع هذا    االجتماع
 الالزمة للحفاظ علـي     اإلجراءات تتخذ كافة    أنفإن لها    بسبب هذا السرادق     أمنيةمشاكل  

 ويعتبـر   )190(". تحظـره  أن ال   االجتماعمقتضيات األمن والنظام وحركة المرور بمنطقة       
 أن اإلدارة إن رأت     أن  مفـاده   جديـداُ  نه يرسي مبدأ قانونياُ   أ إلىهذا الحكم هاما بالنظر     

 تتخـذ   أن األمن ال    ى تحافظ عل  أن باألمن فإن عليها       اإلخالل إلى سوف يؤدي    االجتماع
 .االجتماعمن ذلك تكئة إللغاء 

 .حرية التظاهر السلمي . 3-4-2

يجابية لحمايـة حريـة     إصد ب  فإن المحكمة لم تت    االجتماع العكس من حرية     ىعل
 فـي   أصـدرته قضائها الذي   الحكم القضائي   ويمكن قياس موقف المحكمة من       ،التظاهر
 قرار عدم الموافقة علي تنظيم مسيره تبدأ مـن          إلغاءلب   بط  احد المواطنين  أقامها دعوى

 مقر رئاسة الجمهورية بهدف حث رئيس الجمهوريـة    أماممسجد بميدان العباسية وتنتهي     
وإصـرار   الـدعوى ، حيث صدر قرارها بـرفض  ةاإلسالمي الشريعة  أحكامعلي تطبيق   

 تتصـد لتقيـيم     أنون   سوف تخل بالنظام العام د     المسيرةن  أ ب رأيهاوزارة الداخلية علي    
 " أنففي هذا الحكم قالت المحكمة      . و صورية أارة وما إذ كانت حقيقية       قرار الوز  أسباب

، اس بالنظام العام او األمن العـام      ب من شأنهما المس   و الموك أ المسيرة كانت   اتقدير ما إذ  
ر لسـه  ااجاباتهاخص و أرة الداخلية باعتبار أن من       لوزا التقديريةسلطة  اليدخل في نطاق    

 عـن    تعبيـراً  المسـيرة كانت  إن  " نهأ المحكمة   وأضافت"علي حفظ األمن والنظام العام      
 أنال  إ،   يتفق مع الدستور   ةاإلسالمي الهدف منها وهو طلب تقنين الشريعة        أن، كما   لرأيا

 الحرص  أساس األسباب التي ساقتها وزارة الداخلية بني علي         أنالمحكمة تري رغم ذلك     
 أن يمكـن    المسيرة من السماح بتسيير تلك      اإلدارةلما تكشف لجهة    ،  علي مصلحة الوطن  

ن المؤيدين لهـا   بياالحتكاك إمكانية عن  تعطيل حق المواطنين في التنقل فضالً   إلىيؤدي  
                                                        

 43 السنة7131 القاعدة 31/8/1989 صدر هذا الحكم الذي يقرر هذا المبدأ من محكمة القضاء اإلداري في           )190(
حمد كمال الدين فـؤاد ومحمـود عطـا اهللا    أبرئاسة المستشار الدكتور فاروق عبد البر وعضوية المستشارين   

دور مجلس الدولة المصري في حماية الحقـوق والحريـات      –ور فاروق عبد البر     منشور في المستشار الدكت   .
 688 المجلد األول مرجع سابق ص– الجزء الثالث –العامة 
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 تلـك   أنويالحظ  . )191(" مخاطر وفتن  إلىالذي يعرض البالد    ، األمر   وجمهور المواطنين  

 مظـاهرة   فأيـة  حق التظاهر السلمي تماماً    ةاألسباب التي ساقها الحكم يمكن بها مصادر      
 عاقـة إ يترتب عليها بالضرورة     أنو  ساس بعض العناصر المخربة فيها ، أ      ندإلمعرضة  

 أصـدرته ويمكن مقارنة هذا الحكم بـالحكم الـذي          . المسيرةتنقل المواطنين في منطقة     
ـ   نإنه  أ والتي رأت فيه     نتخابيةإلاالمحكمة بشأن التجمعات      جتمـاع اال عقـد   ى ترتب عل

 لحسم تلك المشكالت وال تتخذ منهـا        ى تتصد أن فإن علي وزارة الداخلية      أمنيةمشكالت  
 .)192( االجتماعذريعة لتعطيل 

 .حرية تكوين الجمعيات . 3-5

 الخاص بالجمعيـات األهليـة حاولـت        1964لسنة32 القانون   أحكامفي حدود   
في كل األحوال كانت مقيـده   ، ولكنها    هذا القانون لصالح الجمعيات    أحكامالمحكمة تفسير   

 .وص القانون ال تستطيع الخروج عنهبنص
 هناك عدد   أنويمكن القول في تقييم موقف المحكمة من حرية تكوين الجمعيات           

 .من المحددات 
 تسـتخدم سـلطتها فـي حـل         أن االجتماعية من حق وزارة الشئون      أن: المحدد األول   

سباب التي يبين عليها قرار الحـل  الجمعية لكن المحكمة هي التي تراقب صحة األ  
 بالسـويس   ةاإلسـالمي  الشيخ حافظ سالمة رئيس جمعية الهداية        أقامها دعوىففي  

 قرار محافظ السويس فيما تضـمنه مـن حـل الجمعيـة     وإلغاءبطلب وقف تنفيذ  
 كـل األسـباب   ى رقابتها علوأعملت، ورة ، حكمت المحكمة لصالح المدعي المذك
 عدم صحة بعضها وعدم     إلى بالحل وانتهت    هالسويس قرار  عليها محافظ    أقامالتي  

 القضـاء  أن القاعدة المقـررة فـي فقـه      " ها  خر وقالت في حكم   آلثبوت بعضها ا  
 علي مجموعة من األسباب ثبت عـدم صـحة          اإلداري قام القرار    انه إذ أ اإلداري

بعضها وكانت األسباب التي ثبت عدم صحتها ال تكف لحمل النتيجة التي انتهـي              
                                                        

 وانظر تعليق المستشار فاروق عبد      39، السنة 4525 القضية   15/6/1985 حكم محكمة القضاء اإلداري في       )191(
 – الجـزء الثالـث    –في حماية الحقوق والحريات العامة      البر علي الحكم في دور مجلس الدولة المصري         

 . وما بعدها 705المجلد األول مرجع سابق ص 
 . الدراسة ه من هذ54الحكم مشار إليه في هامش رقم  )192(
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 التي يقـوم    نعقادإ أركانمن  ركناً  ، كان القرار فاقدا      محمل الصحة والسالمة   ليهاإ
 بعـض األسـباب     ت، وإذ كان  سبب ووقع بالتالي مخالفا للقانون    عليها وهو ركن ال   

، وكان بعضها األخـر وان ثبـت        عليها قرار حل الجمعية غير صحيحة     التي قام   
 تنفيـذ   بإيقـاف محكمة تقضـي    ن ال إ، ف ال يكفي لحمل القرار المطعون فيه      هصحت

 .)193(هالقرار المطعون علي
 أن التظلم من قرار رفض شهر الجمعية دون         ى عل  مرور ستون يوماً   نإ: المحدد الثاني   

  )194(. وتعتبر الجمعية مشهرةظلم مقبوالً علية يجعل التاإلداريةتجيب الجهة 

 تفسير واسـع   حقيقته يادين نشاط الجمعيات هو في     تفسير المحكمة لم   نإ: المحدد الثالث   
 جمعية ثقافيـة  أقامتها دعوىبالرفض في ، فقد قضت  اإلدارةللقانون ولصالح جهة    

، اإلدارة بـرفض شـهر نظامهـا األساسـي         قرار جهة    وإلغاءبطلب وقف تنفيذ    
هي عبـارة عـن   الجمعيات الخاصة    "أن ىها بالرفض عل  ء المحكمة قضا  وأسست

مادية تتمثل في تحقيـق الرعايـة      غير   غراضأ تحقيق   تجمع ألشخاص يقوم على   
 تستهدف تحقيق   أن، ومن ثم فال يجوز ألي جمعية         والثقافية للمواطنين  االجتماعية

 والثقافية للمواطنين بالمظاهر المختلفـة      جتماعية خالف تحقيق الرعاية اال    غراضأ
 كـان   الإو 1964لسنة  32 من القانون    12لتلك الرعاية والتي نصت عليها المادة       

من اسـتظهار   تبين   اإذ"نه  أ الحكم   وأضاف" ... حق رفض شهرها   داريةاإلللجهة  
 من األهداف يصعب الفصـل     تحمل خليطاً  أنها الجمعية المطلوب شهرها     غراضأ

فيه بين دراسة المشكالت السياسية الدولية والعمل السياسي لحل تلك المشـكالت            
بالقول بـان دور     هنكارإ الجمعية ال يمكن     غراضأ  على  سياسياً مما يضفي طابعاً  

، فهناك فرق بـين  النظرية في القانون الدولي العام  الدراسات   الجمعية يقتصر على  
 بالجانب العلمي في حركة المجتمع الدولي وصـراع         هتمامإلادراسة القانون وبين    

  .)195( المختلفةه فيه وتبني الحلول السياسية لمشاكلىالقو

                                                        
 . غير منشور 39، السنة5509 القضية 31/12/1985حكم محكمة القضاء اإلداري في)193(
 .39 لسنة ا2899 القضية 3/12/1985ادر دارى الحكم الصاإل محكمة القضاء )194(
 ، وقد تأيد هذا الحكم من المحكمة اإلدارية38، السنة 1149  القضية22/5/1984محكمة القضاء اإلداري في )195(

 . 911، ص138 بند 30، مجموعة السنة2667  القضية6/4/1985العليا في 
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و للقـانون أ ن مجلس إدارة الجمعية مخالفـة   م أعضاء ارتكب   انه إذ هو أ : المحدد الرابع    

رتكبوه إ جاز حل الجمعية حتي لو كان ما         أهدافهاو خرجوا بالجمعية عن     أالنظام  
، وهو  اإلدارةالشخصية وليس بصفتهم كأعضاء في مجلس       بصفتهم  من مخالفات   

ن إنـه و  إ"حكمهـا   دارية العليا حيث قالت في اسباب       إلمبدأ اخذت به المحكمة ا    
التي تقع من الجمعية وتبرر حلها تتضـمنها        ومخالفة الجسيمة للقانون     ال نأصح  

 أخـذا باسـتقالل     أعضائهاعادة تصرفاتها التي تحمل إرادتها المستقلة عن إرادة         
 تلـك المخالفـة     أنالشخصية المعنوية للجمعية عن شخصية األعضاء فيهـا إال          

 غيـر   لألفعـال  مـن الجمعيـة بالنسـبة        أيضاًالجسيمة للقانون يتحقق وقوعها     
أو ،  رتكابهـا إة في الجمعية ملحوظـة فـي        المشروعة التي تكون صفة العضوي    

 الجهاز القائم علي شئون الجمعيـة مـواقعهم         أفراد، كأن يستغل    مؤثره في مداها  
و مخل بالنظام العـام أو      أ جنائياًآثم  فيها وصفاتهم المستمدة منها في نطاق نشاط        

، اء الجمعية من المخالفـة المرتكبـة  لقول بإقص ايتسنى الحالة ال اآلداب ففي هذه  
ويعتبر هذا المبدأ مـن      )196(".فتهم الشخصية  من األفراد بص   مرتكبيهم   أنبزعم  

 فـي حـل     اإلدارة، حيث رخص لجهة      بالنسبة لحل الجمعيات   قسوةاشد المبادئ   
 غيـر   أعمـال  مجلس اإلدارة مواقعهم في      أعضاءالجمعية فيما لو استغل بعض      

 أعضـاء  الة التساؤل عن الـذنب الـذي اقترفـه     الح مكن في هذه  مشروعة، إذ ي  
 المجلـس   أعضاء؟ خاصة انه يمكن عقاب      فيدون من خدماتها   يست الذينالجمعية و 

 . بقاء كيان الجمعية قائما كما هو من الجمعية مع وفصلهاإلدارةبحل مجلس 

 .1981 سبتمبروأحداث اإلداريمحكمة القضاء .  3-6

السـادات مجموعـة مـن       أنـور /  الرئيس الراحل    أصدر 1981سبتمبر  2في  
 إلغـاء ، وقد تضمنت تلك القرارات      ات العامة في الصميم    الحري أصابتالقرارات الفردية   
 ألـف  مـن    أكثـر عتقال  إو من الصحف والتحفظ علي أموالها ومقارها،        تراخيص عدداً 

نيسـة  ه الثالـث بطريـرك الك     وخمسمائة من قيادات الرأي في مصر وعزل البابا شنود        
، ى وظائف أخـر    الي الصحفيونوئات التدريس بالجامعات     من هي  أعضاء، ونقل   القبطية

 . ومقارهاأموالها وحل بعض الجمعيات والتحفظ على
                                                        

 .511،ص76بند 28، مجموعة السنة28نة، الس1546 القضية 19/3/1983 حكم المحكمة اإلدارية العليا في )196(
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 فيه اإلجـراءات التـي      أوضح الي الشعب     رئيس الجمهورية بياناً    وجه 5/9/1981وفي  
 مـن   74دة فـي المـادة       الورا االستثنائيةنه استعمل سلطاته     أ ، موضحاً وأسبابهاتخذها  إ

 يناقش مدي سـالمة تلـك   أنتيح لمجلس الدولة   أوقد  . )197(الدستور لحماية سالمه األمة     
ازعـات   دائـرة من   أحكـام  حيث تتابعت     الي وقف تنفيذها جميعاً    ىنتهاالقرارات والتي   

 .األفراد والهيئات بإدانتها

 إصـدار  الدراسة تصدت المحكمة لحماية حريـة        وفي خصوص موضوع هذه   
أنه بناء علـى    من حيث   "  قضائية   36لسنة8 رقم   الدعوىالصحف وقالت في حكمها في      

ن ذلـك   ومقارهـا فـإ  وأموالهاقرار رئيس الجمهورية بالتحفظ علي دار الموقف العربي   
 من الدستور قد ناطـت بالقضـاء        34 كانت المادة    ا، وإذ يعتبر من قبيل فرض الحراسة    

لخصوص ر رئيس الجمهورية جاء في هذا ا      ، فإن قرا   بفرض الحراسة  االختصاصوحده  
، فـإن  ترخيص الخاص بمجلة الموقف العربـي  ال إلغاء، وعن    بعيب مخالفة القانون   معيباً

، وقد   ترخيص الصحف بالطريق اإلداري    إلغاء من الدستور تحظران     208 و 48المادتين  
 يتضمن نصـا يجيـز      ن بشأن سلطة الصحافة وم    1980لسنة148صدر بعد ذلك القانون     

ـ  17و16 في الحالتين المنصوص عليهما في المـادتين         إال تراخيص الصحيفة    لغاءإ ه  من
 الي غيـر الصـادر لـه        االمتياز الصحيفة او نقل     رووذلك لسببين هما عدم انتظام صد     

 قرار رئيس الجمهورية مخالف للقانون ويتعين لذلك        أن إلىوانتهت المحكمة   " الترخيص  
 )198(وقف تنفيذه

                                                        
تصدي لتعسف رئيس الجمهورية في استخدام ال لمزيد من المعلومات حول دور محكمة القضاء اإلداري في  )197(

 دور مجلس الدولة المصري     –المستشار فاروق عبد البر     .  يمكن مراجعة د   1981ثناء أزمة سبتمبر    أسلطاته  
 إلـى   1675 من صفحة 1998طبعة  – الجزء الثالث المجلد الثاني  –يات العامة   في الدفاع عن الحقوق والحر    

ويجب اإلشادة هنا بتقارير هيئة مفوضي الدولة وعلي رأسها المستشار جوده فرحات والتي تعتبر               . 1731ص
سـطرت  وهي التقارير التي قدمتها الهيئة الي محكمة القضاء اإلداري والتـي   ـ   قانونيه وأدبية رفيعةدروساً

دائرة منازعات األفراد والهيئات فيها برئاسة المستشار سعد أبو عوف وعضوية المستشارين محمـد البيـار                
 انصع الصفحات عندما تصدت لجميع قرارات رئيس الجمهوريـة           وفاروق عبد البر وعبد اللطيف أبو الخير      

 . تنفيذهاوأوقفت
ق غيـر منشـور وأشـار إليـه     36 لسنة8القضية رقم  1982 فبراير 11 حكم محكمة القضاء اإلداري في   )198(

ـ      ء زالمستشار فاروق عبد البر في كتابة قضاء مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات العامة الج
 . 1694الثالث المجلد الثاني ص 



  

         251

 ا�ـ�ـ�ـ�ــ�ـ� وا�ــ�ـ�ــ�ر
 .حول رؤية مجلس الدولة لحرية التعبير  عامة مستخلصات. 4 

من هذا العرض السريع لقضاء مجلس الدولة حول الحقوق والحريـات العامـة             
 .يمكن استخالص بعض النتائج 

 أن قلعة لحماية الحريات والحقوق العامة علي        ه مجلس الدولة يشكل في مجمل     أن . 4-1
، وال  ال يملك سن القـوانين     اإلداريذلك مرتبط بوضعية البناء القانوني، فالقاضي       

 يتوسع في تفسير القانون     أن ، ولكنه يستطيع كلما كان ذلك متاحاً      يستطيع مخالفتها 
 . ذلك سبيالًإلىما وجد 

و شـديد    موقف المحكمة المتسامح إزاء كثير من الحريات والحقوق العامة يبد          أن. 4-2
ـ    عتقادإلوا الدين   التحفظ والجمود إزاء حرية    عائر الدينيـة ومـا      وحرية إقامة الش

، وفي تقديري فإن هـذا الموقـف        ن حرية إقامة دور العبادة ونحوها     يرتبط بها م  
 مخالفـة حتـي للتفسـيرات        أي إلـى  في رؤية مجتمعية تنظر      هالمتشدد يجد سبب  

، كما تقبـل علـي      مناقشته وال يصح     ال يمكن قبوله   أمر اإلسالمي للدين   المستقرة
نتشارها علي حساب   إ وتحارب تمددها و   خريأقائد  أ او   أديانمضض حقيقة وجود    

 اإلسـالمي  تمدد الدين     الحماية على  إضفاء داخل المجتمع لصالح     اإلسالميالدين  
 .و علي حساب تلك األديان والعقائدداخل المجتمع ول

 فهم متشـددون فيمـا     – قضاة مجلس الدولة     ى ما تنعكس عل    فكرة األمن دائماً   نإ . 4-3
 يميلـون   –من الدولة سواء من جهة الداخل او الخارج         أ تمس   أمور أنهايعتقدون  

تعبيـر المختلفـة    حريـات ال ى قبول وضع بعض القيود علإلىفي بعض األحيان    
ن كانت رؤيتهم هذه تتأثر بالبيئة السياسية المحيطـة بهـم            إ، و لصالح فكرة األمن  

ـ  وشاع في المجتمع مفاهيم الخوف من      التنفيذيةفكلما زاد ضغط السلطة       راقاالخت
 .األجنبي كلما ظهرت فكرة األمن واضحة جلية في قضاء مجلس الدولة 

 لـذاتها    وكأنها هـدفاً    تجعل حريات التعبير    أن إلى مجلس الدولة تميل     أحكام نإ . 4-4
و مبـادئ سـامية فـي       أنه قيم عليـا     أ ما تتصور المحكمة     لنشرـ ولكنها طريق 

ـ المجتمع ي مثـل اآلداب العامـة    فهي تضع معايير ذات طبيعة شخصية لمعـان  
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ـ  تضـع قيـوداً  أنسا في  فهي ال تري بأاإلبداع حرية ىوتنزلها عل   حريـة  ى عل
، كما ال  ما يثير الغرائزـ من وجهة نظرهاـ في السينما ألن الشريط فيه  اإلبداع

 – من وجهـة نظرهـا   ـ من وضع قيود علي حرية النشر ألن الكتاب   مانعاًجدت
 .الخ ....نهم آيشكك المسليمن في قر

 طالما اقترب هـذا  اإلبداع حرية ى مجلس الدولة يعتنق فكرة الرقابة الدينية عل     نإ . 4-5
 التـي  الوحيدةعتبر األزهر هو الجهة الرقابية إ ف اإلسالمي من منطقة الدين     اإلبداع

 يضع األزهر في    أمر، وهو   اإلسالمي في كل ما يتعلق بالشأن       إليهايجب الرجوع   
 يخرج عن دورة في تصحيح مـا ينشـر           ويجعله اإلبداع موقف ممتاز إزاء حرية   

 . األدبي والفني باسم الديناإلبداعمنع كل صور  إلى عن الدين

،  قسـائم متسـاوية    أمرها حريات التعبير في قضاء المجلس ليست في حقيقة          نإ . 4-6
، تليهـا الحـق   فالدفاع عن حرية الصحافة يأتي في مقدمة اهتمامات مجلس الدولة     

تي الحـق فـي التظـاهر       يأ، ثم الحق في تكوين الجمعيات، و      ع السلمي في التجم 
 .هموالحق في النشر الحر في درجة دنيا من اهتمام المجلس بحمايت

 مجلـس   أن لسياسية وعدد قضاة المجلس ودوائره يبدو     نه نتيجة تغير الظروف ا    إ. 4-7
 ارياإلدالدولة مذبذب في قضائه ففي بعض األوقات تصدر عن محكمة القضـاء             

، حين تصدر في الوقت ذاته من دائـرة          يعلي من قيمة الحرية    عتبر نبراساً مبادئ ت 
 أنويبـدو   . في المحكمة مبادئ ال يمكن تصورها وتعتبر قيدا علي الحرية            أخري

األمر يتعلق بشخصية القضاة وخلفياتهم الثقافية والسياسية والتي تؤثر وال شك في            
 .أحكامهمطبيعة 
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 ا�N�R ا��اب^ 

 .  ]�� ا��	"�mة #�� ���"ت ا��
	�� ا��P����Rا����Vlات ا��"ن�ن�
 

 ���>>>>�م ت��L�<<<<f أ�>>>>�ن اس>>>���ار �>>>>, �"�>>>>� ا�E>>>�ارئ   إ
ا�D>>�وف ا��اه�>>� �R"?>>" #�>>2 اس>>���ار �%��
�>>" و->>�"ن"  

T@�   ������دن" و��"���" ا��m#� نD"م دس��رى   ، وه�  ب
 �>2   نc<\l  أنوMب>,    . �>@ ا�,س>��ر    �148���, �>�` ا��>"دة      

 . ��, �"�� ا��Eارء S"ن�ن�@اM#�	"ر س		�@ 
M  �"�>>>� ا�E>>>�ارئ إ#>>>�ن :>>>�ل �>>>,ة س>>>��"ن أن  :ا�ول
���0 Lاتc"   ب		أ س  b<را ��ج�	ءه>" و �"Gم �"�>�    إن"<�S C<[ر 

f�2 ت��ورة ا��f�اره"ا���2 اس. 
$�Cء أن :ا�"Gإن "Gرات�	ت�ا�� � @� C[��"ارئ ب�E�ا ��"� 


, �2 ذاتL �%"��" ��,س��ر �. 
@� �: �@ د�"ع ا���, وز�� ا�
,ل #@ اس���ار S"ن�ن ا��Eارئ  ن�ً

 @�V� .2003 �@ �	�ا�� س�� f�23	�E ا�%��� ا�("��� وا�(
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 ا�N�R ا��اب^
  ���"ت ا��
	�� ا��P��2�R #�ا��	"�mة� ]�� �نا����Vlات ا��"ن�

 .مقدمة

 مناقشة حالة الطوارئ وتصديق مصر علي العهد الدولي         إلىيهدف هذا الفصل    
عمـا   حريات التعبير في مصر، وىللحقوق المدنية والسياسية كمؤثرين غير مباشرين عل     

 وفـي   ، ال أمالتعبير في مصـر     حرية   أوضاع مجمل   ىعل ثرأقد  هذان العامالن    كان   اإذ
 .تجاه كان هذا التأثيرإ أي

يجابي وهو تصديق مصر علي العهد الدولي للحقوق        إحد هذين العاملين    أويعتبر  
، والثاني سلبي وهو حالة الطوارئ المعلنة في مصر منذ نيف وسـتين             يةالمدنية والسياس 

 .ل بشكل متص وعشرين عاماًأربعة منها عاماً
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 ا��	�! اTول 

��	
 ا�VT ا���	� ��D"م ا��Eارئ #�� ���"ت ا��
 . من القهرنظام الطوارئ ست وستون عاماً. 1

 حـتالل اإل مرة بشكل قانوني علي يـد        أولعرفت مصر نظام األحكام العرفية      
 لتظل سـارية بشـكل   في عام1914 ى لمصر مع بدايات الحرب العالمية األول   اإلنجليزي

غتيال رئـيس الجمهوريـة   إ بمناسبة أعلنت حين  1981كتوبر   أ 6حتي  متقطع في مصر    
محمد حسني مبـارك    /  القادم وليصبح الرئيس   2006ي عام   نقطاع حت إلتظل سارية دون    

 من وجهـة    ـ كلها في ظروف تبرر    ههو الحاكم المصري الوحيد الذي قضي فترة حكم       
يوضح الجـدول التـالي     و .استمرار العمل بقانون الطوارئ   ـ    األقل ىنظر الحكومة عل  

 .1981ـ  1914 في مصر في الفترة من  فيها حالة الطوارئأعلنتالمدد التي 
 )8(جدول رقم 
 )199( 1981-1914حالة الطوارئ في مصر من 

 المدة الزمنية  تاريخ انهاء الطوارئ تاريخ إعالن الطوارئ مسلسل

 سنوات8 1922 1914 1
 سنوات6 1945 1939 2
 )200(سنتان 1950 1948 3
 سنوات4 1956 )201(1952 4
 سنوات8 1964 )202(1956 5
 سنة13 1980 1967 6
 سنة25 )203(2006 1981 7

 عاما66 المجموع

                                                        
ون  دسـتورية قـان    ىمـد " عن كتيب صادر عن مركز هشام مبارك للقانون بعنوان          مستقاة من   المعلومات   )199(

 .2003 طبعة حمد سيف اإلسالمأتحرير المحامي األستاذ  "الطوارئ واألوامر العسكرية 
استمرت حالة الطوارئ سارية بشكل جزئي ولمدة سنة قابلة للتجديد في المناطق الحدوديـة مـع فلسـطين                   )200(

 1952جديد عام  حتي أعيد إعالن حالة الطوارئ من لظروف النزاع العربي اإلسرائيلي وظلت تجدد دورياً
 بعد ذلـك  قالتهاإ بمناسبة حريق القاهرة وتمت 1952 كانت حكومة الوفد هي التي أعلنت الطوارئ في يناير  )201(

 .فوراً
ـ شهر فقط في نوفمبرأ ثم أعيدت بعد خمسة     1956رفعت حالة الطوارئ في يونيو     )202(  لظـروف  ه من العام نفس

 .العدوان الثالثي
 القرار الجمهوري  مد حالة الطوارئ لمدة ثالث سنوات والتي صدر بها 2003 فبراير   قر مجلس الشعب في   أ )203(

 .2003لسنة40رقم 
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  فإن إجمـالي  2003ـ1914 من نه خالل ثمانية وتسعين عاماًأويمكن مالحظة   
 حين حكـم في  ،ن عاماًوالفترة التي حكم فيها القانون العادي البالد لم تتجاوز تسع وعشر  

 مـن   أكثر مصر ظلت تحت الطوارئ      أن بما يعني    قانون الطوارئ مدة ستة وستين عاماً     
 .من تلك الفترة الزمنية% 60

 من سلطات اسـتثنائية سـوف نعـرض    ه ذلك القانون بما يتيح    أنويمكن القول   
ـ       ى عل  ثقيالً  ال يشكل فقط قيداً    ـلها  ه الحريات عامة وحريات التعبير بشكل خـاص ولكن

، ويجعل الشخص العادي متـردد       والقلق اً بطابع التردد  هلمجتمع كل  يطبع ا  هأمرفي حقيقة   
 للعقاب الشـديد مـن   ه في التعبير خشية تعرض   هستخدام حق إو  أ هفي إعالن وجهات نظر   

 .ها نظام الطوارئ طليقة من كل قيدسلطة يجعل
 قانون األحكـام    أولها قوانين للطوارئ المتعاقبة كان      ستةمصر  توالى على   وقد  

 1940لسـنة 23 أرقـام  بموجب القوانين    ه تعديل ى والذي جر  1923لسنة15عرفية رقم   ال
 أصـدرت  1952عام  في   ، وعقب الثورة المصرية      1948لسنة73 ثم     1944لسنة 81و

هذا القانون  ألغى  ، ثم    بشأن األحكام العرفية   1954لسنة533 القانون رقم    الجديدةالحكومة  
 .حالة الطوارئالن إع بشأن 1958لسنة162رقم ن وصدر القانو

 بالنهج   من قوانين ظل متأثراً    هن قانون الطوارئ الحالي وما سبق     أويمكن القول ب  
 ،1914عـام  فـي   مرة أول األحكام العرفية أعلن اإلنجليزي يوم    االستعمار هالذي انتهج 

 تجمع في يدها سلطة التشـريع عـن طريـق    حتاللإلا سلطة   أنفذلك النهج يتلخص في     
و يشـارك فيهـا العنصـر      أة وسلطة الحكم عن طريق محاكم عسكرية        األوامر العسكري 

، وال توجد فروق جوهرية     واسطة هيئات تتبع الحاكم العسكري    العسكري وسلطة التنفيذ ب   
 فـي   التنفيذية وتلك التي تتخذها السلطة      اإلنجليزيتخذها المستعمر   إبين اإلجراءات التي    

 .بلد مستقل كمصر حتي اآلن
 من كبت لحريـات  همل ثقافة الغزاة بما تحأن من هن قررناأ وويؤكد ذلك ما سبق  

ن أ قبلـوا  الـذين  الحكام الوطنيين إلى ونظرة دونيه لها قد انتقلت منهم    المقهورةالشعوب  
ـ           ك الـبالد وباسـتخدام ذات      يحكموا بالدهم وفقا للطريقة ذاتها التي حكم بها األجانب تل

 .األساليب
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 .هجديد سريان حالة الطوارئ ودالالتموقف مجلس الشعب المصري من ت. 2 

زب الـوطني الـديمقراطي     ح يحتل ال   مقعداً 454مان المصري من    يتكون البرل 
، وحـزب التجمـع الـوطني التقـدمي          مقعد وحزب الوفد سبع مقاعد     400ا  الحاكم منه 

ن أربعـين   و، ويحتـل المسـتقل    ، والحزب الناصري ثالثة مقاعد    الوحدوي خمسة مقاعد  
 .)204(مقعداً

 1971 من دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام         148 لنص المادة    ووفقاً
،  المبين في القـانون ه الوجىارئ علفإن رئيس الجمهورية هو المخول بإعالن حالة الطو    

 مجلس الشعب خالل الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما          ى عل اإلعالنويجب عرض هذا    
 أول المجلس الجديـد فـي   ىض األمر عل يعر كان مجلس الشعب منحالًا بشأنه، وإذ هيرا

اجتماع له، وفي جميع األحوال يكون إعالن حالة الطوارئ لمدة محددة وال يجوز مـدها               
 ".إال بموافقة مجلس الشعب 

لهذا النص يعرض قرار رئيس الجمهورية بمد حالـة الطـوارئ علـي             وتنفيذاً  
 . صدور قرار بالتجديد إلىمجلس الشعب كلما دعت الحاجة 

 40قرار رئيس جمهورية مصر العربيـة رقـم    عرض 2003 فبراير عام    وفي
، ومـن واقـع     )205( المجلس للنظر فـي تجديـده        ى عل  بمد حالة الطوارئ   2003لسنة  

 من تجديـد قـانون الطـوارئ        ثالثة أطراف نحدد موقف    أنمناقشات البرلمان يمكن لنا     
يـدين لمـد حالـة الطـوارئ،      البرلمان المؤأعضاء. إليهاوالكتل البرلمانية التي ينتمون    

، ووجهة نظر الحكومة المصرية بشأن      مان المعارضين لمد حالة الطوارئ     البرل وأعضاء
 . معارضيها ىالموضوع وردها عل

                                                        
نسحاب بعض األعضاء   إتتعرض الهيئات البرلمانية ألحزاب المعارضة والمستقلين للتغيرات المستمرة نتيجة          )204(

  قد ذكرت أن أعضاء2001األول شتاء ت مجلة الديمقراطية العدد ن، وعلي سبيل المثال كا لخالفات فكرية منها  
 17خـوان المسـلمين   إل ا1 األحـرار  3 والناصري 7 والوفد 388الوطني : مجلس الشعب علي النحو التالي    

 ، ولكن كل ذلك تغير وعلي سبيل المثال تغيرت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد       5 التيار الناصري    16المستقلين  
 .ن أربعة أعضاء آليد لتصير الهيئة ابانسحاب أربعة أعضاء ودخول عضو جد

 من فبراير سـنة     23والثالثين  مضبطة الجلسة الثامنة    / نعقاد العادى الثالث  إلالفصل التشريعى الثامن دور ا     )205(
2003. 
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 .مؤيدين لمد العمل بقانون الطوارئ مجلس الشعب الأعضاءموقف . 2-1

 .وارئ القرار بقانون بمد حالة الطموقف اللجنة العامة لمجلس الشعب من .2-1-1

في بداية مناقشات البرلمان قدمت اللجنة العامة تقريرها حول مد حالة الطوارئ            
طـوارئ   الموافقة علي قرار رئيس الجمهورية بقانون بمد حالـة ال          إلىنتهت فيه   إوالتي  

 .)206(هودعت المجلس للموافقة علي

العضـو فتحـي قزمـان       عليـه مقررهـا السـيد        أطلق اللجنة ما    أوردتوقد  
 :ائق ثالث  لطلبها الموافقة علي مد حالة الطوارئ  حق)207(مرقص

عانى منها مختلف دول العالم وأكدت      ت ظاهرة اإلرهاب ظاهرة دولية      إن :الحقيقة األولى 
 علـى جميـع     داهماً اً هذه الظاهرة ستشكل خطر    أن التى تمت    األمنيةالدراسات  
رك محمـد حسـنى مبـا   / ومن هنا كانت مبادرة السـيد الـرئيس      .دول العالم   

مواجهة اإلرهـاب علـى     بضرورة عقد مؤتمر دولي تحت مظلة األمم المتحدة ل        
 .مستوى العالم

، وان اإلرهـاب    نت وستظل مستهدفة من قـوى العـدوان        مصر كا  نإ :الحقيقة الثانية   
 . من استقرار مصر ووحدتها الوطنيةيحاول النيل

                                                        
ئحة مجلس الشعب تشكل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سـنوي عـادي                من ال  21وفقا لنص المادة     )206(

البرلمانية لألحزاب،  الهيئات  ممثلي  ورؤساء لجان المجلس    ومجلس وعضوية كال من الوكيلين      برئاسة رئيس ال  
 كـان عـدد   ا من المسـتقلين إذ اً واحداًخمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس علي أن يكون من بينهم عضو     و

 ىإلللجنة العامة  من الالئحة يدعو رئيس المجلس ا22ووفقا لنص المادة .األعضاء المستقلين عشرة علي األقل 
 23ووفقا للمادة  . اجتماعاتها وتوصياتها وقراراتهااإلجتماع ويدير مناقشتها ويضع جدول أعمالها ويعلن انتهاء   

 رئـيس   ىمن الئحة مجلس الشعب تختص اللجنة العامة بمناقشة الموضوعات العامة واألمور الهامة التي ير             
  أعضـائها  ه إحاط اء تبادل الرأي في شأنها مع اللجنة أو       الجمهورية أو رئيس المجلس أو رئيس مجلس الوزر       

 إليها مكتب المجلس من تقارير المدعي هلتي تقدمها لجان المجلس وما يحيل، ودراسة التقارير الدورية اعلماً بها
علي .امة يراجع د  ولمزيد من المعلومات عن دور اللجنة الع       . الجهاز المركزي للمحاسبات   العام االشتراكي أو  

 2001لعربية طبعة  الناشر دار النهضة اية ـمجلس الشعب دراسة سياسية قانونئحة جديدة لاوي مشروع الالص
 . وما بعدها60ص 

 . معينـ الحزب الوطني الديمقراطي )207(
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ن فى وزارة الداخليـة     نه فى ظل قانون الطوارئ تمكنت عناصر األم       أ :الحقيقة الثالثة    
خالل الفترة السابقة من السيطرة على عناصر اإلرهاب ، وقد نجحت فى كشف             
خطوط اتصاله بالخارج وقطعت معظم مصادر تمويله وكل هذا تـم فـى ظـل        

 .انون الطوارئق

  بمد حالـة   علي تلك الحقائق بالموافقة علي القرار الجمهوري وانتهت اللجنة بناء
 .همجلس الشعب الموافقة علي، وطلبت من الطوارئ

 الشعب المقـرر ال  مجلس التي ذكرها عضو ة األسباب الثالث  أنويمكن مالحظة   
 أسبابا تكون   أن استمرار سريانها، بل يمكن      أو إعالن حالة الطوارئ     لىإ تؤدي   أنيمكن  

 اسـتثنائية   أوضاع يكون لمواجهة    إنمالرفض مد حالة الطوارئ، فإعالن حالة الطوارئ        
باستخدام النظـام  و التقليل من خطورتها في الظروف العادية و   أ يمكن مواجهتها    عاجلة ال 

  عضو مجلس الشعب يتناقض مع نص المـادة        ه، ويمكن مالحظة ما ذكر    القانوني العادي 
الظروف االستثنائية التي يباح فيها إعـالن      ذاته والتي عرفت    األولى من قانون الطوارئ     

األمن أو النظـام العـام فـي أراضـى         " ي يتعرض فيها    حالة الطوارئ  بأنها الحالة الت     
ـ                ةالجمهورية أو في منطقه منها للخطر سواء أكان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيـام حال

لم يـرد   ، وهو ما    " أو انتشار وباء     ةتهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات أو كوارث عام       
 مصـر كانـت    أن  اللجنة العامـة  اعتبـرت      أنوالطريف  .   عنها في كلمة المقرر شيئاً   

 تظل حالة الطوارئ سـارية الـي مـاال    أنوستظل مستهدفة من قوي العدوان مما يعني   
نوني العـادي لحسـاب نظـام        تعطيل النظام القا   هنهاية من الزمن األمر الذي ينبني علي      

ـ    اإلرهاب نجاح قوات األمن في القضاء علي        أن أما،  استثنائي  ال ه وقطع خطـوط تمويل
 .االستثنائية تلك الحالة إلنهاء لتمديد الطوارئ بل ربما كان حجة  ينهض سبباًأنيمكن 

 . تحدثوا تأييدا لمد حالة الطوارئالذين البرلمان أعضاءموقف . 2-1-2

  للنظر فـي     2003فبراير  23تحدث في جلسة مجلس الشعب التي انعقدت يوم         
الثامنـة  ية بمد حالة الطوارئ وفقا لمـا جـاء بمضـبطة الجلسـة      روقرار رئيس الجمه  

 مـنهم    ثمانية عشر نائباً  ،  دي الثالث الفصل التشريعي الثامن     العا نعقادإلا دور   –والثالثين  
الحـزب العربـي    ، وعضو واحد يمثـل       يمثلون الحزب الوطني الديمقراطي    أعضاء 9
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وحـدوي ،   ، وعضو يمثل حزب التجمع الـوطني الـديمقراطي ال         الديمقراطي الناصري 
 ينتمي بعضـهم الـي   الذين من المستقلين   أعضاءوخمسة  ،  وعضوين يمثالن حزب الوفد   

 رئاسة مجلس الشـعب قـد       أن، وبذلك يمكن القول     خوان المسلمين المحظورة  إلجماعة ا 
 .مثلة في البرلمان جميعها بالحديثسمحت للتيارات السياسية الم

رئـيس الجمهوريـة بمـد حالـة         من المتحدثين قـرار      عشر نائباً أحد   أيدوقد  
 مجلـس الشـعب     أعضاء )9(ويوضح الجدول رقم    . رضة سبعة متحدثين  وعا ،الطوارئ

 نتمـاءاتهم إو تحدثوا لتأييد مد سريان حالة الطوارئ  في جلسـة مجلـس الشـعب      الذين
 .الحزبية

 )9(جدول رقم

 وانتماءاتهم لمد العمل بسريان حالة الطوارئ  تحدثوا تأييداًالذين البرلمان أعضاء

 .الحزبية

 اء الحزبياإلنتم العضو مسلسل

 رئيس الهيئة البرلمانية ـ  حزب وطني  مجاورعلي حسين  1
 منتخبـ حزب وطني  حمد أبو زيد األلفيأ  2
 منتخب ـ حزب وطني  منصور عبد المجيد عامر 3
 منتخب ـ حزب وطني  سعد سليم محمد الجمال 4
 )208(منتخب ـ حزب وطني  كريا عزميزالدكتور  5
 منتخب ـ حزب وطني  نمحمد محمد أبو العيني 6
 منتخب ـ حزب وطني  شريفمحمود احمد  7
 منتخب ـ حزب وطني  أبو النجا محمود  المحرزى 8
 منتخب ـ حزب وطني  محمد محمد جويلى 9
 منتخبـ حزب وطني  جمال الدين أبو ذكرى/ د 10
 منتخب  ـ الحزب الناصري     فريدمحمد حيدر بغدادى 11

                                                        
 . منصب رئيس ديوان رئيس الجمهوريةهالدكتور زكريا عزمي يشغل في الوقت نفس )208(
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نتباة في الجدول السابق  هو وجـود ممثـل الهيئـة            لإلت  الملف يكون   أنويمكن   

، علـي   )209(البرلمانية للحزب الناصري ضمن من تحدثوا مؤيدين لمد حالـة الطـوارئ           
 فيهـا  ى جريدة العربي ومقاالت رئيس الحزب في جميع المناسبات التي جر   أنالرغم من   

 هـذا  أنلـذي يؤكـد   األمر التلك القضية  الشديدةمد حالة الطوارئ كانت هي المعارضة   
 . وإنما عبر عن رأي خاص بهبر عن موقف الحزب من هذا الموضوعالنائب لم يكن يع

 : مد العمل بقانون الطوارئ فيما يلي ىوتخلص حجج الموافقين عل

ن تلك المعركة تسـتدعي  أ، واإلرهابن مصر تعاني من معركة شرسة وطويلة مع  إ .1
 اإلرهـاب نتهـاء   إبد من   أنه ال ، و منظمةارئ لمواجهة تلك الجريمة ال    مد قانون الطو  

زكريـا  . من األعضاء مثل د    أعلن من   وحتى،   قبل إنهاء حالة الطوارئ     وعمالً راًفك
نه توقع بعد الغزو األمريكي     أ إال   اإلرهاب ى مصر نجحت في القضاء عل     أنعزمي  
 . في المنطقة اإلرهاب ينتشر أنـ  ولم يكن قد وقع بعد –للعراق 

ـ          المناخ المحيط    نإ .2  – هبالمنطقة الجغرافية المحيطة بمصر هو مناخ توتر والعالم كل
شد مـن قـانون    أ قاسية بعضها    أمنية إجراءات سبتمبر يطبق    11 أحداثخاصة بعد   

 .)210(الطوارئ في مصر

 اإلرهـاب   ن ال تستعمل قانون الطوارئ إال في حالتي       ألتزام من الحكومة ب   إ هناك   إن .3
د حريات التعبير   إن هذا القانون لن يستخدم ض     ، وبالتالي ف  ومكافحة تجارة المخدرات  

 .و ضد السياسيينأ

                                                        
 أال يطبق هذا القـانون إال علـي         ى الكامل عل  هعمل بقانون الطوارئ مع تحفظ    مد ال ى  يوافق عل " ته قال سياد  )209(

قضاء علي جذور   أستطاع ال، وأقدم الشكر للسيد اللواء وزير الداخلية ألنه فعال وعلي تجارة المخدراتاإلرهاب
 ديمقراطية دم ورخاء وهناك، فمصر اليوم في تق الوطن أنحاءعيماإلرهاب وعلي فلول اإلرهاب الموجودة في ج

 األمـن   اللجان االنتخابية، وأنني أقرر أن مد الطوارئ هو لحمايـة         في متابعة   ، وهناك سيطرة للقضاء     حقيقية
 . "الداخلي واألمن الخارجي

 الدولة العظمى التى تتحدث يفى أمريكا وه " أيه لرحزب وطني منتخب تدعيماًالعنيين قال العضو محمد أبو ) 210(
 ألـف  170 مليار دوالر يعمل فيها      38ت وزارة للحكم الداخلي كلفتها موازنتها السنوية        عن الديمقراطية أنشأ  

تحـاد األوروبـي   إلثم تسارعت دول العالم كألمانيا وبريطانيا وأسبانيا وحتى ا .موظف فى هذه الدولة العظمى   
  ".شتباهإلد اعتقال لمجرإل القبض واوباكستان لوضع نظام يمكنهم من حق المبادرة للتنبؤ وتعطيهم حق
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ـ ى قانون الطوارئ هو للحفاظ عل   إن .4  ذلـك  ى الحريات وعلي الديمقراطية والدليل عل
 وكانـت  ، في ظل قـانون الطـوارئ     2000 البرلمانية جرت في عام      االنتخابات نأ

 .شرف عليها القضاءأرلمانية نزيهة انتخابات ب

 كانـت خاليـة مـن       األخيرة انون الطوارئ خالل العشرين عاماً     تجربة فرض ق   إن .5
 .  حقوق اإلنسانهالتجاوزات تجا

، النظـر الرسـمية  وجهه  عن دموا جديداًن المؤيدين لم يق  أويمكن بسهولة القول ب   
 علي ذلـك السـيد      أكد وقد   1999 منذ عام     في مصر تماماً   ى قد انته  اإلرهاب أنفالمؤكد  

 وهو فضال عن صفته كعضو في مجلس الشعب يعمل ـزمي  زكريا ع/ العضو الدكتور 
ـ ريةرئيسا لديوان رئيس الجمهو  مصر ال يوجد بهـا إرهـاب كمـا ان    أن  حيث قرر  

ـ ن مصر نجحت في القضاء     أتصريحات وزير الداخلية ذاته تؤكد       ، )211(. اإلرهـاب ىعل
ق سـوف    العـرا  ىنه بعد الحرب عل   أ هزكريا عزمي في قول   / وال يمكن مسايرة الدكتور   

 ال يصح التعويل ـلم يصدق    وهو ماـ في المنطقة، فهو حتي لو صدق  اإلرهابينتشر 
 . حالة حاضرة وليس حالة مستقبليةه فنظام الطوارئ يواجهعلي

ن استناد المؤيدين  لمد حالة الطوارئ  علـي الحـرب التـي تخوضـها                أكما  
اق هو استناد علي غيـر       واستعداداتها للحرب في العر    اإلرهابالحكومة األمريكية ضد    

 في  ىن تكون هناك عالقة مباشرة بين الحروب األمريكية وبين ما يجر          أمستند فال يمكن    
 مصر ،فعبارة بسبب وقوع حرب الواردة ضمن المادة األولي لقانون الطـوارئ تعنـي             

 أدلـة ن يقـدموا  أنه كـان علـيهم   أإلى ، باإلضافة وقوع حرب علي مصر وليس حولها  
، وكيف تهدد األمن في مصر بحيث يستعصـي         إليهاقة وكيف ينظرون    توضح تلك العال  

الهدف من  أن   البعض من    إليهويرتبط بهذا ما نوه     . ي القوانين العادية مواجهة الوضع    عل
مقصـود  يوضحوا  ن  أ حماية األمن القومي المصري دون       مد سريان حالة الطوارئ هو    

  تماماً ن األعضاء نفواً  أجلسة هو   خطر ما قيل في تلك ال     أولكن  . ذلك وعالقته بالموضوع  
ان يكون قانون الطوارئ قد استخدم لكبت الحريات العامة وهو قول مدهش لـيس فقـط                 

                                                        
 كامال بصـحيفة األهـرام فـي     ه، أعيد نشرلبرنامج التلفزيوني حديث المدينة في حديث لوزير الداخلية مع ا     )211(

 . تماماًن مصر قد قضت علي اإلرهابأ  أعلن وزير الداخلية 27/1/2002
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 حقيقة ان المعتقالت المصرية تضم وفقـا لتقـديرات المنظمـات الحقوقيـة              إليبالنظر   

 االعتقالتساع  ظاهرة    إ إلى ، و  معتقل ألف ستة عشر    إلى ألف عشر   أربعةالمصرية من   
 الـرغم مـن   ى في العملة علباالتجارالمتهمين  إلى امتداد سيف الطوارئ    ىلإالمتكرر، و 

حقيقـة   إلـى  بـالنظر  ـ وهذا هو األهم  ـولكن  !! ن التجارة فيها مباحة وفقا للقانون أ
جمع المجتمع الـدولي  أ  في مصر والتي اإلنسان حقوق نتهاكاتإل الدولية الواسعة    اإلدانة
 ى عل عديدة أطراف .أسبابهائ يتحمل علي األقل الجزء األكبر من        ن قانون الطوار  أعلي  
 . )212(  ولجنة مناهضة التعذيب فيها المتحدة لجنة حقوق اإلنسان في األمم ارأسه

 لم يتبينوا الفرق بين حالة الطـوارئ         أنهم إلىوتشير مناقشات النواب المؤيدين     
 اإلجـراءات لي من القانون وبين      استثنائية محددة بنص المادة األو     والتي تفترض ظروفاً  

ـ تخاذهاإالتي يتعين   للحد من ظاهرة – ذات الطبيعة التشريعية اإلجراءات بما في ذلك  
رئ ولـم يشـرع      ، والتي ال يصلح قانون الطوا      اإلرهاب ى حت أو في المخدرات    تجارإلا

 .لمواجهتها
                                                        

لرابع والخامس لمركز حقوق التقريرين السنويين اإلى أوضاع السجون والسجناء في مصر  إلى  يمكن اإلحالة  )212(
 والتقرير السنوي للمنظمة المصرية لحقوق اإلنسان عـن         2002و2001اإلنسان لمساعدة السجناء عن عامي      
 ، ويراجع أيضا التقرير الموازي المقدم من مركز حقوق اإلنسـان            2002حالة حقوق اإلنسان في مصر عام       

 القانونيـة  لمتحدة حول تنفيذ الحكومة المصرية اللتزاماتهانسان في األمم ا لجنة حقوق اإل   إلىلمساعدة السجناء   
، ويراجع أيضا الطوارئ والديمقراطية في مصر تقرير صادر عن مركز األرض لحقـوق               الدولي وفقا للعهد 

 ، وتقرير المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان عن ظاهرة االحتجاز التعسفي في ظل قانون 15اإلنسان العدد رقم   
أعلنت لجنة حقوق اإلنسان في األمم المتحدة في مالحظاتها    د عن ذلك فق    ، وفضالً  2003-10-9الطوارئ في   

 "اآلن بعد مناقشة تقرير مصر الثالث والرابع عن حالة حقوق اإلنسان 1/11/2002الختامية الصادرة في 
 The Committee is disturbed by the fact that the state of emergency proclaimed by Egypt 
in 1981 is still in effect, meaning that the State party has been in a semi-permanent state 
of emergency, contrary to article 4 of the Covenant. The Committee should consider 
reviewing the necessity of maintaining the state of emergency. 

تقرير اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب باألمم المتحدة عقب مناقشة تقرير مصر الدوري الرابع فـي    كما جاء في    
  ما يلي20/11/2002

The Committee is concerned about the following:  
(a) The fact that a state of emergency has been in force since 1981, hindering the full 

consolidation of the rule of law in Egypt; 

 من لجنة حقوق اإلنسان باألمم المتحدة ولجنة مناهضة         ص الكامل للمالحظات الختامية لكل    ويمكن مراجعة الن  
 – 2003 طبعة   –التقرير الموازي الصادر عن مركز حقوق اإلنسان لمساعدة السجناء          " الحقيقة  "التعذيب في   

 . الملحقين بنهاية الكتاب 
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 . الطوارئ  لمد العمل بقانون تحدثوا رفضاًالذين البرلمان أعضاءموقف . 2-1-3
 د حالة الطـوارئ    الجمهوري بم  القرار بشكل كتابي موثق     اًن عضو وثالثرفض  

ما يعرف بكتلة السبع عشر      إلىأغلبهم   ينتمي   الذين وعشرون من المستقلين     أربعة،  منهم
 أعضـاء  لـيهم ا مضافاً،  خوان المسلمين إلجماعة ا  إلى  تنتمي فكرياً  أنهاوهي كتلة يقال    

متنـع  ا، و  الهيئة البرلمانية لحزب التجمع    وأعضاء ،  ب الوفد الجديد  الهيئة البرلمانية لحز  
 عضو المجلس عن الحـزب العربـي        عبد العظيم المغربى  /  السيد العضو  التصويت عن

 علي رئـيس الجلسـة      حتجاجإلا هو   هب امتناع ن سب أالديمقراطي الناصري والذي قرر     
 .)213( أيهر حقه في الكلمة ليثبت هالذي حرم

                                                        
 قدم عدد من األعضاء المستقلين وأعضاء الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي رفضهم لمد العمـل                  )212(

  3 الملحق رقم 2003فبراير 23بالطوارئ مكتوباً علي النحو التالي كما أثبته ملحق مضبطة الجلسة الثامنة والثالثين 
 رفض مد العمل بقانون الطوارئ

 رئيس المجلس / الدكتور األستاذالسيد 
 وبعد .. تحية طيبة 

 سيادة الدستور والقـانون     لمبدأ  على الصالح العام وتدعيماً    ا من  حرصاً أدناه مجلس الشعب الموقعون     أعضاءنحن  
 . على كرامة المواطنيناطية وحفاظاً مع تدعيم الديمقروتمشياً

 نرفض مد العمل بقانون الطوارئ 
 االسم م االسم م
 على احمد  13 مرسى محمد .د 1
 مصطفى على عوض اهللا  14 السيد حزين  2
 محمد محفوظ حلمى  15 مصطفى محمد مصطفى احمد  3
 على فتح الباب  16 حمدى حسن على .د 4
 سيف الدين سيد محمود  17 محمد الغرباوى 5
 عبد المنعم التونسى 18 محمد العدلى  6
 فؤاد بدراوى 19 حسنين السيد 7
 خيرى قلج 20 سيد عبد الحميدال.د 8
 رفعت بشير 21 براهيمإحسين محمد  9
 عادل حميد 22 عرب مصطفى مرسى 10
 كمال احمد 23 كرم الشاعرأ.د 11
 محمد عبد العظيم داوود 24 صابر عبد الصادق محمد 12

 رفض مد العمل بقانون الطوارئ
 رئيس مجلس الشعب/  الدكتور األستاذ

 تحية وتقديرا 
  .جزيل الشكرمع خالص رار الجمهوري بمد حالة الطوارئ   وزمالئى نواب التجمع بطلب تسجيل رفضنا للقأتقدم

محمد عبد العزيز ، همحمد مختار جمع ، حسن المهندس،  أبو العز حسن الحريرى     ،   الدين   يخالد مح : الموقعون  
 .البدرى فرغلى ، شعبان 
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 تحدثوا رفضـا لمـد العمـل        الذين السادة األعضاء    )10( رقم   ويوضح الجدول  

 .الة الطوارئ وانتمائاتهم الحزبيةبح

 )10(الجدول رقم 

  الحزبيةوانتماءاتهم وا رفضا لمد العمل بحالة الطوارئ تحدثالذينلسادة األعضاء ا
  الحزبياالنتماء العضو مسلسل
 منتخب  لمانيةرئيس الهيئة البر –حزب التجمع  خالد محى الدين 1
 حزب الوفد نائب رئيس الهيئة البرلمانية منتخب  محمد فؤاد محسن بدراوى 2
 حزب الوفد منتخب  سيف الدين محمود ضيف 3
 مستقل منتخب  محمد خليل قويطة 4
 خب ت من–مستقل  موسى على موسى حزين 5
  منتخب –مستقل  إبراهيمحمدى حسن على  6
  منتخب–مستقل  ياطمحمد محمد مرسى الع .د 7

وقد تفرد األستاذ خالد محي الدين بموقف مختلف عن جميع النواب الرافضـين             
علـى  " نه  أ عن مضبطة مجلس الشعب       وبحصر اللفظ ونقالً   أعلنلمد حالة الطوارئ إذ     

، الجمهـوري لقـرار   االرغم من تفهمه الكامل والشديد واقتناعه بالمبررات التى جاء بها           
 الطـوارئ  إجراءاتن فى أى القواعد الحزبية التى ترى أ لرحتراماًإر  يرفض القرا ولكنه  

خالد محـي الـدين   / ، ويفهم من كالم السيد "نسان الشخصيةإلحرية اب اًمساسمهما كانت  
ار حالـة الطـوارئ هـي مبـررات         ن مبررات الحكومة إلسـتمر    أ مقتنع ب  نه شخصياً أ

 مضطر إلعالن هذا الموقف     ه، وان الطوارئ ال تمس الحريات الشخصية، ولكن       صحيحة
قام ماضـية  أخالد محي الدين  / ن السيد   أمر مدهش باعتبار    أ، وهو   هاحتراما لقواعد حزب  

 حيث كان فـي الجانـب       1954زمة مارس   أتخذه إبان   إ علي موقف واحد     هالسياسي كل 
الذي يطالب بالديمقراطية وعودة الجيش الي ثكناته واستقال نتيجة لذلك من مجلس قيـادة          

 . فترة من الزمن في المنفي في سويسرا ىثورة وقتها وقضال

فـؤاد  / وقد كان موقف نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحـزب الوفـد األسـتاذ              
 ةبدراوي  والدكتور محمد محمد مرسي  المتحدث الرسمي باسم مجموعة السـبع عشـر      
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ـ ، هما ال  خوان المسليمن المحظورة  إلجماعة ا  إلىها  ئ انتما إليهاالمنسوب   ن األكثـر   اموقف
ن كانت هناك تـدخالت     إ، و ن حجج الرافضين لمد حالة الطوارئ      في التعبير ع   وضوحاً

 . ما سوف نثبتهىخرين الرافضين علهامة من بعض األعضاء اآل

 :ويمكن تلخيص موقف الرافضين لمد حالة الطوارئ فيما يلي 

 ن تتماشي مع مـد     أال يمكن   ،  ن الديمقراطية والحريات السياسية   بمزيد م ن المطالبة   أ .1
 الوضـع   إلـى ى تعود البالد    حت حالة الطوارئ    ىن تلغ أنه يتعين   أ، و حالة الطوارئ 

 .الطبيعى

ن يحقق األمـن    أيمكن   ، ال أخرىن استمرار العمل بقانون الطوارئ لثالث سنوات        أ .2
ن كافـة   أفقد علمنا التـاريخ     . ونحرص عليه     ونؤكده واالستقرار الذى ننشده جميعاً   

غتيال الـرئيس   إ عدا حادث     قد تمت فى ظل قانون الطوارئ فيما       هابيةاإلرالحوادث  
 .السادات

 سوف يفقد المـواطنين البقيـة   أخرىن مد حالة الطوارئ والعمل به لثالث سنوات       إ .3
ويحـد مـن   ستقرار إل ويهز اواإلنتاجنتماء والرغبة فى العمل إلالباقية من الشعور با  

 . المستثمرين على التنميةحقر

نون الطوارئ طوال هذه المدة وهو نظام استثنائى بطبيعتـه قـد حـول           ن فرض قا  إ .4
 . قاعدة إلىاالستثناء 

 قانون  بإلغاء الإ اقتصادى   صالحإ حتى   أو سياسى حقيقى وديمقراطى     صالحإانه ال    .5
 .الطوارئ

 من كليهما تقـول     أو وزارة العدل    أووزارة الداخلية   لم تقدم إحصائيات واضحة من       .6
 خالل السـنوات الماضـية فـى        قانون الطوارئ تى طبق عليها    كم بلغت الحاالت ال   

درات ، وكم حالة من حاالت المخ     هأجلبالمد من   مجال اإلرهاب الذى يطالب  الجميع       
 ، فهـل   المخدرات جل تجار أ كان هذا القانون من      ا وإذ ؟ طبق عليها هذا القانون    أيضا

 . !؟نعكس ذلك علي عدد الجرائم المضبوطةإ
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ن القانون سـوف يطبـق فقـط علـي     أ الحكومة في    أقوال إلى نادستإلاه ال يمكن    نإ .7 

، وال يوجـد لقـانون      ونن هذا ليس في صلب القـان      أل والمخدرات   اإلرهابحاالت  
 ؟ وعلي من يطبق  يطبق ومتى ال توضح  متي تنفيذيةئحة الطوارئ ال

م  الرغ ىنه عل أتؤكد   ، السياسى واألمناألمن الجنائى    عن   أكاديميةات  هناك دراس إن   .8
، حين تشـكل    من إجمالي الجرائم  % 5  هي في حدود     جرائم األمن السياسى  من أن   

 لألمن الموجهة   األمنيةالجهود  ، فإن   من مجموع الجرائم  % 95جرائم األمن الجنائى    
ـ    ، وهو ما يؤكـد     من مجموع جهود األمن    % 95 تشكل   السياسى ة  اخـتالل السياس

 .األمنية في مصر

ن تجديـد حالـة   إو ،ن مصر ليس بها إرهاب  أ تكراراًو  مراراً أعلنتن الحكومة قد    إ .9
  .اإلرهابن مصر ال زالت تعاني من أالطوارئ يرسل رسالة خاطئة للعالم مفادها 

جبهـة   إلـى شد ما نكون احتياجـا      أقانون الطوارئ يضعف الجبهة الداخلية ونحن        .10
رضـين   لتصفية الحسابات مع المعا    األحيانفهذا القانون يطبق فى كثير من        داخلية،

  السياسيين

 المجلس المعارضين وهو النائـب حمـدي       أعضاءحد  أ أثارذلك   إلىوباإلضافة  
 الـدكتور رئـيس   األستاذ السيد بإلقاءنه فوجئ إ" نقطة إجرائية حيث قال    )214(حسن علي 
، واللجنـة العامـة     مد قانون الطوارئ  فيه   دون موعد سابق ويطلب      اء بياناً رمجلس الوز 

 ى عل ةتمناقش وتطلب    يوزع علينا  ة والنصف مساء وتصدر تقريراً    اجتمعت الساعة السابع  
 . للمناقشة والتفكير األعضاء وقتاًن هذا ال يعطيإالفور، و

 تتعلق بالتـأثير    ىأخر حزين نقطة    ى هو السيد العضو موس    خرآ عضو   أثاركما  
 كنـت  "اإليجابي للسياسات األمريكية علي الديمقراطية في مصر حين قال فـي كلمتـه              

ودعـم  الديمقراطيـة   المبالغ الـوفيرة لـدعم   إعطاء  منأمريكاتقد فى ظل ما تقوم به   عأ
 الدكتور رئيس مجلس الـوزراء اليـوم للمطالبـة          األستاذتى السيد   أيأن  ،  اإلنسانحقوق  

 ."حالة الطوارئ وليس قرار بمد حالة الطوارئ بهاء العمل نإب

                                                        
 . منتخب – مستقل  )214(
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ن الطوارئ تعكس رؤيـة     قانون حجج المعارضين لمد العمل ب     أونستطيع القول ب  
الحريـات   و السـتثمار ا، فهي تتناول التأثير السلبي لحالة الطوارئ علي منـاخ           متكاملة

  أوضـاع  إلى المؤقتةن تتحول األوضاع    أ، وتحذر من خطورة     السياسية وحريات التعبير  
ن عـددا مـن     و، كما لمس المعارض    دعم مناخ الديمقراطية   ى العمل عل  ، وضرورة دائمة

 وتجارة المخدرات وضـرورة  اإلرهاب الحكومة حول مكافحة     أقوالن  أة هو   النقاط الهام 
 معلومـات  أو إحصـائيات  أية مرسلة فلم تقدم الحكومة جاءتلمحاربتها  قانون الطوارئ   

 . قبولهم أو في رفضهم إليها االستناد لألعضاءحول الموضوع يمكن 
لتـدخالت   ا أهـم وكان التدخل اإلجرائي الخاص بالعضو حمدي حسن علي من          

باعتباره قد كشف عن الطريقة التي تمرر بها الحكومة المصرية الموافقـة علـي تلـك                
 دون موعد سـابق ، واجتمعـت اللجنـة         رئيس الوزراء بياناً   ألقى  القوانين الهامة حيث    

العامة في نفس اليوم الساعة السابعة والنصف مساء ووزعت تقريرها علـي األعضـاء              
 .  االستعجال هعلي وجبمناقشته مطالبة 

 . المعارضين لمد العمل بقانون الطوارئ ى المصرية علالحكومةرد . 2-1-4
 مهمة  والشورى مجلسي الشعب    لشئونكمال الشاذلي وزير الدولة     / تولي السيد   

 السيد المستشـار    ه مد حالة الطوارئ وشارك    ى النواب المعترضين عل   هثارأالرد علي ما    
 .ما علي النحو التالي  ويمكن حصر تعقيباته،وزير العدل

، )215( بيـان عاجـل    إلقاءئحة مجلس الشعب تعطي رئيس الوزراء الحق في         ن ال إ).   أ
 حالـة  بإعالن  جمهورياًاً السيد رئيس الجمهورية قرار   أصدر إذانه  أ فالقانون يقرر 

 ساعة بقصد الموافقة    24مجلس الشعب فى خالل      إلىالطوارئ يرسل هذا القرار     
 أمـام  – اإليضـاحية  المـذكرة    – د رئيس مجلس الوزراء بياناً     ويلقى السي  ،عليه

 للقانون  هذا ما تم تطبيقاً   ومبررات بالنسبة لصدور هذا القرار،      المجلس مبينا فيه ال   
 .والالئحة

                                                        
هل يستأذنك السيد الدكتور رئيس "  النائب حمدي حسن إلى حديثه نه قال موجهاًأت كمال الشاذلي  لعبارا وفقاً )215(

 "مجلس الوزراء قبل إلقاء بيانه ؟
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 كانت في ظل حالـة الطـوارئ        2000 عام   أجريتالبرلمانية التي   نتخابات  إلان  إ).  ب 

 أصـدر  القضائى الـذى  اإلشراف ظل والكل يشيد بنزاهتها وجاء هذا المجلس فى 
 محمد حسنى مبارك ، فهذا كـان قمـة          / السيد الرئيس  القرار بقانون الخاص به     

ـ قـانون الطـوارئ   ن أ، وبالتالي ال حجة لمـن يقـول          السياسى اإلصالح  ليعط
  . السياسى ؟ اإلصالح

يعيننـا،   ، ال السياسىلإلصالحنصائح  األمريكية من المتحدةن ما تقدمه الواليات     إ  ). ج
 . )216(ى جهة خارجية أى نصيحة من أحن هنا فى مصر نرفض  نو

 أو عمـل حزبـى      أوى عمل سياسى    أيستخدم ضد    ن قرار مد حالة الطوارئ ال     إ).   د
 . فى حاالت اإلرهابإالضد حرية المواطنين 

 فى ظل قانون الطوارئ الذى تم مده منذ هـذا التـاريخ          2000فى الفترة من سنة     ). هـ
منهـا   فى مصر بمعرفة رجـال األمـن      إرهابية عمليات   إجهاضن تم   آلحتى ا و
 المحكمـة   أمـرهم  م وهؤالء تولـت      2001رهابى لتنظيم الوعد سنة     إلتحرك ا ال

ـ سالمى وضبط رهابى هو تنظيم  حزب التحرير اإلإ خرآوتحرك ، العسكرية   ى ف
 . )217( ويتم تحويلهم للمحاكمة طبقا للقانون2002بريل سنة أ

 بقـدر  إاليطبق   وقائى احترازى يردع ويمنع ويقى والجراءإد حالة الطوارئ  م إن).  و
ن مجال العمل به وفق مـا التزمـت بـه           إ، و ، والضرورة تقدر بقدرها   رورةضال

                                                        
ن مصر تملك قرارها ولكننا نـرفض  أ هأنه سعيد بسماع علي الوزير الشاذلي ن رداًقرر العضو حمدي حس ) 216(

 .ن بها حرب أهلية ومجاعات وال تعلن حالة الطوارئ ن السوداأالطوارئ من منطق مصريتنا وأضاف 
 لوزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى كمال الشاذلي اًقال السيد وزير العدل في المناقشات نفسها تأييد) 217(

رهابى لتنظيم الوعـد   فالتحرك اإل2003 حتى 2000من عام تم القبض على هذه العصابات خالل الفترة      " نه  أ
، تنظيم جنـد اهللا   متهما127ًسالمى يضم    ، تنظيم حزب التحرير اإل     أجنبيةر   متهما منهم عناص   179ه  يوجد في 
 وتوجد . متهما532ً يضم اإلسالميةفير والجماعة ك متهما ، وتنظيم الت282 متهما ، تنظيم الجهاد يضم 80يضم 
شكل مجموعات تنظيمية وخاليـا   مازالت متمركزة فى الخارج فى     إرهابية تحقيقات عن قيادات وكوادر      أيضا
 ودفع  بهم داخل البالد بعد تمويلهم للقيـام بعمليـات            ، المسائل العسكرية  وإعداد حركة كوادرها      إلدارةقائمة  
 ." داخل البالدإرهابية
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لمواجهة المخاطر التـى تهـدد اسـتقرار الـوطن         هو   – المجلس مامأ -الحكومة  
 .مكافحة المخدراتو اإلرهابيةالجرائم  : أمرينوتنحصر فى 

 وراح ضحيته الرئيس الراحل محمـد       ،ن اإلرهاب طالما عانت منه مصر سنين        إ).   ز
 السادات والعديد من رجاالت الدولـة والشـرطة والمـواطنين والسـائحين             أنور

ئ لحمايـة أمـن   حالـة الطـوار   إلى هو الذى فرض على مصر اللجوء   األجانب
ة التى يمر بها العـالم       فى ظل الظروف الراهن    اآلن، فما بالنا    المجتمع والمواطنين 
حتشـاد العـالم كلـه    إ أحداث الحادى عشر من سبتمبر و    أفرزتهاوالتداعيات التى   

 والتحريات والمواجهات التـى اسـتمرت       وأشكالهلمكافحة اإلرهاب بكل صوره     
 عـن    والعربية فضـالً   ةاإلسالمي بشكل مباشر على الدول      وأثرتعلى هذا النحو    

 علـى   أيـام  خـالل    توشـك التى  و ،طقة العربية تخيم على المن   التىر الحرب   ينذ
 .ندالعإلا

 علـى    محتوم تقتضيه الظروف الراهنة حفاظاً     أمرن استمرار مد حالة الطوارئ      إ ).ح
ولـو رجعنـا لنظـام    . بالدنا ومصالحنا القوميـة      ألمن استقرار مجتمعنا وضماناً  

 نظـام ال  منه فهو 148القانون للطوارئ هو نظام شرعى يقره الدستور فى المادة          
يستند لـنص المـادة      انه نظام دستورى     األخر واألمر الشرعية   إطاريخرج على   

وفقاً لكلمات وزير    سببان قانونيان  فى االعتبار    نأخذن  أوالبد   . من الدستور  148

 :العدل

 يوجـب   مبرراًأو يصلح بذاته سبباً   حالة الطوارئ ال   إعالنن طول مدة سريان     أ :ول  األ
 .لة الضرورة التى تقتضى استمرارها رغم قيام حاهاؤإنها

 .راتها يعد فى ذاته مجافيا للدستو حالة الطوارئ بالرغم من توافر مبررإنهاءن إ :الثانى 

ستثنائية لمواجهة  إ يتمتع فيها رئيس الدولة بسلطات       األمريكيةالواليات المتحدة   في  
التـي  ة الطوارئ    فى مد حال   أو بعض التشريعات الدائمة     أوالطوارئ سواء فى الدستور     

 تقييـد   وأيضـاً ن النقل واالتصاالت والحد من التنقـل        أتمنحه صالحيات واسعة وفى ش    
 يتبـين مريكى  ألحدى لجان الكونجرس ا   إ حديثة صدرت عن     إحصائية، وهناك   الحريات
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نح الـرئيس سـلطات اسـتثنائية     مت  قانونياً  نصاً 470ن القوانين الفيدرالية تتضمن     أمنها   

 حتى  1933نه فى خالل الفترة من      أ – كما تقول اللجنة     –نتباه  إلعى ا ، ومما يستر  واسعة
 كان الشعب االمريكى يخضع لسلطات الحرب االستثنائية وهى مدة تزيـد علـى              1973
 رئاسيا  إعالنا 33صدر  ، 2001 وحتى سنة    1976من بعد ذلك منذ عام      ، و  عاماً أربعين

 عقب أحداث سبتمبر والذى صدر       الصادر 7463 القرار   خرهاآبقيام حالة الطوارئ كان     
 المحـاكم   أمـام  األجانب القرار العسكرى الخاص باحتجاز ومعاملة ومحاكمة        أثرهعلى  

 منح العديـد   2001 لسنة   3162رقم  ) باتريوت(قانون يعرف باسم    ، كما صدر    العسكرية
من السلطات االستثنائية الواسعة للسلطات التنفيذية ولرجال الضبط سواء فيمـا يتعلـق             

 الحصـول علـى     أو ضبط الرسائل    أو اختراق وسائل االتصال     أومصادرة الممتلكات   ب
.  التلـبس  أحـوال  حق القبض فى غير أو اإلرهابية كل ما يتعلق بالجرائم   أوالمعلومات  

 .)218(نهاأوالحال هكذا فيما يتعلق بالمملكة المتحدة والقوانين التى صدرت فى ش

 .مالحظات ختامية. 2-2

ـ     ىجل بعض المالحظات العامة عل    ن نس أيمكن لنا    ل  المناقشات التي دارت داخ
 : منها مايليالبرلمان بشأن مد حالة الطوارئ

نه في المساجالت بين مؤيدي مد حالة الطواري ومعارضيها كانـت           أ :المالحظة األولي 
ة الطوارئ سـوف   محور المناقشة وليس مصر وكأن حالىالواليات المتحدة األمريكية ه 

 نـواب   إقنـاع  فـي    أسهب، وهذا واضح من حديث وزير العدل الذي          هنا تعلن هناك ال  
شد قسوة من تلـك التـي نطبقهـا         أن الواليات المتحدة تطبق قوانين طوارئ       أالبرلمان ب 

، كما انـه واضـح مـن حـديث مؤيـدي           عاماً أربعين من   أكثرولمدة بلغت في زعمه     

                                                        
 بداية أننا نقدر الكل ونقـدر النظـام     أقولن  أود  أ " هى هذا الحديث بقول   عقب السيد العضو محمود مرسي عل     )218(

، لم ن رجال األمن لم يقوموا بدورهمإ أبداًقل أ اننى لم    وأيضا،   نلمسه جيداً  هو موجود ونعيش واقعاً   ف ما   ونعر
، األفاضل ذكرها السادة ي عن مثل هذه القضايا التأتحدث، ولكننى كنت ن الواقع غير ذلك، ألأقولا ولن قل هذأ

 ."؟ هذا سؤال الجنائى العادي العادي والقانوناإلجراءاتيمكن معالجتها بقانون  وهل هى ال



���ـ� ا��ـ
ـ	ـ�ـ� �ــ� �ــ�ـــ� 
2002 - 2003  

 

      274

 الحـرب   أو اإلرهابعلي   من مرة عبارات مثل الحرب       أكثر رددوا   الذين )219(الطوارئ
تخـذتها  إ التـي    اإلجراءاتن  أ، مما يؤكد    اليات المتحدة لشنها داخل العراق    التي تعد الو  
 أضـراراً  الحادي عشر من سبتمبر قد سـببت         أحداث األمريكية عقب    المتحدةالواليات  

 السـتمرار  ومبـررات    اًأسـباب  للحريات حول العالم وقدمت للحكومات التسلطية        كبيرة
ن أن الحكومة المصرية هاجمت بشدة احد نواب البرلمان الذي قـال            أعلي  . )220(تسلطها

ـ   االستفادة إلىالواليات المتحدة تحاول تدعيم الديمقراطية حول العالم ودعا الحكومة            ـ
ن مصر ال تأخذ نصـائح مـن   أذلي كمال الشا/  الوزير أعلن، حيث من ذلكـ المادية  

تذي المثل التـي  مصرية ومؤيديها تقبل النصائح وتحن الحكومة الأاألمر الذي يؤكد    . حدأ
 لدعم الحريات العامـة فهـي تعتبرهـا         إليها النصائح التي تقدم     أما،  تكبت الحريات فقط  

 . الداخليةشئونها في تدخالً

الحريـات  أن  البرلمان و الحكومـة مـن   أعضاء بعض   ه هي ما ردد   :المالحظة الثانية   
، وهو قول ينافي حتي مقاصد قـانون الطـوارئ      ئزدهر في ظل حالة الطوار    السياسية ت 

ية ، فهذا القانون مصمم ليعمل في ظروف استثنائية قصيرة وضاغطة وتقبل التضـح    هنفس
ن الحقوق غير المنصـوص عليهـا     أ، ومن المعروف    خرآلببعض الحقوق دون بعضها ا    

ـ           4الفقرة الثانية من المادة     في    تلـك   نمن العهد يجوز تقييدها في حالـة الطـوارئ وم
الحق في  وحرية الرأي والتعبير،    وخاصة،  الحرمة الحياة   و،  الحقوق حرية التنقل والسفر   

                                                        
أمريكا هذه الدولة العظمـى التـى       "  في تأييده لقانون الطوارئ ذكر النائب محمد أبو العينين نصا ما يلي              )219(

 170 مليار دوالر يعمل فيها      38تتحدث عن الديمقراطية أنشأت وزارة للحكم الداخلي كلفتها موازنتها السنوية           
 ". موظف ألف

ده عقب أحداث الحادي عشـر  حات الواليات المتن المعلومات حول األضرار التي تسببت فيها سياسلمزيد م )220(
المؤتمر السنوي األول لمركز    " عام علي الزلزال حقوق اإلنسان عند مفترق طرق         "من سبتمبر يمكن مراجعة     

ساعدة السجناء طبعـة     الناشر مركز حقوق اإلنسان لم     –حقوق اإلنسان لمساعدة السجناء تحرير نجاد البرعي        
نحو – 2003 العربي  ملتقرير التنمية اإلنسانية للعا    " ، ويمكن مراجعة ذلك التأثير السلبي أيضا في        2003 ىأول

الناشر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي القسم األول تطورات التنمية اإلنسانية في العـالم         " إقامة مجتمع المعرفة    
 لحقـوق   المتحـدة  تأمل عبارات مفوض األمـم       بعدها ، ويمكن أيضاً    ا وم 22 صفحة   2001العربي منذ عام    

 وكالة رويتر لألنبـاء  ه ونقلت 2001ديسمبر  17 في هلسنكي    هاإلنسان سيرجيو دي ميلو في مؤتمر صحفي عقد       
 قد اتخذت 2001الحرب علي اإلرهاب التي أعلنها الرئيس بوش بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر " ن  أمن  

 ".إلنسانالنامي لنشاطات معادية لحقوق االعالم لدان ذريعة في ب
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الحق فـي المشـاركة فـي       و،   النقابات وإنشاءحرية تكوين الجمعيات    و،  التجمع السلمي  

 من تلك الحقـوق     أياًالشئون العامة  فإذ ما كانت الحكومة المصرية غير راغبة في تقييد             
 علـي   اًلها روح الديمقراطية وحرية التعبير وال تري فيهـا خطـر          والتي تشكل في مجم   

مـا إن   أقانون الطـوارئ،     إلى ه محتاج مراأل فإنها ال تكون في حقيقة       واالستقراراألمن  
 فـال يمكـن   ـوهو حق لها في ظل حالة الطوارئ   –كانت راغبة في تقييد تلك الحقوق 

 .وارئ في ظل الطن الديمقراطية والحرية تزدهرأن تدعي أ

سية جميعهم بمـا فـي ذلـك        ن ممثلي التيارات السيا   أنه من الواضح    إ :المالحظة الثالثة 
نـه  أو ،عتبارات مختلفة وهامة  إارئ نتيجة   ، كانوا من الرافضين لمد حالة الطو      المستقلين
جانب الحكومة في  طلب مـد حالـة      إلى، لم يقف    حد نواب الحزب الناصري   أفيما عدا   

 األقـل  ىن النخبة السياسية عل أ، األمر الذي يعني     حزب الوطني  ال أعضاءالطوارئ غير   
 .)221(ال تساير الحزب الوطني في رؤيته لألمور

 خطورة األوضاع األمنية    ىو براهين عل  أ أدلةية  أن الحكومة لم تقدم     أ :المالحظة الرابعة 
 السيد وزير العـدل هـو اكتشـاف    ه وكل ما ذكر،في مصر بما يبرر مد حالة الطوارئ    

 أرقـام  غيـر  نو بـراهي أ أدلةن يقدم أ دون "إرهابية" عليها أطلقث قضايا لتنظيمات    ثال
ية بالحصول علي    لم تكن في حقيقة األمر معن      أنها، وهو ما يؤكد     صماء ألعداد المتهمين  

اعها عن مد حالة الطـوارئ   ولكن واضح من طريقة دف    ، النواب إقناعو  أموافقة البرلمان   
ن الحكومة في العـادة     أنه من الواضح    أ، كما   نت مهتمة بالشكل   كا أنها مؤيدوها   هوما قال 

فيهـا أنهـا    عام في مثل تلك القضايا الحساسة والتي تري         الالرأي  هات  يال تستجيب لتوج  
 .تملك ناصية الحق

                                                        
 والناصري  ، والتجمع ، حزب الوفد  : وهي ، تشكلت لجنة للدفاع عن الديمقراطية من األحزاب الكبرى الثالث         )221(

ا ، كما تضم اللجنة في عضـويته      مصري وهو حزب غير مرخص له بالعمل      نضم إليها الحزب الشيوعي ال    او
جديـد، ومركـز   ، ومركز حقوق اإلنسان لمساعدة السجناء، وجمعية النداء ال ق اإلنسان المنظمة المصرية لحقو  
ـ ا ر 2003مـارس   9 في   ، وقد أصدرت بياناً   ز النديم للعالج والتأهيل النفسي    ، ومرك هشام مبارك للقانون    افض

حالة الطوارئ وياً إلنهاء قانون الطوارئ يكبل حياة الوطن والمواطن فلنتكاتف س"لقانون الطوارئ تحت عنوان    
 ."المزمنة
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كبر هزيمة عسـكرية  أ علي قل من تسعين يوماًأ وبعد 1967غسطس  أ 4بتاريخ  
 وقعت مصر علي العهد الدولي للحقوق المدنيـة والسياسـية    1967 يونيو   5مصرية في   

 حتـي  ىأخـر  سنة ة عشرأربع، ثم استغرق األمر    )222(شهرأ ةبعد مماطلة استمرت تسع   
، واستغرق األمر سـتة     )223(سمية  تصدق عليه الحكومة المصرية وينشر في الجريدة الر       

 مـن   51 لـنص المـادة       لينشر القرار في الجريدة الرسمية وبذلك ووفقـاً        أخريشهر  أ
 مـن   اً جزء أصبحت الدولية للحقوق المدنية والسياسية قد       تفاقيةإلاالدستور المصري فإن    

ن يطبـق منهـا     أة التطبيق بشكل مباشر فيما يمكـن        البناء القانوني المصري وهي واجب    
 . القضاء المصريأمامباشرة م

 األطـراف   فإن الدولاالتفاقيةالمادة الثانية من تلك    من  الفقرة الثانية    لنص   ووفقاً
  كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة ال تكفـل فعـالً            إذاتتعهد  " في العهد   
دستورية وألحكام   ال إلجراءاتها ، بأن تتخذ طبقاً   الحقوق المعترف بها فى هذا العهد     إعمال  

 ."هذا العهد ، ما قد يكون ضرورياً لهذا اإلعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية 

 لهذا النص فقد كان يتعين علي مصر مراجعة  كافة التشريعات السـارية              ووفقاً
 .ن تثير شبهة التناقض مع نصوص العهد أوالتي يمكن 

قة بحرية التعبيـر والتـي تـم     القوانين المتعل12 و11رقمي الجدوالن ويوضح  
 وبعد التصـديق    ،دنية والسياسية  للحقوق الم  الدولية تفاقيةإلا ىإصدارها قبل التصديق عل   

 .عليها 
 )11(الجدول رقم 

                                                        
ـ       أقرت الجمعية العامة لألمم المتحدة العهد الدولي       16/12/1966في   )222(  ه للحقوق المدنية والسياسـية وطرحت

 .للتوقيع علي أعضائها 
تفاقية الدولية للحقوق   إل ا ى بالموافقة عل  1981لسنة536 صدر القرار الجمهوري رقم      1981في أول أكتوبر     )223(

رسمية العدد  في الجريدة ال  القرار  ياسية مع األخذ في االعتبار أحكام الشريعة اإلسالمية، وقد نشر           المدنية والس 
 .1982 إبريل 15 في 15
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 تجرم حرية التعبير  والتي تم و المتضمنة نصوصاًأالقوانين المتعلقة بحرية التعبير  

 وق المدنية والسياسيةإصدارها قبل التصديق علي اإلتفاقية الدوليه للحق

 مسلسل
 رقم القانون موضحاً

 هبه سنة إصدار
 موضوع القانون

 قانون بشأن عقبات علي التجمهر  1914لسنة10 1
  العامةاالجتماعاتبشأن قواعد  1923لسنة14 2
  العامة االجتماعاتبتعديل بعض مواد قانون  1929لسنة28 3
 .بتنظيم المطبوعات العامة  1936لسنة27 4
  . قانون العقوباتأحكامبشأن  1937لسنة58 5
 .لعقوبات قانون اأحكامبتعديل بعض  1946لسنة116 6
 . قانون العقوباتأحكامبتعديل بعض  1946لسنة117 7
 . قانون العقوباتأحكامبتعديل بعض  1947لسنة65 8
 . قانون العقوباتأحكامبتعديل بعض  1951لسنة24 9
 . قانون العقوباتأحكامض بتعديل بع 1952لسنة16 10
 . السينما أشرطةبتنظيم الرقابة علي   1955 لسنة430 11
  . عن القوات المسلحةأخبار أيةبشأن حظر نشر  1956لسنة313 12
 . والتعدادلإلحصاءبإنشاء الجهاز المركزي   1960لسنة35 13
 .1955سنةل 430 القانون أحكام من اإلذاعةستثناء هيئة إبشأن   1960لسنة27 14
 . القوات المسلحةنباءأنشر حظر بتعديل قانون  1967لسنة14 15
  بإضافة مادة علية الصحفييننون بشأن تعديل قا 1968لسنة87 16
  .نيالصحفيبشان نقابة   1971لسنة67 17
  . السينماأفالمبتنظيم عرض   1971لسنة13 18
  .بشأن تنظيم جهاز المخابرات العامة  1971لسنة100 19
  . نشرهاأسلوببالمحافظة علي الوثائق الرسمية وتنظيم  1975لسنة121 20
 .بشأن األحزاب السياسية 1977لسنة40 21
  .بتعديل قانون األحزاب السياسية 1979لسنة36 22
 .بتعديل قانون األحزاب السياسية 1980لسنة144 23

 )12(الجدول رقم 
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متضمنة نصوصا تجرم حرية التعبير  والتي تم القوانين المتعلقة بحرية التعبير أو ال

 إصدارها بعد التصديق علي االتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية

 مسلسل
 رقم القانون موضحاً

 هبه سنة إصدار
 موضوع القانون

 . للتعداد واإلحصاءىبشأن تعديل قانون إنشاء الجهاز المركز 1982لسنة28 1
 .ون الرقابة علي أشرطة السينماقانبتعديل   1992لسنة38 2
 .بتعديل قانون األحزاب السياسية 1981لسنة156 3
 .بتعديل قانون األحزاب السياسية  1983لسنة114 4
 .بتعديل قانون األحزاب السياسية 1992لسنة108 5
  .النقابات المهنيةضمان الديمقراطية بشأن  1993لسنة100 6
 .حزاب السياسيةبتعديل قانون األ 1994لسنة211 7
  .النقابات المهنيةضمان الديمقراطية بتعديل بعض أحكام قانون  1995لسنة5 8
  .بشأن الجمعيات األهلية والمؤسسات الخاصة  2002لسنة84 9
  .بشأن قانون العمل  2003لسنة12 10

ن أ ،االحق في الفصل    نتناوله بالتفصيل ويمكن القول بصفة عامة وهو ما سوف        
شريعات المنظمة لحريات الرأي والتعبير تتعارض بشكل أو بآخر مع نصـوص       جميع الت 

ـ   صدرتا للحقوق المدنية والسياسية سواء  العهد الدولي   ى تلك القوانين قبـل التوقيـع عل
 . العهدى حتي بعد التصديق عل وقبل التصديق أوهعد التوقيع عليالعهد أو ب

لتعقيـدات البيروقراطيـة    اكبير كثـرة     التشريعات المصرية بشكل     ىعلويغلب  
ال مخالفة  ي الجنائية المغلظة ح   ت، أو الجزاءا   به  الحق مما يعطل االستمتاع    ىللحصول عل 

قانون  يعطي   سبيل المثال    ىعل  من حرية التعبير،   القوانين الجائرة واستخدام الحد األدنى    
  سلطات مطلقـة  -  والذي ال زال ساريا في مصر حتي اآلن        – 1914 لسنة   10التجمهر  

ـ    ى التنفيذية لمصادرة حرية األفراد، فهو ال يقتصر عل        لرجال السلطة   ى تشديد العقوبة عل
بل إنه يعاقب علـي مجـرد       ،  الجرائم التي ترتكب بواسطة التجمهر كما جاء في مقدمته        

ـ رتكاب أي جريمة إذا     إ األقل من غير     ىمن خمسة أشخاص عل   التجمهر المؤلف    ى ءارت
 أن يجعل السـلم العـام       هذا التجمهر  تقديرهم أن من شأن   لرجال السلطة التنفيذية بحسب     

المتجمهـرين  ، ويعطي القانون رجال السلطة العامة الحق في إصدار األمر إلى        في خطر 
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 يعاقب بـالحبس أو الغرامـة     اطاعة األوامر بالتفرق أو لم يعمل به      إفمن رفض   , بالتفرق 

 حرية األفراد في التنقل فـرادي       ىلعتداء ع إيعد  ، مما   اً للمادة األولي من هذا القانون     طبق
عقوبة التجمهر إذا كان الغرض منـه منـع   وتشدد المادة الثانية من القانون    ،  أو مجتمعين 

 السلطات في عملهـا  ىأو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح إذا كان الغرض منها التأثير عل        
ه يعاقب علـي  وتبدو شدة ذلك القانون من أن      ، الخ …أو حرمان شخص من حرية العمل       

تعتبر جريمـة وال شـروعاً فـي    ال ، فإنها  فضالً عن كونها أمراً نفسياً     يالنية وه مجرد  
  تكـون  مـا أن  إ للمتجمهرين    األعمال التي يظن أنها كانت غرضاً       أن فضالً عن ،  جريمة

فيجـب والحـال كـذلك أن       تكون محظورة حسب القانون العام      مباحة فال جريمة أو أن      
 .اً لقانون العقوباتيعاقب مرتكبوها طبق
فهـو يتضـمن     ،  1923 لسنة   14االجتماعات والمظاهرات رقم    منع  أما قانون   

 حرية األفراد في االجتماع هـي ضـرورة         ىثالث قواعد أساسية تشكل قيداً صارخاً عل      
 .)225(حق البوليس في منع االجتماع قبل عقـده       و،  )224(إخطار البوليس قبل عقد االجتماع    

هـذا  وقد قصـر    ،  )226( في حضور وحل االجتماع أثناء عقده        مع إعطاء الحق للبوليس   
د من يوم دعوة الناخبين إلـي يـوم         تاالجتماعات االنتخابية علي فترة قصيرة تم     القانون  
، فضالً عـن أنـه مـن حـق          نتخابيقلل من أهمية االجتماع اإل    األمر الذي ي  ،  االنتخاب
 المادة الثامنـة فقـرة      كما أن  .قدهأثناء ع ، أو    االجتماع االنتخابي قبل عقده    إنهاءالبوليس  

لعامة سواء كـان  ثانية من القانون أعطت البوليس سلطة تقدير ما يعتبر من االجتماعات ا    
وبالتالي سـلطة حضـور هـذا االجتمـاع        , أو خاص ,  أو محل عام   ,االجتماع في مكان  

 .ير من حريات التعبحرية أساسية ى صارخاً علعتداءإوسلطة منعه وحله وهو ما يعتبر 

                                                        
إلـى  خطار قبل عقد االجتماع بثالثة أيام علي األقل وتنقص هذه المدة            إلنصت المادة الثانية علي ضرورة ا      )224(

 .اًنتخابيإأربع وعشرين ساعة إذا كان االجتماع 
 ونصت المادة التاسعة مـن      ، أنه يجوز للمحافظ والبوليس منع االجتماع قبل عقده        ىنصت المادة الرابعة عل    )225(

 سريان أحكام هذه المادة علي كافة االجتماعات والمواكب والمظاهرات التي تقام أو تسير فـي                ىالقانون عل 
 .ة والتي يكون الغرض منها سياسياًالطرق أو الميادين العام

 كما نصت نصت المادة السابعة علي حق البوليس دائما في حضور االجتماع واختيار المكان الذي يستقر فيه   )226(
 س مدعياًول للبوليس سلطة واسعة ال حد لها ألنها تجعل من رجل البولي         خوهي ت , علي حقه في حل االجتماع    

 . في حل االجتماع نهائياًه حكم كل ذلك في دقائق معدودة ويكونىويجر, عمومياً وقاضياً ومنفذاً
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يختلف األمر بالنسبة للتشريعات الحديثة التي تسنها الحكومة المصرية بعـد            الو
  .تصديقها علي العهد الدولي

كمثال فسـوف نتبـين أن       1996 لسنة   96رقم  قانون سلطة الصحافة    فلو أخذنا   
ـ  إصـدارها  أو من حق تملك الصحف      نالطبيعييقد منع األشخاص    القانون   ا لـنص    وفقً
طائفة مـن المـواطنين مـن تملـك          من القانون    50 المادة   كما حرمت   ،   منه 45المادة  

الممنوعين قانونـا مـن مزاولـة الحقـوق     " عليهم أطلقت إصدارها وهم من أوالصحف  
 أشخاص أوتملكها جمعيات   تللموافقة علي الصحف التي      القانون    اشترط    ، كما "سياسيةال

المساهمة ، كما رفعت رأس مـال   الشركات أو تتخذ شكل التعاونيات     أناعتبارية خاصة   
 جنيـة  ألفن ي وخمس نومائتي،   مصري هجني مبلغ ال يقل عن مليون       ىإلالصحيفة اليومية   

ت شهرية، كما اشـترط   الصحيفة   كانت   إن جنية   ألف، ومائة   أسبوعيةالصحيفة   كانت   نإ
 .بنوك المصرية قبل إصدار الصحيفةحد الأ يودع رأس المال بالكامل في أن 52المادة 

 تشكيل مجلس يسـمي المجلـس األعلـى    ىعل منه  68نص القانون في المادة     و
رئاسـة  لرئيس مجلس الشوري    للصحافة يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيله وتكون        

 ى تشكيل المجلس الطابع الحكومي حيث يغلب عل       ىيغلب عل ، و المجلس األعلى للصحافة  
ا مثـل   العمل لديهأو –س الشورى  كرئيس مجل– الحكومة  إلى   مباشرة   االنتماءأعضائه  

، كمـا   الخ ...رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية المملوكة للدولة ورؤساء تحريرها        
 للدستور   بموجب قرار من رئيس الجمهورية الذي هو طبقاً        ينه هذا المجلس يجري تعي    أن

ترخيص ويتمتع هذا المجلس بصالحيات واسعة فهو المنوط به ال         .رئيسا للسلطة التنفيذية  
 .  من القانون46مصر وفقا للمادة في بإصدار الصحف 
 والـذي   ،2002 لسـنة    84رقـم   قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة     وهناك  

الـدولي  يعتبر مثاال علي انتهاك الحق في تكوين الجمعيات المنصوص عليها في العهـد              
جمعية بما ال يقـل عـن       ل إلنشاء ا  زماللاالعدد  القانون  قيد  ، فقد   للحقوق المدنية والسياسية  

 الجمعيـة عنـد تصـفيتها إال    أمـوال  أيلولة، كما تضمن القانون عدم جواز    أفرادعشرة  
ـ  تلـك األمـوال      هي توجي  يترك الحرية ف   أنلجهات حددها القانون دون       مؤسسـي   يإل

 أو شـبكة عمـل      أوشتراك الجمعية في أي ناد      إ، كما تضمن القانون عدم جواز       الجمعية
 عـن ذلـك ال      ، وفضالً االجتماعية الشئون مصر إال بموافقة وزارة      منظمة دولية خارج  

 الشـئون  الخارج إال بموافقة وزارة أويجوز للجمعية الحق في تلقي التبرعات من الداخل  
يكون حل الجمعية بقرار مسبب      "ى من القانون عل   42، كما تنص المادة     االجتماعية أيضا 
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تحاد العام وبعد دعـوة الجمعيـة لسـماع         إلمن وزير الشئون االجتماعية بعد أخذ رأي ا        

 ."أقوالها
 أو حـل الجمعيـة      : بعقوبات متعددة تشمل   أحكامه مخالفة   ىيعاقب القانون عل  و

ـ    المجلس أعضاء ى الغرامة عل  أو أو توقيع عقوبة الحبس      ،عزل مجلس اإلدارة   ا ، وهو م
 . من القانون76 المادة هتنص علي

نة حقوق اإلنسـان فـي األمـم المتحـدة           للمالحظات الختامية لتقرير لج    ووفقاً
شة تقرير الحكومة المصرية عن مدي تقدمها فـي        ق أثناء منا  2002والصادرة في نوفمبر    

 البنـاء    أن تأجنة ر فإن الل الدولي للحقوق المدنية والسياسية،     لتزاماتها حيال العهد    إتنفيذ  
 بـالحقوق  ونالمصـري  الضمانات الالزمـة لتمتـع    إلى زال يفتقر التشريعي المصري ال  
ظـات  ، وجاء في المالح   لدولية للحقوق المدنية والسياسية   تفاقية ا اإلالمنصوص عليها في    

أن البناء التشـريعي    من  الحكومة المصرية التأكد    "أنه يتعين علي     ذلك   ىالختامية بناء عل  
 )227("ة الحقوق المنصوص عليها في العهدالمصري يمكن من التمتع بفاعلية بكاف

 العهد الـدولي للحقـوق المدنيـة        ى ذلك أن التصديق عل    ىاء عل ويمكن القول بن  
ني الحاكم لحريـات التعبيـر فـي         البناء القانو  ىوالسياسية لم يرتب أية أثار ايجابية عل      

المبرمـة فـي تـاريخ      ن الحكومة المصرية لم تقم ليس فقط بتعديل تشريعاتها          إ، و مصر
ـ     تناسب معه ولكن حتي القوانين التي     تلاسبق من العهد      العهـد   ى سنتها بعد التصديق عل

الموجـودة  الدولي للحقوق المدنية والسياسية لم تراع فيها أن تتناسب مع الحدود الـدنيا              
 تلك االتفاقية لم يخلق     ى ذلك فإن التصديق عل    ىوعل. هذه االتفاقية والمنصوص عليها في    

ن البناء القـانوني     صعيد الممارسة الفعلية أو التشريعات النظرية لتحسي       ى عل  جديداً واقعاً
 .لحرية التعبير
نسـخة لصـورة    قد جـاء     موقف الحكومة المصرية من تلك االتفاقية         أن ويبدو

 ، وال يسـتطيع تحمـل   حسـاب المضـمون  ىذي يهتم بالشكل عل   الوالمجتمع بشكل عام    
ـ    بشكل جدي، علي الرغم من مسارعة      االلتزامالمسئولية أو    بالتزامـات ال    ه تحميل نفس

 . ء بهايرغب في الوفا

                                                        
(227) The State party should ensure that its legislation gives full effect to the rights recognized in the 

Covenant and that effective remedies are available for the exercise of those rights. 
 مرجـع   ـ  ، الحقيقةريعي بالتفصيلشداء الحكومة المصرية في المجال التنتقادات اللجنة ألإويمكن اإلطالع علي 
 2و1سابق الملحق رقمي 
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k�"P�ا N�R�ا 

 2003-2002ا������ و���� ا��
	�� ا���"�� 

 )ا����f وا�%�د(

،  حرية التعبيـر فـي المجتمـع       إنتشارالصحافة هي المظهر الحقيقي لمدي      إن  
ـ  ، وتساعدهلموقف المجتمع من حرية التعبير في الوقت نفس    ومرآة  دفـع  ى القـوانين عل
 الديمقراطيـة كلمـا زادت      ه منها، وكلما تطور المجتمع تجا     نتقاصو اإل ألصحافة  حرية ا 

، وتطور أداؤها المهني من ناحية أخـري وزاد          إصدار الصحف من ناحية    مساحة حرية 
نه ال يمكن فصل الصحافة وحريتها فـي       أكما  . ها في عرض األمور من ناحية ثالثة      تزانإ

ي كفاءة أدائهم ومـدي اسـتقرار أوضـاعهم          أنفسهم ومد  نيالصحفيالتعبير عن أوضاع    
 الصحف كمـا يسـاعد   ىاالقتصادية، كما تنعكس ثقافة المجتمع في التشدد أو التسامح عل 

موقف الصحف من بعض القضايا في خلق رأي عام داخل المجتمع مهما كانـت نسـبة                
ـ   لتفاعالت عدة فإن شيوع الفساد داخل المجتمع يمكن أن ينعكس          األمية فيه، ووفقاً    ى عل

 .الصحافة بدرجة أو بأخرى

  نظـراً )228( من الفصول السابقةطوالًكثر وينقسم هذا الفصل الذي سوف يكون أ      
المبحـث األول يتنـاول واقـع      .  مباحـث رئيسـيه    ثالثة ىلإ لطبيعة موضوعه وأهميته  

 سواء الصحف التي تصدر     2003- 2002الصحافة المصرية خالل العام محل الدراسة       
و تلك التي تصدر بتراخيص من دول أجنبية وتطبع وتـوزع فـي      بتراخيص من مصر أ   

، كمـا يتنـاول المبحـث الثـاني      )229("الصحف القبرصـية  "ي ما يطلق عليها     مصر وه 

                                                        

 فصـول  إلىثرنا أن نلتزم بتقسيمها  أنه يتحتم أن تتقارب حجم فصول الدراسة ولكننا         أ درك تماماً  ن )228(
 .ن نتغاضى عن ذلك القيد العلمي لدواعي الموضوعاتأو

ي تصدر بموجب تراخيص خارجية وتطبع وتوزع في مصر بالصحف القبرصية         طلق علي كل الصحف الت     )229(
صدر الصحف في مصر لجأ بعض      إنه مع القيود الشديدة علي      أ ىلإويرجع األساس التاريخي لتلك التسمية      

ن المركز الرئيسي أ جزيرة قبرص للحصول علي تراخيص منها بإصدار صحف علي أساس إلىالصحفيين  
 بطلب للطباعة في مصر، ويرجع اختيار قبرص لقربها من القاهرة مـن ناحيـة               ادموللصحيفة هناك ثم تق   

ن بعض الصـحفيين اليـوم     أوانخفاض رسوم تأسيس شركة إلصدار صحيفة فيها من ناحية أخري، ورغم            
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 ى حرية الصحافة في التعبير سواء علي المستوي التشريعي أو عل          هالمشكالت التي تواج   

ي واقعهم المهنـي     عل المصريون الصحفيون الكفاءة المهنية أو حجم رضاء       ى مد ىمستو
ـ                ىباعتبار أن العامل البشري في مهنة الصحافة ربما كان من أهم العوامل التي تعين عل

ـ إ، إضافة هدفع حرية التعبير في الصحف ومن خالله في المجتمع كل       عـدم احتـرام    ىل
، ويتناول المبحث الثالث المشكالت التي تواجه حرية التعبير في الصحافة           التقاليد المهنية 

-2002 خالل العـام     يين المصري يين  رية من خالل تحليل مضمون بعض الصحف      المص
2003. 

                                                                                                                                          

 إلىن تعبير الصحافة القبرصية ظل متداوال في مصر لإلشارة أ من المملكة المتحدة إال هيحصل علي رخصت
 .وع من الصحافةهذا الن
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 ا��	�! اTول
 2003-2002ا���9 ا������ ا��� ت�زع �� دا\N ا�	�د 

مـر ال  أ المعلومات بشكل عـام وهـو        ىصول عل الحالباحثون من ندرة    اني  عيل
 كـل   يعاني منه أيضا  فقط ولكن    الباحثون في الموضوعات المتصلة بالصحافة       منهعاني  ي

، ولكننا نحاول في هـذا المبحـث أن نرصـد واقـع              ألي موضوع  سينراالباحثين والد 
 مصرية تصدر باعتبار أن هناك صحفاًـ الصحف المصرية التي توزع في داخل البالد  

 ىلإوتنقسم تلك الصحف  ـ  األساس للتوزيع في الخارجفي  ةفي مصر ولكنها مخصص
ـ      صحفا تصدر في مصر    :نوعين ا  بتراخيص مصريه، وأخري توزع  في مصـر ولكنه

 . تصدر بتراخيص خارجية

 . مصريةصالصحف  التي توزع في مصر وتصدر بتراخي. 1

قارير المجلـس   ت، وفقا ل   بتراخيص مصرية  الصحف التى تصدر في مصر    تقدر  
والخـاص بالصـحف   وبمطالعة هذا البيان . )230(  صحيفة ومجلة 507األعلى للصحافة     

، ها من قبل المجلس األعلى للصـحافة      لتى تم الموافقة على إصدار موافقات ل      والمجالت ا 
 :، من أبرزهات ومالمح على هذه الصحف والمجالتنلحظ عدة سما

تين موزعت الموافقات الخاصة بإصدارها بين فترتين ها      ن هذه الصحف والمجالت     إ •
 الفترة التـى    ، وهى 1981فترة ما قبل إنشاء المجلس األعلى للصحافة في عام          : هما

، ولم يزد عدد الصـحف والمجـالت التـى          1981 وحتى عام    1876تمتد منذ عام    
 صحيفة ومجلة، وتعـد جريـدة       195حملت موافقات لإلصدار في هذه الفترة على        

 أغسـطس   5 اليومية من أقدم هذه الصحف التي يعود تاريخ إصدارها إلـى             األهرام
ن الحزب الوطني الـديمقراطى فـي    جريدة مايو الناطقة بلسا    أتيت، في حيث    1876

أواخر هذه المجموعة من الصحف من حيث تأخر إصدارها الذي جاء في نـوفمبر              
 وهى مجلة علمية نصـف سـنوية   –، بينما كانت مجلة معهد األورام القومي     1981

 من أحدث اإلصدارات الصـحفية فـي مجـال          –تصدر عن معهد األورام القومي      

                                                        
  أكتـوبر ي   بيان صادر من المجلس األعلى للصحافة حول الصحف التي تصدر في مصر حت             2ملحق رقم     )230(

 . بتراخيص مصرية2003
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في حـين    .1981لى نشرها وتوزيعها في أكتوبر      المجالت حيث صدرت الموافقة ع     

 صـحيفة   312،  2003وحتي أكتـوبر     1981فترة ما بعد  ديسمبر عام       صدر في   
 .ضع في الفترة السابقةوعما كان عليه ال% 160ومجلة بزيادة قدرها 

 17.4 صحيفة ومجلة صدرت إبان هذه الفترة وتشكل         34مثل الصحافة الدينية عدد     ت •
، ويتوزع هـذا    1981 والمجالت الصادرة في فترة ما قبل        من إجمالى الصحف  % 

  :العدد من الصحف الدينية إلى

عد مجلـة   ، وت مجلة وصحيفة  11 إسالمية والتى لم يزد عددها على      صحف دينية    ـأ 
عن جمعية الشبان المسلمين من أقدم هذه الصـحف          رسالة اإلسالم التى تصدر   

اإلسالم التى يصـدرها   لة نور  يليها مج  1929صدرت في عام    والمجالت حيث   
 1979، ويعتبر عـام  1930ة باألزهر الشريف منذ عام اإلسالميمجمع البحوث   

اإلسالمية حيث صدرت فيه     في إصدار الصحف والمجالت الدينية        متميزاً عاماً
 المجلـس األعلـى     أصدرهامجلة التصوف اإلسالمى التى      :ثالث مجالت هى  
ـ  الرأى، وجريدة   للطرق الصوفية  ـ       الع  البرهانيـة   ةام التـى تصـدرها الطريق

الشهاوية، وأخيرا مجلة المجاهد التى تصدرها إدارة الشئون المعنوية بـالقوات           
ة فـي هـذه   اإلسالمي هى آخر اإلصدارات الدينية   1980المسلحة المصرية منذ    

 .الفترة

 صحيفة ومجلـة    23، والتى وصل عددها إلى       صحف ومجالت دينية مسيحية     ـب 
مختلـف  بدينية مسيحية والكنـائس المسـيحية       ية تصدرها جمعيات    دينية مسيح 

، ويمثل عدد هـذه  والكاثوليكاألرثوذكس البروتسانت وتوجهاتها العقائدية ما بين  
ة ممـا   اإلسالميالصحف والمجالت نحو ضعف عدد المجالت والصحف الدينية         

حيين فـي   ضد المسـي ه أو تفضيليهيزييتم لم تكن هناك أية معاملة   هيشير إلى أن  
 جمـال عبـد   /وتعد فترة حكم الرئيس الراحل . شأن إصدار الصحف والمجالت   

الناصر من أكثر سنوات هذه الفترة فـي إصـدار موافقـات علـى الصـحف                
 صـحيفة   ةثني عشر حية حيث تم فيها إصدار موافقات إل      والمجالت الدينية المسي  

سادات من أقـل    الأنور   / الراحل ، في حين تعد فترة حكم الرئيس      ومجلة مسيحية 
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الفترات في عدد الصحف والمجالت الدينية المسيحية حيث لم يزد العدد علـى             
والمالحظ على إصدار الصـحف والمجـالت الدينيـة         . ثالث صحف ومجالت  

خمسمائة فرد على أقصى تقدير كمـا       يزيد علي    لم   هاالمسيحية أن جمهور بعض   
يسـكان بالصـعيد   سهو الحال في مجلة صوت الحق التى تصدرها جماعة الفرن      

والصحف فيعـود إلـى عـام       ، أما من حيث أقدم هذه المجالت        1953منذ عام   
مجلـة بنـد نيـوس وتصـدرها        : الت هى صدرت فيه ثالث مج   ا الذي   1939

 ومجلـة الروزدي    هسـة تريـز   ي ومجلة رسالة القد   األرثوذكسبطريركية الروم   
 .ه كنيسة القديسة تريزهاوتوزعا معهليسية اللتان تطب

حف ومجالت تصدرها   مثير للدهشة أن نجد بين إصدارات هذه الفترة ص        من ال و
ما بين الدينية مثل     مجالت تتباين في نوعيتها      8، حيث وصل عددها إلى      القوات المسلحة 

، وعسكرية متخصصة مثـل المجلـة       مجلة المجاهد، وعسكرية ثقافية مثل مجلة النصر      
مثل مجلـة  خالصة ، وعسكرية المسلحةوالمجلة العسكرية للقوات   الطبية للقوات المسلحة    

القوات الجوية ومجلة القوات الفنية العسكرية ومجلة الدفاع الجوى ومجلـة األسـطول،             
وتعد مجلة األسطول من أقدم هذه اإلصدارات العسكرية حيث صدرت الموافقـة علـى              

 .1952 في نوفمبر إصدارها

من % 17حو  ة عامة ن  يفوالمجالت التى صدرت عن مؤسسات صح     شكلت الصحف    •
، حيث لم يـزد     1981جمالى إصدارات الصحف والمجالت في فترة ما قبل ديسمبر        إ

 صحيفة ومجلة ونشرة صحفية اختصت منهـا دار الهـالل بتسـعة             33عددها على 
إصدارات، في حين لم يزد نصيب وكالة أنباء الشـرق األوسـط علـى نشـرتين                

مـع  تتسـاوى فيـه    وهو معدل  C.P.Rونشرة M.E.U أسبوعيتين فقط هما نشرة
مجلة روزاليوسـف   :  أصدرت مجلتين في هذه الفترة هما      مؤسسة روزاليوسف التى  

 وأخبـار اليـوم ودار   األهرام بينما جاءت إصدارات مؤسسات   .ومجلة صباح الخير  
 األهـرام التعاون في مراتب ومراكز وسطى، حيث لم يزد عدد إصدارات مؤسستى            

، بينما أصـدرت مؤسسـة دار        منهما  صحف ومجالت لكل   وأخبار اليوم على أربع   
ـ       . ون في هذه الفترة ثالث صحف ومجالت      االتع  وءوربمـا يعـود السـبب فـي تب
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ولى من حيث العدد إلـى المسـاندة        إصدارات دار التحرير للطبع والنشر للمرتبة األ       

 فترتى حكم الرئيس جمـال      أبانبه هذه المؤسسة    حظيت  الكبيرة والدعم الهائل الذي     
ق الصحفي الرسـمي  ي أنشئت في عهده دار التحرير واعتبرها الناط      عبد الناصر الذ  
، وفترة حكم الرئيس السادات الذي كان في فترة من الفترات رئيسـا  باسم ثورة يوليو  

 .لمجلس إدارتها ورئيسا لتحرير صحيفة الجمهورية
 : في هذه الفترة على أربع صحف هى       لم يزد عدد الصحف والمجالت الحزبية     و  

، وجريدة األحرار التي صدرت الموافقة عليهـا      1981و التى صدرت في عام      جريدة ماي 
 بعد تأسيس حزب األحرار، وجريدة المدينة الحرة وهى جريدة حزبية محليـة          1977في  

، وجريدة صوت بـور     1978تابعة لحزب األحرار وصدرت الموافقة عليها في أكتوبر         
، ويعود سبب   في بور سعيد  الوطنى  حلية تابعة ألمانة الحزب     ة حزبية م  ديسعيد وهى جر  

نشاط األحزاب  حظر وتجريم   محدودية اإلصدارات الصحفية الحزبية في هذه الفترة إلى         
، وبالتالى تم حظر إصـدار أى صـحف أو          1977 وحتى عام    1953في الفترة من عام     

 .مجالت تعبر عن توجهات حزبية سابقة على هذه الفترة

مجـالت تصـدرها،     ت النقابية نحو تسـع    الصحف والمجال د عدد   عبينما لم يت    
 والنقابـة   ،، والنقابة العامة للنقل البرى، والمهندسـين       التجاريين، وأطباء األسنان   :نقابات

النقابة العامـة للعـاملين بـالبنوك،       ، و  ونقابة المحامين  ،صناعات الغذائية العامة لعمال ال  
عـدد المجـالت والصـحف    أسباب قلـة  ونقابة الزراعيين، ونقابة المعلمين، ويمكن رد   

النقابية إلى محدودية عدد النقابات المهنية في هذه الفترة مقارنة بمرحلة مـا بعـد عـام                 
 حيث سمح الرئيس السادات بتأسيس عشرات النقابات المهنيـة باعتبارهـا أحـد              1977

 .دعائم الحكم الديمقراطى الذى كان يهدف إلى إقامته في مصر

من قبيل الصـحف  : فترة على عدة أنواع أخرىت هذه ال وعت باقي صحف ومجال   نت •
جريدة القناة   :المحلية في بعض محافظات مصر مثل     المحلية التى تصدرها الوحدات     

التى تصدرها محافظة اإلسماعيلية، وجريدة صوت السويس التى تصدرها محافظـة           
، ومجلة صوت الشرقية التى أصدرتها محافظـة الشـرقية          1976السويس منذ عام    
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، وجريـدة   صوت قنا التى تصدرها محافظة قنـا       ، وجريدة 1968 أغسطس    من بدءاً
 .أسوان الناطقة بلسان محافظة أسوان

  تزايـداً وتـدفقاً فـي       2003 وحتي أكتوبر    1981وشهدت فترة ما بعد ديسمبر      
ت الصحفية القوميـة   ، سواء تلك التي صدرت عن المؤسسا       الصحفية الجديدة  اتاإلصدار

 للحـزب   8 منها   ، صحيفة 71د الصحف الحزبية في مصر       عد ، فقد بلغ  أو عن األحزاب  
 5 و ،راكيين لحزب األحرار االشـت    18، و  لحزب الوفد الجديد   17الوطني الديمقراطي، و  

 ةوواحـد ،  لحزب األمة2 لحزب العمل االشتراكي، و 3لحزب التجمع الوطني التقدمي، و    
للحـزب العربـي     2 و ،للحزب االتحادى الديمقراطي، وواحدة لحزب مصر الفتاة الجديد       

 لكـل مـن حـزب    ة لحزب مصر العربي االشتراكى، وواحد 6الديمقراطي الناصري، و  
العدالة االجتماعية، وحزب الشـعب الـديمقراطى، وحـزب         ، وحزب   الخضر المصرى 

 وهناك الصحف الصادرة عـن      2000، وحزب الجيل الديمقراطى وحزب مصر       التكافل
الميدان، صـوت    :، وعددها ست صحف هى    بوعات لقانون المط  عمالًإشركات مساهمة   

 إلصدار الصـحف     مقدماً طلباً 37 ومازال هناك    ،األمة، األسبوع، النبأ، الزمان، ووطني    
 باإلضافة إلى الصحف القومية التى      )231( الجهات المختصة حتى اآلن    هتبت في الخاصة لم   

 .تملك هى األخرى حق إصدار الصحف

صحفية في مرحلة ما بعـد ثـورة        وفيما يلي عرض تحليلي عن اإلصدارات ال      
، وفقاً لكل عهد أو فترة حكم الرؤساء جمال عبـد الناصـر             2003 وحتي أكتوبر    1952

  :وأنور السادات وحسني مبارك، وذلك علي النوحو التالي

 .  د الرئيس الراحل جمال عبد الناصراإلصدارات الصحفية فى عه. 1-1

 الذى يمتد من شـهر يوليـو   –د الرئيس الراحل جمال عبد الناصر     فى عه  صدر
 أي صحيفة ومجلـة ونشـرة صـحفية    84 حوالى   – 1970 وحتى نهاية سبتمبر     1952
ويالحـظ علـى نوعيـة هـذه        . رة وجريدة ومجلة فى العـام الواحـد        نش 4.33بمعدل  

حظـر  سية بسبب    إصدارات صحفية خاصة باألحزاب السيا     أينعدام وجود   إاإلصدارات  

                                                        
)331(

 17/10/2003 المجلس األعلى للصحافة ، بتاريخ يمقابلة مع أحد مسئول 
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 نشاط حزبى أو سياسى مخالف لنظـام الحـزب          آنذاك أي  قائملا النظام السياسى    وتجريم 

، وباسـتثناء   هذه الفتـرة الواحد الذى رسخه هذا النظام فى الحياة السياسية المصرية إبان  
إصدار وحيد من النوعية السياسية وهى مجلة السياسة الدولية التى صـدرت فـى عـام          

مرحلة الصـحفى الكبيـر     دارتها فى هذه ال   إ لىاألهرام التى كان يتو    عن مؤسسة    1965
 صـحف أو  أي، لم يسمح بصـدور  يكل المقرب من الرئيس عبد الناصر محمد حسنين ه  

، مما يشير إلى عدم ارتياح القيـادة         سياسى وتتمتع بكثافة فى التوزيع     مجالت ذات طابع  
 العام فـى  الرأى صحف أو مجالت يمكن أن تشكل أو توجه     أىالمصرية آنذاك إلصدار    

لذا نلحظ كثافة وكثرة    . عام الذى فرضته القيادة الناصرية    ير للتوجه ال  مصر فى مسار مغا   
اإلصدارات والنشرات الصحفية التى تصدر عن المؤسسات الصـحفية التابعـة للدولـة             

 ، وسـت  إصدارات4 ما بين إصدارات شهرية بلغ عددها     إصداراً 12والتى وصلت إلى    
 األهـرام : عها عن مؤسسـات    يوميان فقط، صدرت جمي    انإصدارات أسبوعية، وإصدار  

سـات  وأخبار اليوم ودار التحرير ودار التعاون ودار الهالل ودار الشعب وجميعها مؤس           
 . صحفية مملوكة للدولة بالكامل

فراد أو مؤسسات   ألترة صدرت عدة صحف ومجالت مملوكة       فثناء تلك ال  أوفى  
 اإلصدارات  غلب هذه أ انصرف   خرآ بمعنى   يخاصة غلب عليها التوجه غير السياسى أ      

إلى تناول موضوعات أو قضايا غير سياسية مثل األدب والرواية والرياضة واإلعالنات            
عداد الوجبات  إ الموضة واألزياء و   :ع النسائى مثل  التجارية أو موضوعات تخص المجتم    

مجلـة  : المجالت نحو ست مجالت وجرائد هـى هذه الصحف وعدد واألطعمة، وقد بلغ   
 .لرياضة، ومطبوعات كتابى، وكتابى، وجريدة ميدان اتجارىفينوس، ومجلة الوسيط ال

شـأها القطـاع   وتعد مجلة صوت العروبة هى المجلة السياسية الوحيدة التـى أن  
، ويبدو من اسمها والقضايا التى تناقشها أنها من النوع الذى ساير            الخاص فى هذه الفترة   

 .هاورصدت بموافقته على  العربى لذا حظيتوجه القومىالالنظام السياسى القائم فى 

كما شهدت فترة الرئيس عبد الناصر بدء دخول القوات المسلحة والشرطة فـى             
رغبة أفراد وقيادات هـذه  ، ويعزى السبب فى ذلك إلى       الصحف والمجالت  مجال إصدار 
فـى تعريـف    ـ  1952ارزة فى القيام بثورة يوليو     والتى أسهمت بجهود ب    ـ المؤسسات
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 وألبناء هذه المؤسسـات بصـفة       ،لرأى العام المصرى عامة   لوتوضيح دورها وأنشطتها    
، وقـد   ة السياسية فى تولى مقاليد الحكم      من الشرعي   خاصاً خاصة مما يضفى عليها نوعاً    
، ومجلة  مجلة األسطول : و أربع مجالت للقوات المسلحة هى     بلغ عدد هذه اإلصدارات نح    

، ومجلـة  لمسـلحة رية للقـوات ا ، والمجلة العسكالنصر، والمجلة الطبية للقوات المسلحة   
ر واحدة تصدر عن وزارة الداخلية هى مجلة األمن العام وهى مجلة ثقافية أمنيـة تصـد            

 وقد استمر هذا النمط من اإلصدارات ذات الطبيعة         .1958 شهور بدءا من عام      ةكل ثالث 
وله سيتم تنا  ماهو   فى عهدى الرئيس السادات والرئيس مبارك و       العسكرية واألمنية سائداً  

 . الحقاً

ى تصدر  تلا، كان هناك قلة فى اإلصدارات الصحفية        وفى مواجهة التوجه السائد   
 من قبل النظام السياسـى لتحويـل مسـارات    التى شهدت ضغوطاً  وعن النقابات المهنية    

فكـاره  والمساندة للنظام السياسى وأ    اهتمامها إلى توجه معين هو جعلها أداة لحشد التأييد        
، ولم يتعد عـدد اإلصـدارات الصـحفية         يوالسياس يقتصادمجالين اإل االشتراكية فى ال  

ركـزت  ، و  شهرى للنقابات القائمة آنذاك خمسة إصدارات جلها أو معظمها ذات إصدار         
نشر الموضوعات والقضايا العلمية المرتبطة بممارسـات المهنـة         على  هذه اإلصدارات   

 ء السياسـية أو االجتماعيـة أو      وابتعدت تماما عن معالجة الهموم والقضايا الوطنية سوا       
ت مجلـة واحـدة      بينما كان  ، وكانت أربعة من هذه اإلصدارات تصدر شهرياً       االقتصادية

مجلـة طـب    :  النقابية الخمس فيمـا يلـى      ، وتمثلت اإلصدارات  تصدر كل ثالثة شهور   
تصـدر  ، ومجلة الرائد التى     1955 منذ عام    عن نقابة أطباء األسنان     التى تصدر  األسنان
، ومجلة المحاماة ومجلة الزراعيين اللتان تصـدران عـن          1956ابة المعلمين منذ    عن نق 
، باإلضافة إلى مجلة الصـناعات الغذائيـة        1965لمحامين والزراعيين منذ عام     نقابتى ا 

 . 1958 الصناعات الغذائية منذ عام التى تصدر بشكل شهرى عن النقابة العامة لعمال

 النظام الحاكم للرئيس الراحل جمال عبـد        نعكست حدة الخالفات والصراع بين    إ
ة حيث لـم  اإلسالميخوان المسلمين على اإلصدارات الصحفية الدينية  اإلالناصر وجماعة   

 صـحف أو مجـالت أو نشـرات دينيـة     أييسمح النظام السياسى القائم آنذاك بإصدار   
نظـام   بـين هـذا ال      كبيـراً  نه كان ثمـة تسـامحاً     أ، فى حين     طوال هذه الفترة   إسالمية
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 مجالت وصحف تعبـر   تسعوالمؤسسات الدينية المسيحية حيث منحها تراخيص بإصدار   

، وتمثلت هذه اإلصدارات التى توزعـت  ذاهب والطوائف والكنائس المسيحيةعن كافة الم 
مجلة صوت الحـق التـى      : تىهي كاآل سبوعى و أصدر بشكل   ما بين مجالت وصحف ت    

، ومجلة رسالة الخالص التـى      1953عام  لفرنسيسكان بالصعيد منذ    تصدر عن جماعة ا   
ـ ،1954تصدرها كنيسة خالص النفوس منذ عام     ب  ومجلة دليل الفنون التى أسسها المكت

، ومجلة رسالة الشباب المسـيحى التـى تصـدرها          1955الكاثوليكى المصرى فى عام     
ة ، ومجلة أعمدة الزوايا التى تصدرها جمعية سيدات الكنيس        1956 منذ عام    كنيسة األخوة 

 وكذلك جريدة حامل الرسالة وهى جريدة أسـبوعية تصـدرها     ،1957اإلنجيلية منذ عام    
، باإلضافة إلى مجلة مرقس التى يصـدرها        1958 منذ عام    النيابة الرسولية باإلسكندرية  

، عالوة على قيام بطريركية األقبـاط       1959نبا مقار بشكل شهرى منذ عام       دير القديس أ  
 وهنـاك   1964سبوعى فى عـام     أرازة التى تصدر بشكل     ار مجلة الك  األرثوذكس بإصد 

وليك بشكل ربع سـنوى      مجلة رسالة الكنيسة التى تصدرها بطريركية األقباط الكاث        أخيراً
 . 1969منذ عام 

، شهدت فترة حكم الرئيس عبد الناصر ممارسات جديدة على           لما سبق  باإلضافة
مة والشركات والبنوك المملوكة    قيام الهيئات العا  : إصدار الصحف والمجالت من أبرزها    

للدولة والوزارات بإصدار عدة صحف ومجالت غلب على أكثرهـا الجانـب الـدعائى              
م باألنشـطة   هـت اجـد القليـل منهـا       ن بينما   ،ألنشطة وإنجازات قيادات هذه المؤسسات    

، وزاراتوالمجاالت الجديدة المرتبطة بممارسات هذه األجهزة والهيئات والمحافظات وال        
نه جاء متوافقا مـع     أ ليد بقدر ما هو غريب على الممارسات الصحفية النزيهة إال         وهو تق 

 فى الحكم علـى أداء      ابرز معاييره أ الفترة والتى كانت     هتوجهات القيادة السياسية في هذ    
األجهزة والمؤسسات التابعة تنصرف إلى استمرار الوالء السياسى لقيادات هذه األجهزة            

ت دارات الصحفية لهذه األجهزة والـوزارات التـى اتسـم         وهو ما وجد صداه فى اإلص     
الـزعيم الملهـم فـى      عدادها بالتأييد والمساندة لكافة خطوات وقرارات       أغلب مقدمات   أ

، مع تقديم بعض ملخصات الدراسات والتقارير العلمية التـى قـام بهـا          الداخل والخارج 
ت إلى تبنى النـواحى   اتجهت قلة من هذه اإلصداران فى حي، هذه المؤسسات بعض أفراد 

األكاديمية فى تناول الجديد فى الدراسات االجتماعية والعلمية وتقـديم بعـض التقـارير              
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، وقد بلغ عدد هذه      العمل القانونى واالقتصادى    في يدةالشارحة والمفسرة للممارسات الجد   
جمالى اإلصدارات الصحفية التـى     إمن  % 34.1 مثلت نحو   إصداراً 28اإلصدارات نحو   

،  لكـل عـام     إصـدار  1.5ترخيص والموافقة على تأسيسها فى هذه الفترة وبمعدل         تم ال 
 8 والشـرقية، و    جرائد وصحف لمحافظـات بورسـعيد واإلسـماعيلية        3: توزعت إلى 

هيئـة البريـد    : ت ونشرات لهيئات حكومية عامة مثـل      إصدارات شملت صحف ومجال   
طابع األميرية وهيئة    والم ،ولة وهيئة قضايا الد   ، والهيئة المصرية للبترول   ،واالستعالمات
 والقوى العاملـة  ،اإلعالم:  شملت مجالت وصحف لوزارات إصدارات 8، و قناة السويس 

، فى حين    ووزارة الشئون االجتماعية   ،لثقافة ووزارة ا  ، ووزارة الصناعة  ،والتعليم العالى 
هلـى  ألا:  لبنـوك   إصدارات ةبلغ عدد اإلصدارات التى تقوم بها البنوك العامة نحو ثالث         

ـ            ،ومصر واإلسكندرية  ة  ووصل عدد إصدارات الشركات المملوكـة للدولـة إلـى ثالث
 ، والشـركة المصـرية إلعـادة      إصدارات لشركات القطن والتجارة، والنصر للسيارات     

 المصـرى حـوالى سـتة       يكاديم ذات الطابع األ   ، فى حين بلغ عدد اإلصدارات     مينأالت
لبحـث  أكاديمية ا : علمية، وتصدر عن   فى شكل المجالت ال    إصدارات صحفية انحصرت  

ومى للبحوث االجتماعية والجنائية، ومصـلحة  ، والمركز الق   ومجمع اللغة العربية   ،العلمى
 .التسجيل التجارى

، ة جديدة على العمل الصحفى فـى مصـر         ظاهر كذلك شهدت هذه الفترة أيضاً    
نشـرات ومجـالت    لوهى إصدار السفارات األجنبية وفروع المنظمات الدولية واإلقليمية   

السفارة الهندية فى   : ، وقد وصل عدد هذه اإلصدارات إلى ستة إصدارات تتبع         متخصصة
 ومعهـد البحـوث     ،القاهرة ومركز مطبوعات اليونسكو والشـعبة القوميـة لليونسـكو         

قـافى   والمعهـد الث   ، والشعبة المصرية للمعهد الدولى للعلوم اإلدارية      ،والدراسات العربية 
 .الجمركى

إلصدارات الصحفية التى رخص للجمعيات والمؤسسات األهلية بإقامتها        ومثلت ا 
الرابطـة  :  مجلة وجريدة واحدة فقـط تصـدرها       11وزعت ما بين      إصداراً 12حوالى  

معية العربية  ، والج  ورابطة موظفى مصلحة الضرائب    ،اعيةالعامة لخريجى المعاهد الزر   
تحـاد جمعيـات التنميـة      اسيوى، و أوفردى القصة، واالتحاد األ   ، ونا للدراسات التعاونية 
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ف التجاريـة   تحاد العام للغر   واإل ،م لعمال جمهورية مصر العربية    اإلدارية، واالتحاد العا   

 وجماعـة خريجـى المعهـد       ،، وجمعية العالقات العامة العربية    وجمعية الطرق العربية  
صـدارات   ويتسم توزيـع هـذه اإل  ، والجمعية الجغرافية المصرية   ،القومى باإلدارة العليا  
لف نسخة وهو عدد يماثل تقريبا عـدد       منها عدد األ   أييتعدى توزيع    بالمحدودية حيث ال  

، ناهيك عن انحسار موضوعات هذه المجـالت فـى           الرابطة المشتركين فى الجمعية أو   
معالجة القضايا أو الموضوعات المرتبطة بالجماعة أو الرابطة التى تمثلها باإلضافة إلى            

 . الجماعة أو الرابطة المصدرة للمجلة أو الجريدةعرض أخبار وأنشطة

الصحف والمجالت التي صدرت في عهد الـرئيس        ) 12( ويوضح الجدول رقم  
   :جمال عبد الناصر، وذلك علي النحو التالي

 13الجدول رقم 

 الصحف والمجالت التى صدرت فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر
 )13(تابع جدول 

 النوعية ةالمجل/ اسم الصحيفة  م
طريقة 
 اإلصدار

سنة 
 اإلصدار

 جهة اإلصدار

 مؤسسة األهرام  1959 أسبوعية  اقتصادية  األهرام االقتصادى  1
 مؤسسة األهرام   1965 ربع سنوية  سياسية  السياسة الدولية  2
 أخبار اليوم  1969 شهرى  دبى أاجتماعى  كتاب اليوم  3
 دار التحرير  1953 يومية  عامة  جريدة الجمهورية  4
 در التحرير  1956 يومية  عامة  جريدة المساء  5
 دار التعاون  1959 أسبوعية  متخصصة  جريدة التعاون  6
ــة  مجلة حواء  7 متخصصـ

 نسائية 
 دار الهالل  1955 أسبوعية 

ــة  مجلة سمير  8 متخصصـ
 أطفال 

 دار الهالل  1956 أسبوعية 

ــة  مجلة ميكى  9 متخصصـ
 أطفال 

 دار الهالل   1958 بوعية أس

 دار الهالل  1968 شهرية  طبية علمية  طبيبك الخاص  10
 دار الشعب   1966 أسبوعية  عامة   للشعب أيجريدة الر 11
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 النوعية ةالمجل/ اسم الصحيفة  م
طريقة 
 اإلصدار

سنة 
 اإلصدار

 جهة اإلصدار

 هيئة قضايا الدولة  1958 ربع سنوية  متخصصة  مجلة هيئة قضايا الدولة  12
 وزارة الداخلية  1958 ربع سنوية  ثقافية أمنية  مجلة األمن العام  13
ــة   14 ــة اإلذاعـ مجلـ

 والتلفزيون 
تحـــاد اإلذاعـــة إ 1967 أسبوعية  عامة 

 والتلفزيون 
 وزارة القوى العاملة  1962 شهرية  متخصصة  مجلة العمل  15
ــة  المجلة الجنائية القومية  16 علميـــ

 اجتماعية 
ــومى    1957 ربع سنوية  ــز الق المرك

 للبحوث االجتماعية 
 وزارة التعليم العالى  1966 أسبوعية  عامة للشباب  باب العربى جريدة الش 17
 دار التعاون  1960 شهرية  متخصصة  المجلة الزراعية   18
ــة  مجلة الكفاية اإلنتاجية  19 علميـــ

 متخصصة 
مصلحة الكفاية اإلنتاجية  1956 كل شهرين 

 وزارة الصناعة 
 ستعالمية االهيئة  1957 بوعية أس عامة وسياسية  جريدة الجرائد العالمية  20
ــرية   1963 ربع سنوية  متخصصة  مجلة البترول  21 ــة المص الهيئ

 للبترول 
نصــــف  متخصصة  نشرة القطن  22

 شهرية 
 شركة القطن والتجارة  1960

هلـى  نشرة البنـك األ    23
 المصرى 

 هلى بنك األلا 1961 ربع سنوية  اقتصادية 

نصــــف  لغوية  مجلة مجمع اللغة العربية  24
 سنوية 

 مجمع اللغة العربية  1962

ــة  25 ــة االجتماعي المجل
 القومية 

ــة  علميـــ
 متخصصة 

ــومى   1963 ربع سنوية  ــز الق المرك
 للبحوث 

شـــركة النصـــر  1969 شهرية  متنوعة  مجلة النصر للسيارات  26
 للسيارات 

ــأت مجلة الحارس  27  ةمينيـــ
 متخصصة 

ــركة المصــرية  1960 ربع سنوية  الش
 إلعادة التامين 

 وزارة الثقافة  1968 شهرية  ثقافية  PRISMة لمج 28
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 النوعية ةالمجل/ اسم الصحيفة  م
طريقة 
 اإلصدار

سنة 
 اإلصدار

 جهة اإلصدار

النشرة االقتصادية لبنك    29
 اإلسكندرية  

 سكندرية إلبنك ا 1969 ربع سنوية اقتصادية 

النشرة االقتصادية لبنك    30
 مصر 

 بنك مصر  1957 ربع سنوية  اقتصادية 

ــكرية   31 ــة العس المجل
 للقوات المسلحة 

ــة  علميـــ
 متخصصة 

 القوات المسلحة  1970 كل شهرين 

إدارة الشئون المعنوية   1967 كل شهرين  عسكرية ثقافية   مجلة النصر  32
 بالقوات المسلحة 

المجلة الطبية للقـوات     33
 المسلحة 

ــكرية  عســ
 متخصصة 

 القوات المسلحة  1955 ربع سنوية 

ــكرية  مجلة األسطول  34 عســ
 متخصصة 

 لقوات المسلحة ا 1952 ربع سنوية 

 أكاديمية البحث العلمى  1951 شهرية  علمية   ختراع مجلة براءات اإل 35
ــجيل  1952 شهرية  متخصصة  مجلة األسماء التجارية  36 ــلحة التس مص

 التجارى 
 هيئة البريد  1957 ربع سنوية  علمية ثقافية  مجلة البريد  37
ــة   1958 أسبوعية  خاصة رسمية  الجريدة الرسمية  38 ــابع األميري المط

 رئاسة الجمهورية 
 –المطابع األميريـة     1967 أسبوعية  رسمية خاصة  الوقائع الرسمية  39

 رئاسة الجمهورية 
 فتحى محمود خليل  1970 أسبوعية  نسائية  مجلة فينوس 40
دليل إعـالن    مجلة الوسيط التجارى  41

 تجارى 
 حمد حسين شحاتة أ 1957 سنوية 

 ورثة جاد الطويل  1954 شهرية  سياسية متنوعة  ة صوت العروبة مجل 42
جريدة ذى ميدل ايست     43

 وبزرفر أ
حمد محمـد السـيد     أ 1958 أسبوعية  عامة 

 فودة 
ــة  رياضية  جريدة ميدان الرياضة  44  عواطف الصباحى  1966مجلــ
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 النوعية ةالمجل/ اسم الصحيفة  م
طريقة 
 اإلصدار

سنة 
 اإلصدار

 جهة اإلصدار

 أسبوعية 
 راد رءوف حلمى م 1955 شهرية  أدبية روائية  مطبوعات كتابى  45
 رءوف حلمى مراد  1954 ربع سنوية  أدبية روائية  كتابى  46
هيئة قصور وبيـوت     1970 شهرية  ثقافية  مجلة الثقافة الجديدة  47

 الثقافة 
 جمعية الطرق العربية  1953  شهور 4كل  متخصصة  مجلة الطرق العربية  48
مجلة العالقات العامـة     49

 العربية 
ــات   1966 كل شهرين  متخصصة  ــة العالق جمعي

 العامة العربية 
ــة  مجلة المدير العربى  50 إداريـــ

 متخصصة 
ــى   1968 ربع سنوية  ــة خريج جماع

المعهــد القــومى  
 باإلدارة العليا 

ــة   51 ــة الجغرافي المجل
 العربية 

الجغرافيــة  الجمعيـة  1967 ربع سنوية  علمية 
 المصرية 

جماعة الفرنسيسـكان    1953 شهرية  دينية مسيحية  مجلة صوت الحق  52
 بالصعيد 

 كنيسة خالص النفوس  1953 شهرية  دينية مسيحية  مجلة رسالة الخالص  53
مجلة رسالة الشـباب     54

 المسيحى 
 كنيسة اإلخوة  1956 شهرية  دينية مسيحية 

 دير القديس أنبا مقار  1959 شهرية  دينية مسيحية  مجلة مرقس  55
 بطريركية األقباط  1969 ربع سنوية  نية مسيحية دي مجلة رسالة الكنيسة  56
ــولية   1958 أسبوعية  دينية مسيحية  جريدة حامل الرسالة  57 ــة الرس النياب

 باإلسكندرية 
الكـاثوليكى   المكتب 1955 أسبوعية  دينية مسيحية  مجلة دليل الفنون  58

 المصرى 
جمعية سيدات الكنيسة    1957 كل شهرين  دينية مسيحية  مجلة أعمدة الزوايا  59

 اإلنجيلية 
بطريريكية األقبـاط    1964 أسبوعية  دينية مسيحية  مجلة الكرازة  60
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 النوعية ةالمجل/ اسم الصحيفة  م
طريقة 
 اإلصدار

سنة 
 اإلصدار

 جهة اإلصدار

 األرثوذكس 
ــف  ثقافية زراعية  مجلة الثمرة  61 نصـ

 سنوية 
الرابطــة العامــة   1956

ــد  ــى المعاه لخريج
 الزراعية 

مجلة التشريع المـالى     62
 والضريبى 

ـ  1952 شهرية  متخصصة  وظفى رابطــة مـ
 مصلحة الضرائب 

ــة المصــرية   63 المجل
 للدراسات التعاونية 

ــة   1968 ربع سنوية  متخصصة  ــة العربي الجمعي
 للدراسات التعاونية 

 نادى القصة  1968 شهرية  دبية قصصية أ مجلة القصة  64
ــة اإل 65 ــاد مجلـ تحـ

سيوى للتأمينات  أفرواأل
 وإعادة التامين 

 سيوى أفروألاالتحاد ا 1968 شهرية  متخصصة 

تحاد جمعيات التنمية   إ 1968 ربع سنوية  متخصصة مجلة اإلدارة  66
 اإلدارية 

تحاد العام لعمـال    اإل 1966 أسبوعية  متخصصة  جريدة العمال  67
 ع .م.ج

قضــــائية   مجلة األحكام التجارية  68
 متخصصة 

ــف  نصـ
 شهرية 

تحاد العام للغرف   اإل 1970
 التجارية 

 نقابة أطباء األسنان  1955 ربع سنوية  نقابية  ان مجلة طب األسن 69
ــناعات   70 ــة الص مجل

 الغذائية 
النقابة العامة لعمـال     1958 شهرية  نقابية 

 الصناعات الغذائية 
 نقابة المحامين  1965 شهرية  نقابية  مجلة المحاماة  71
 نقابة الزراعيين  1965 شهرية  نقابية  مجلة الزراعيين  72
 السفارة الهولندية  1952 شهرية  ثقافية  ة صوت الشرق مجل 73
مجلة مصـباح الفكـر      74

 ) ديوجين(
ــات  1960 ربع سنوية  علمية  ــز مطبوع مرك

 اليونسكو 
الشــعبة القوميــة   1963 ربع سنوية تربوية علميـة    نشرة اليونسكو  75



���ـ� ا��ـ
ـ	ـ�ـ� �ــ� �ــ�ـــ� 
2002 - 2003  

 

      300

 )13(تابع جدول 

 النوعية ةالمجل/ اسم الصحيفة  م
طريقة 
 اإلصدار

سنة 
 اإلصدار

 جهة اإلصدار

 لليونسكو بمصر  ثقافية 
ــوث   76 ــة البحـ مجلـ

 والدراسات العربية 
ــف  علمية  نصـ

 سنوية 
معهـــد البحـــوث  1968

 والدراسات العربية 
ــف  علمية  مجلة العلوم اإلدارية  77 نصـ

 سنوية 
ــرية  1958 ــعبة المص الش

للمعهد الدولى للعلوم   
 اإلدارية 

المعهـــد الثقـــافى  1961 شهرية  متخصصة  مجلة الجمارك  78
 الجمركى 

 د محافظة بورسعي 1962 شهرية  محلية  جريدة بورسعيد  79
 محافظة اإلسماعيلية  1961 أسبوعية  محلية  جريدة القناة  80
 هيئة قناة السويس  1967 ربع سنوية  متخصصة  نشرة قناة السويس  81
 محافظة الشرقية  1963 شهرية  محلية  مجلة صوت الشرقية  82
علمية متخصصة   مجلة المال والتجارة   83

 اقتصادية  
ة بشـبين   نادى التجار  1969 شهرية 

 الكوم 

 . 2003بيان الصحف الصادرة في مصر، المجلس األعلي للصحافة، أكتوبر : المصدر 

 . اإلصدارات الصحفية فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات . 1-2

خالل فترة حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات والتى تمتـد مـن أكتـوبر         
سياسى المصرى بلغـت  استه للنظام ال   أن صافى مدة رئ    أي،  1981  وحتى أكتوبر  1970

 بمعدل  أي نشرة صحفية وجريدة ومجلة      65 ، تمت الموافقة على إصدار    اثنى عشر عاماً  
وبإلقاء نظرة فاحصة علـى نوعيـة       . جلة ونشرة صحفية فى العام الواحد      جريدة وم  5.4

 :يلى ، نالحظ ماتم أصدارهاهذه اإلصدارات والمؤسسات واألفراد التى 
جالت للممارسة الصحفية ألول مرة فى الحياة السياسية المصـرية        دخول صحف وم   .1

ت الصادرة عن أحزاب سياسية      وهى الصحف والمجال   1952فى فترة ما بعد ثورة      
سمح بتأسيسها عقب مبادرة النظام السياسى تحـت قيـادة الـرئيس السـادات              التى  
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وموافقـة   والخاص بنظام األحـزاب السياسـية   1977 لسنة  40 القانون رقم  بإصدار 

جـل  ألجنة شئون األحزاب على إنشاء وتأسيس عدة أحزاب سياسـية قامـت مـن             
 العام بها وببرامجها السياسية بإنشاء صحف ومجـالت تقـوم بهـذه             الرأىتعريف  
 وقد بلغ عدد الصحف الحزبية التى صدرت خالل الفترة من سـن قـانون               ،الوظيفة

، 1981السادات فـى أكتـوبر    وحتى وفاة الرئيس     1977األحزاب السياسية فى عام     
 1977 االشتراكيين اثنان منها فى عامى     ، أصدر حزب األحرار    صحف حوالى أربع 

، وجريدة المدينـة الحـرة      ى والتى تصدر بشكل يوم    جريدة األحرار : وهما 1978و
لـى إصـدار الحـزب الـوطنى        إ وهى جريدة حزبية محلية أسبوعية، باإلضـافة      

جريدة مايو الحزبيـة األسـبوعية وجريـدة        : مامقراطى الجريدتين الباقيتين وه   الدي
صدرها فـرع الحـزب الـوطنى       صوت بورسعيد الحزبية المحلية الشهرية والتى ي      

 .1981 الجريدتين فى عام، وتمت الموافقة على إصدارببورسعيد
من الصحف  استمرار المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة فى إصدار نوعية جديدة           .2

الصـحف  وبلغ عدد هذه    من المواطنين على متابعتها      االًبقإ رأت أن هناك     والمجالت
 فى فترة حكم الرئيس السـادات       والمجالت والنشرات التى أصدرتها هذه المؤسسات     

صـدرات  جمـالى اإل  إمـن   % 9ومجالت ونشرات شكلت حـوالى       صحف   6 نحو
لشـباب  ا: صدارات فى مجـالت    اإل ، وتمثلت هذه  الصحفية التى تمت الموافقة عليها    

تصدر بشـكل شـهري مـن مؤسسـة        سياسية  ثقافية و  و لة ثقافية اجتماعية  وهى مج 
فـي  صدرت عن دار المعارف      أسبوعيةهي مجلة عامة و   واألهرام، ومجلة أكتوبر    

ة هي جريـدة رياضـية أسـبو       الكورة والمالعب و   ، باإلضافة إلى جريد   1976عام  
ـ  ، وجريدة السياسي المصري و    1976رير في عام    صدرت عن دار التح    دة هي جري

 Menه  ، عـالوة علـى نشـر      1976أصدرتها دار التعاون في عام      عامة أسبوعية   
باء الشـرق األوسـط عـامي       هما نشرتان متخصصتان تصدرهما وكالة أن      و cprو

  .1977 و1974
المسلحة في إصدار صـحف     القوات  زة األمن ممثلة في هيئة الشرطة و      استمرار أجه  . 3

تعريـف  ستين ومعلومات عامـة و    ومجالت تقدم ثقافة وفكر متخصص ألبناء المؤس      
ر هـاتين   قد وصل إجمالى إصدا    و ،لسفة عملها للقارئ غير المتخصص    ف و بأنشتطها
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مجـالت كـان نصـيب هيئـة        المؤسستين من الصحف والمجالت خمس صحف و      
ية هرهي مجلة ثقافية اجتماعية ش    لة الشرطة و  الشرطة منها مجلة واحدة فقط هي مج      

ـ     حين  في  ،  1979أصدرتها الشرطة في عام       ةاختصت المؤسسة العسـكرية بأربع
متخصصة ربـع سـنوية،     هي مجلة عسكرية    مجلة القوات الجوية و   :  هي إصدارات

، 1971عسكرية ربع سنوية صـدرت عـام        فنية  هي مجلة   ومجلة الدفاع الجوي و   
هي مجلة فنية عسكرية ربع سنوية صدرت في عام          الفنية العسكرية و   مجلة القوات و

قوات المسـلحة فهـي مجلـة       ابعة و األخيرة التي أسستها ال      أما المجلة الر   ،1974
 المعنوية للقـوات المسـلحة   هي مجلة دينية شهرية أصدرتها إدارة الشئون  المجاهد و 
لتوجـه  مسـايرة ا  راة و هي محاولة من قبل القوات المسلحة لمجـا       و 1980في عام 

فـي  لسـادات   برئاسة ا تطورات هائلة    و اَاإلسالمي للنظام السياسي والذي أخذ أبعاد     
ـ   اإلسالمية بمدى أوسع من الحركة و     الجماعات  للحركات و السماح   ان النشاط الذي ك

  .المجالتأحد مساراته هو إصدار الصحف و
لرئيس السادات بعـد أن تـم   ة إلى الصدور في عهد ا    اإلسالميعودة الصحف الدينية     . 4

 أسباب  يمكن إرجاع و،  ناء فترة الرئيس جمال عبد الناصر     حجب صدورها أث  تحريم و 
في جذب عناصـر أو أسـس        من رغبة الرئيس السادات      العودة إلى ما ذكرناه سلفاً    

حيـث  تمثلت أسس شرعية حكم السادات في الجانب الديني         و. هلشرعية حكم جديدة  
لـذا حظيـت    " ئيس المؤمن الر"أطلقت عليه عدة صفات تؤكد هذا المذهب منها لقب          

ر الرسمية بدعم معنوي مـن النظـام        غيالجماعات والمنظمات اإلسالمية الرسمية و    
يم الخدمات اإلجتماعية   تقدثل في السماح لها بإصدار الصحف والمجالت و       الحاكم تم 

ة ، واحـد  حف ومجـالت  المجالت خمس ص  قد بلغ عدد هذه الصحف و     وللمواطنين،  
ن المجلـس   أخرى تصدر ع   و ،منها تصدر عن القوات المسلحة وهي مجلة المجاهد       

 منذ عام   اإلسالمي التي تصدر شهرياً   ف  وة وهي مجلة التص   ق الصوفي ياألعلى للطر 
ا مجلة التوحيـد التـي      هرابعتصدرها الطرق البرهانية الشهاوية، و    ثالثة   و .1979

، وأخيـرا  1973 مـن  المحمدية بشكل شهري بـدءاً تصدرها جماعة أنصار السنة   
 منـذ   المختار اإلسالمي هي مجلة شهرية تصدرها جمعية      مجلة المختار اإلسالمي و   

ة كـان   اإلسـالمي إصدار الصحف الدينية    لى أن عودة    تجدر اإلشارة إ   و 1979عام  
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مجـالت  ية التي تقلص عددها من تسع صحف وعلى حساب الصحف الدينية المسيح   

مجلة رسالة النور التـي     :  عهد عبد الناصر إلى ثالثة صحف ومجالت فقط هي         في
مجلـة رابطـة    ، و 1976ام   للخدمات بشكل شهري منذ ع     تصدرها الهيئة اإلنجيلية  

 وتصدر بشكل ربع سنوي،     1973ستها رابطة القدس لألقباط في عام      التي أس  القدس
ألرثوذكس بشكل شهري منذ    مجلة القرى المجاورة التى تصدرها مطرانية األقباط ا       و

مـن إجمـالي    % 4.8صدارات الدينية المسيحية نحو     تشكل هذه اإل  ، و 1976عام  
، فـي حـين شـكلت       ي عهد الرئيس السـادات    التي صدرت ف  المجالت  الصحف و 
لصحفية أثناء  من إجمالى اإلصدارات ا   % 8.7الصحفية اإلسالمية نحو   اإلصدارات

 .حكم الرئيس السادات
 الشهيرة خصوصاً و األندية الرياضية عموماً  دخول  شهدت فترة الرئيس السادات بدء       .5

ن يصحيفت الزمالكمجال إصدار صحف رياضية متخصصة، وأصدر ناديا األهلي و         
ها نادي الزمالك بـدء     هي جريدة رياضية أسبوعية يصدر    جريدة الزمالك و  : ماهفقط  

لي بشكل أسبوعي بـدءا     جريدة األهلي التي يصدرها النادي األه     ، و 1977من عام   
، فأصدرت   جمهور نادي المصري حذو األهلي والزمالك      ازقد ح ، و 1973من عام   

هـي جريـدة    مصري الرياضي و  ري جريدة جمهور ال   جمعية رابطة مشجعي المص   
 . 1980صف شهرية تصدرها الرابطة منذ عامرياضية محلية ن

فى إصـدار صـحف      والهيئات الحكومية استمرار النقابات والمحافظات والوزارات      .6
ومجالت تعبر عن وجهات نظرها فى القضايا االجتماعيـة والسياسـية والخدميـة             

قد بلغ عدد الصحف الصادرة عن      ، و شطتها ومجاالت عملها  أن العام ب  الرأىوتعريف  
  التى أصدرتها نقابة التجـاريين بـدءاً       "التجاريون"مجلة  : منها مجالت   النقابات أربع 

نقل البرى بشـكل     ومجلة النقل البرى التى تصدرها النقابة العامة لل        ،1978من عام   
مـة   ومجلة النقابى العربى التـى أسسـتها النقابـة العا     ،1972 شهرى بدءا من عام   

فى حين بلـغ عـدد الصـحف التـى أصـدرتها            . 1972ملين بالبنوك فى عام     للعا
جريدة صوت السويس وهـى محليـة   : افظات فى ذات الفترة ثالث صحف هى   المح

، وجريـدة   1976 من عـام     لمحافظة السويس بدءاً  شهرية يصدرها المجلس المحلى     
ان  وجريدة أسـو   1979صوت قنا التى تصدرها محافظة قنا بشكل شهرى منذ عام           
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شـكل صـحف    وت.1980وهى محلية شهرية تصدرها محافظة أسوان منـذ عـام           
لتى صدرت فى عهد الـرئيس      جمالى الصحف ا  إمن  % 9المحافظات والنقابات نحو  

وقد تقلص عدد اإلصدارات الصحفية الصادرة عن الوزارات فـى فتـرة             .السادات
ـ   الرئيس السادات حيث لم يتعد عدد      % 11وها نحو سبع مجالت وصحف تشـكل نح

 جمالى اإلصدارات الصحفية فى عهد الرئيس السادات وتتبع هذه اإلصـدارات          إمن  
 ، ومعهـد األورام القـومى     ،تحاد اإلذاعـة والتلفزيـون    إ و ،وزارة الزراعة : كل من 

 وشركة  ، حديد مصر   وهيئة سكك  ، وهيئة حسابات الحكومة   ،وأكاديمية البحث العلمى  
 ."المقاولون العرب"
 صحيفة ومجلة   24 نحو لصحفية للجمعيات والمؤسسات األهلية   بلغ عدد اإلصدارات ا    .7

 . جمالى اإلصدارات الصحفية فى عهد الرئيس الساداتإمن  % 37تشكل حوالى

 صدرت فـي عهـد الـرئيس أنـور        التي   الصحف والمجالت    13ويوضح الجدول رقم    
 .السادات

 14جدول رقم 

 ساداتبيان بالصحف والمجالت التى صدرت فى عهد الرئيس انور ال

 
 )14(تابع جدول رقم 

 م
/ اسم الصحيفة 

 المجلة
 النوعية

طريقة 

 اإلصدار

سنة 

 اإلصدار
 اسم صاحب الصحيفة

  األهرام  1977 شهرية  ثقافية  مجلة الشباب  1
ــورة  2 ــدة الك جري

 والمالعب 
  األهرام 1976 أسبوعية  رياضية 

جريــدة السياســى  3
 المصرى 

 عاون دار الت 1976 أسبوعية  عامة 

 دار المعارف  1976 أسبوعية  عامة  مجلة أكتوبر  4
 أ.ش.أ 1974 أسبوعية  متخصصة  MENنشرة  5
 أ.ش.أ 1977 يومية  متخصصة  CPRنشرة  6
 هيئة الشرطة  1979 شهرية  ثقافية اجتماعية  مجلة الشرطة  7
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 م
/ اسم الصحيفة 

 المجلة
 النوعية

طريقة 
 اإلصدار

سنة 
 اإلصدار

 اسم صاحب الصحيفة

 وزارة الزراعة  1977 شهرية  متخصصة  مجلة اإلرشاد الزراعى  8
 اتحاد اإلذاعة والتلفزيون  1976 ربع سنوية  متخصصة  لة الشعر مج 9
مجلة معهد األورام    10

 القومى 
 معهد األورام القومى  1981 نصف سنوية  علمية 

مجلـة المقــاولون   11
 العرب 

 لون العرب واشركة المق 1973 شهرية  اجتماعية ثقافية 

شئون المعنويـة   إدارة ال  1980 شهرية  دينية  مجلة المجاهد  12
 بالقوات المسلحة 

مجلة القوات الفنية    13
 العسكرية 

 القوات المسلحة  1974 ربع سنوية  فنية عسكرية 

ــة   14 ــة التنمي مجل
 اإلدارية 

ــة  علميــــ
 متخصصة 

  1978 ربع سنوية 

ــة  مجلة العلم  15 علميــــ
 متخصصة 

 أكاديمية البحث العلمى  1971 شهرية 

ــوات   16 ــة الق مجل
 الجوية 

عســــكرية  
 متخصصة 

 القوات المسلحة  1971 ربع سنوية 

فنية عسـكرية    مجلة الدفاع الجوى  17
 متخصصة 

 القوات المسلحة  1971 ربع سنوية 

ــابات  18 ــة حس مجل
 الحكومة 

ــة  علميـــ
 متخصصة 

 هيئة حسابات الحكومة  1979 ربع سنوية 

النشرة األسـبوعية    19
  تعطاءاالتجارية لل

 هيئة سكك حديد مصر  1972 أسبوعية  متخصصة 

 أسمة محمد عباس  1979 يومية  محلية  جريدة الناس  20
ــالل   21 ــة اله مجل

 األحمر المصرى 
 الهالل األحمر المصرى  1977 شهرية  متخصصة 

 الجمعية التعاونية اإلنتاجية  1978 شهرية  متخصصة  مجلة الحرفيون  22
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 )14(تابع جدول رقم 

 م
/ اسم الصحيفة 

 المجلة
 النوعية

طريقة 
 اإلصدار

سنة 
 اإلصدار

 اسم صاحب الصحيفة

ــان   23 ــة اإلنس مجل
 والتطور 

جمعية الطـب النفسـى      1980 شهرية  علمية 
 التطورى 

ــة  24 مجلـــة جمعيـ
 المهندسين الميكانيكية 

جمعيــة المهندســين   1978 ربع سنوية  متخصصة 
 الميكانيكية 

مجلــة مصــر   25
 المعاصرة 

ــة  علميـــ
 متخصصة 

ــرية   1977 ربع سنوية  ــة المص الجمعي
 لالقتصاد السياسى 

ــة  مجلة إدارة األعمال  26 إداريـــ
 متخصصة 

جمعية إدارة األعمـال     1974 ية ربع سنو
 العربية 

ــينما   27 ــة الس مجل
 والناس 

 الجمعية المصرية للسينما  1978 شهرية  فنية اجتماعية 

ــة طريــق   28 مجل
 السالمة 

علميـة  ثقافية  
 اجتماعية 

ــن  1978 شهرية  ــة م ــة الوقاي جمعي
 الحوادث 

ــة   29 ــة الطبي المجل
 لجامعة القاهرة 

ــة  علميـــ
 متخصصة 

ــة الطــب جامعــة  1974  ربع سنوية كلي
 القاهرة 

ــة التصــوف  30 مجل
 سالمى اإل

المجلس األعلى للطرق    1979 شهرية  دينية إسالمية 
 الصوفية 

الطريقــة البرهانيــة   1979 شهرية  دينية إسالمية   العام أيجريدة الر 31
 الشهاوية 

جماعــة أنصــار الســنة  1973 شهرية  دينية إسالمية  مجلة التوحيد  32
 لمحمدية ا

 سالمى جمعية المختار اإل 1979 شهرية  دينية إسالمية  سالمى مجلة المختار اإل 33
 الهيئة اإلنجيلية للخدمات  1976 شهرية  دينية مسيحية  مجلة رسالة النور  34
 رابطة القدس لألقباط  1973 ربع سنوية  دينية مسيحية  مجلة رابطة القدس  35
مجلــة القــرى   36

 ة المجاور
مطرانيـــة األقبـــاط  1976 شهرية  دينية مسيحية 

 األرثوذكس 
 الجمعية العربية للتكاليف  1971 ربع سنوية  علمية  مجلة التكاليف  37
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 م
/ اسم الصحيفة 

 المجلة
 النوعية

طريقة 
 اإلصدار

سنة 
 اإلصدار

 اسم صاحب الصحيفة

طبيــــــة  مجلة الرعاية  38
 متخصصة 

ــرية   1975 شهرية ــة المص الجمعي
 لرعاية مرضى السكر 

ــتقبل  39 ــة المس مجل
 للمعوقين 

ــة  1974 شهرية اجتماعية  ــتقبل جمعيـ المسـ
 للمعوقين

مجلة تطوير التعبئة  40
 والتغليف 

ــرية   1978 نصف سنوية  ثقافية علمية  ــة المص الجمعي
 لتطوير التعبئة والتغليف 

ــية  جريدة األهالوية  41 رياضــ
 اجتماعية 

 جمعية نهضة عابدين  1979 أسبوعية 

ــية  هلى جريدة األ 42 رياضــ
 اجتماعية 

 هلى النادى اإل 1973 أسبوعية 

 نادى الزمالك  1977 أسبوعية رياضية  جريدة الزمالك  43
تحاد العام لنقابة المهن اإل 1971 شهرية  فنية مجلة الفنون  44

 الفنية 
ــافة   45 ــة الكش مجل

 والمرشدة 
تحاد العـام للكشـافة     اإل 1978 شهرية  متخصصة 

 المرشدة 
ــع  46 ــة المجتم مجل

 الجديد 
اد العـام للجمعيـات     تحاإل 1971 ربع سنوية  متخصصة 

 والمؤسسات الخاصة  
ــوت  47 ــدة ص جري

التعاون االستهالكى  
االتحـــاد التعـــاونى  1972 شهرية  علمية ثقافية 

 االستهالكى 
 الحزب الوطنى الديمقراطى  1981 أسبوعية  حزبية  جريدة مايو  48
ــرار   1977 يومية  حزبية  جريدة األحرار  49 ــزب األحـ حـ

 االشتراكيين 
ــة  50 ــدة المدين جري

 الحرة 
ــرار   1978 أسبوعية   محلية هزبيح ــزب األحـ حـ

 االشتراكيين 
 نقابة التجاريين  1978 شهرية  نقابية  مجلة التجاريون  51
 النقابة العامة للنقل البرى  1972 شهرية  نقابية  مجلة النقل البرى  52
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 م
/ اسم الصحيفة 

 المجلة
 النوعية

طريقة 
 اإلصدار

سنة 
 اإلصدار

 اسم صاحب الصحيفة

ــابى   53 ــة النق مجل
 العربى 

 العامة للعـاملين    النقابة 1972 ربع سنوية  نقابية 
 بالبنوك 

ــة  54 ــة الدولي المجل
 للعلوم االجتماعية 

مركــز مطبوعـــات   1970 ربع سنوية  علمية 
 اليونسكو

مركــز مطبوعـــات   1973 ربع سنوية  علمية  مجلة مستقبليات 55
 اليونسكو

مجلـة الدراسـات    56
  .يةاإلعالم

المركز الدولى للدراسات  1976 ربع سنوية  علمية 
 ية اإلعالم

ــا   57 ــة هنـ مجلـ
 اإلسكندرية 

جمعية الخدمات للعـاملين     1975 شهرية محلية 
 سكندرية إبإذاعة 

 نادى القصة باإلسكندرية  1979 شهرية  فنية أدبية  مجلة عالم القصة  58

 نادى اإلسكندرية  1970 شهرية  رياضية محلية  مجلة سبورتنج 59
ــعيد  60 ــة بورس مجل

 الجديدة 
جمعيــة الفكــر واألدب  1980 شهرية  محلية 

 ببورسعيد 
ــوت  61 ــدة ص جري

 بورسعيد 
ــوطنى  1981 شهرية  حزبية محلية  ــزب الـ الحـ

 ببورسعيد 
ــور  62 ــدة جمه جري

 المصرى الرياضى 
ــف  رياضية محلية  نصــ

 شهرية 
جمعية رابطة مشـجعى     1980

 المصرى 
ــوت  63 ــدة ص جري

 السويس 
المجلس المحلى لمحافظة  1976 شهرية محلية 

 لسويس ا
 محافظة قنا  1979 شهرية  محلية  جريدة صوت قنا  64
 محافظة أسوان  1980 شهرية محلية  جريدة أسوان  65

 .2003الصحف الصادرة في مصر، المجلس األعلي للصحافة، أكتوبر : المصدر 
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  الصحفية فى عهد الرئيس حسنى مبارك اإلصدارات.  1-3 

 وحتـى   1981 ك والتى بدأت منذ أكتوبر    شهدت فترة الرئيس محمد حسنى مبار     
، كثافة هائلة فى إصدارات الصحف والمجـالت والنشـرات الصـحفية            2003أكتوبر  

 أضعاف ما صدر فى عهدى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والرئيس الراحل أنـور          
جمالى الصحف والمجالت والنشرات الصحفية فى عهد مبـارك   إوصل  ، حيث   السادات

صحيفة ومجلة ونشرة صحفية بمـا يجعلهـا تتفـوق علـى جميـع               312إلى حوالى   
 فى عهدى عبد الناصـر والسـادات        ااإلصدارات الصحفية التى تم نشرها أو إصداره      

  وإذ شئنا مقارنة هذه اإلصدارات باإلصدارات الصحفية التـى         . ونصف ضعفينبمقدار  
الـرئيس  جمالى اإلصدارات الصحفية فى عهـد       إنشرت فى عهد كل رئيس منهما فان        

ـ             د الـرئيس   مبارك تمثل ثالثة أضعاف ونصف ما صدر من صحف ومجالت فى عه
، فى حين تمثل هذه اإلصدارات أيضا نحـو خمسـة أمثـال       الراحل جمال عبد الناصر   

 . اإلصدارات الصحفية التى نشرت أو تأسست فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات 

دد اإلصدارات الصحفية إبـان     يمكن رد أسباب حدوث هذه الطفرة الطائلة فى ع        
 :فترة حكم الرئيس مبارك إلى ما يلى 

توسع األحزاب السياسية المصرية فى إصدار صحف ومجـالت سياسـية وفكريـة       - أ
سـبوعى لتعريـف وإطـالع      أواقتصادية تصدر بشكل شهرى أو نصف شهرى أو         

، موماًالسياسى المصرى ع    العام على القضايا والمشكالت التى يمر بها النظام        الرأى
عرض أنشطة األحزاب وبرامجها ومواقفها من التيـارات السياسـية           باإلضافة إلى 

، وقد شـهدت فتـرة حكـم    تهجها حكومة الحزب الوطنى الحاكمواالقتصادية التى تن  
 تأسيس أحزاب سياسية جديدة بأحكام من المحكمة اإلدارية العليا بعـد      مبارك الرئيس

طلبات تأسيسها ووصل عدد األحـزاب  ى  بمجلس الشوررفض لجنة شئون األحزاب 
 حزبا منها خمسة أحزاب سياسية مجمد نشـاطها بسـبب الخالفـات      17القائمة إلى   

تجهـت  إوالصراعات الداخلية بين المتنافسين على رئاسة هذه األحزاب، ومع ذلـك            
 وقـد وصـل     ،هذه األحزاب إلى إصدار صحف ومجالت تعبر عن أرائها وأفكارها         

:  جريدة ومجلة تتبع أحـزاب     32 فى عهد الرئيس مبارك إلى       عدد الصحف الحزبية  
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 واألحـرار  ، واألمـة والوفـد الجديـد   ،والتجمـع الـوطنى  الوطنى الـديمقراطى،   
 ،افـل  والتك ، والعربى الديمقراطى الناصـرى    ،تحادى الديمقراطى  واإل ،االشتراكيين

 . 2000 ومصر ،والجيل الديمقراطى

والمعاهد العليا فى إصدار الصـحف والمجـالت         توسع الجمعيات األهلية والكليات      -ب
ـ        : ويمكن رد أسباب هذا التوسع إلى       أالف  الثزيادة عدد الجمعيات األهليـة مـن ث
 ألف جمعية أهلية فى مصـر حتـى   ة عشر خمس:جمعية فى نهاية عهد السادات إلى  

، مما انعكس بدوره فى رغبة بعض قيادات هذه الجمعيات فى إصـدار          2003 أكتوبر
الت توضح أهدافها وأنشطتها ، وقد تواكب مع ما سبق تزايـد الرغبـة              صحف ومج 

لدى عمداء ورؤساء األقسام فى الكليات والجامعات والمعاهد العليا إلصدار مجـالت            
علمية متخصصة تكون منبرا ألعضاء هيئات التدريس لعرض وتقديم إنتاجهم العلمى           

لهام والمحورى فـى ترقيـاتهم      من البحوث والدراسات والتى غالبا ما تشكل العامل ا        
، وموافقة وزارة التعليم العالى على تمويل إصدار هـذه الصـحف    ةالعلمية والتدريسي 

والمجالت من خالل زيادة المخصصات المالية لموازنة الجامعات والكليات والمعاهد          
بتمويل البحوث العلمية والمجالت من القطاع الخـاص والمؤسسـات   والسماح   ،العليا

 من جانب الرئيسين الراحلين جمـال        مرفوضاً  كان ة المانحة وهو األمر الذى    األجنبي
وقد بلغ عـدد الصـحف والمجـالت التـى تصـدرها      .  الساداتعبد الناصر وأنور 

  جريدة ومجلة ونشرة صحفية    177الجمعيات األهلية والكليات والمعاهد العليا حوالى       
لتى صدرت فـى عهـد      ا جمالى الصحف والنشرات والمجالت   إمن   % 56.7تشكل  

 .الرئيس مبارك

، 2003 وحتى أكتـوبر  1995 من عام سات صحفية خاصة بدءاً  السماح بإنشاء مؤس   -ج
 ،جريـدة الميـدان  : مة تصدر ست صحف مسـتقلة هـى      توجد ست شركات مساه   و

. ، وجريـدة وطنـى     ومجلة الكتب وجهات نظر    ، والزمان ، وصوت األمة  ،واألسبوع
، والذى أوكـل  1995ون الصحافة الذى صدر فى عام بفضل قانهذا التقدم وقد تحقق   

المساهمة إلى مجلس الوزراء والمجلـس      الصحفية  الموافقة على إنشاء هذه الشركات      
 . للصحافةاألعلى
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ختفاء اإلصدارات الصحفية الخاصة بالمؤسسات األمنية سـواء الخاصـة بـوزارة            إ -د 

 عدم وجود رغبة لدى هـذه   السبب فى ذلك إلى   يرجع   وقد   ،الدفاع وأركانها العسكرية  
المؤسسات فى إصدار صحف جديدة فى ظل كفاية اإلصدارات القائمة بالتعبير عـن             

يحبـذ   ، باإلضافة إلى أن المجلس األعلى للصحافة ال        وتوجهات هذه المؤسسات   أراء
، ناهيك عن رغبة القيادة السياسية ممثلـة فـى      صحف جديدة لهذه المؤسسات    إصدار

 إفساح المجال لهذه المؤسسات أكثر من الالزم للزج بنفسـها           الرئيس مبارك فى عدم   
فى الحياة المدنية مما يخرجها بالتالى عن حيادها السياسى المعروف عنها منذ بدايـة              

 .1981 تولى الرئيس مبارك لمقاليد الحكم فى أكتوبر

ويمكن بشكل عام تصنيف اإلصدارات الصحفية التى وافق المجلـس األعلـى            
 على النحـو    2003  وحتى أكتوبر  1981إصدارها فى الفترة من ديسمبر      للصحافة على   

 : التالى

 ويبلغ عددها نحـو     ؛إصدارات الجمعيات األهلية والجامعات والكليات والمعاهد العليا       .1
جمالى إصـدارات   إمن  % 56.7ية ومجلة، وتشكل نسبة      صحيفة ونشرة صحف   177

 .الصحف والمجالت التى ووفق على إصدارها

تمثـل  ومجلـة   صحيفة 32 ويصل عددها إلى حوالى      ؛األحزاب السياسية إصدارات   .2
وتتـوزع هـذه    . ت الصحفية فـى هـذه الفتـرة       اصدارجمالى اإل إمن  % 10نحو  

تسعة صحف ومجالت لحزب الوفد الجديد منها       :  التالية   اإلصدارات على األحزاب  
يـة  بور سعيد والفيـوم والغرب :  صحف تصدرها لجان حزب الوفد فى محافظات         7

  أمانات الوفـد الفرعيـة     روبنى سويف واألقصر، وتعد لجنة الوفد ببورسعيد من أكث        
لصحف حيث قامت وحدها بإصدار ثالث صحف مـن الصـحف         ل راأصد كثافة في 

فق لحزب الوفد بإصدارها، فى حين بلغت إصدارات حزب         ووالمجالت السبع التى و   
تب يصـدر مركـز   التجمع نحو سبع إصدارات توزعت ما بين صحف ومجالت وك  

 ،قـد  ومجلـة أدب ون    ،يهالجريدة األ : هىمنها   الحزب فى القاهرة أربع إصدارات    
، فى حين تتوزع اإلصدارات الثالثة األخـرى        هالى وكتاب األ  ،ومجلة اليسار الجديد  

 . وبورسعيد والقليوبيةالحزب الفرعية فى اإلسكندرية على أمانات

الصـحفية حـزب األحـرار      ويتساوى مع حزب التجمع فى عدد اإلصدارات        
سـبع صـحف    إصداره  االشتراكيين الذى حظى بموافقة المجلس األعلى للصحافة على         
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 وأخبار  ، واألخبار الزراعية  ، والعامل المصرى  ، واألسرة العربية  ،الحقيقة: ومجالت هى 
، ويعد فرع الحزب بأسوان مـن أكثـر أمانـات            وحديث المدينة  ، عربية آفاق و ،الصعيد

 آفـاق  أخبار الصعيد و   :ليم إصدارا للصحف حيث يصدر صحيفتين هما      الحزب فى األقا  
 .عربية

 الحزب الوطنى فى المرتبة الرابعة فى اإلصدارات الصحفية حيـث لـم             أتيوي
مصـر سـوى ثـالث      يصدر عن الحزب بأماناته الفرعية المتغلغلة فى كل محافظـات           

  ممـا يشـير إلـى   ،المصريون وصوت   ، وأخبار القليوبية  ،سالمىاللواء اإل : صحف هى 
نكماش وخفوت أداء الحزب الوطنى فى األقاليم مما أدى إلى فتور وعدم رغبة أعضائه              إ

 . صحف جديدةفى إصدار

 ، واألمـة  ،العربى الناصرى : وزعت باقى اإلصدارات الصحفية على أحزاب     تو
، مما يشـير إلـى    صحيفة لكل حزب بواقع جريدة أو2000 ومصر،والتكافل االجتماعى 

 هذه األحزاب على تمويل إنشاء وإقامة أكثر من جريدة أو مجلـة متخصصـة            عدم قدرة 
، ومما يضاعف مـن اسـتمرار        والتجمع والوفد  األحرار:  أحزاب  به على غرار ما تقوم   

ـ                أهذه المشكلة عدم قدرة هذه األحزاب على التواصل فى إصدار هذه الصحف حيث لج
اعدة نظرا لصعوبات لـديها فـى    على فترات متب    به غلبها إلى إصدار الصحف الخاصة    أ

 .إصدار هذه الصحف بشكل دورى وثابتتمويل 

 جريدة ومجلة تشكل    19تمثل اإلصدارات الصحفية الخاصة بالنقابات المهنية حوالى         .3
 ، وال لصحفية فى عهد الرئيس حسنى مبـارك      جمالى اإلصدارات ا  إمن  % 7.1نسبة  

 لتـى شـهدتها اإلصـدارات   صدارت مع الطفرة الهائلـة ا الحجم من اإل يتناسب هذا 
السبب فى ذلك إلـى تقلـص مـوارد         رد  ، ويمكن   الصحفية فى عهد الرئيس مبارك    

ة غيـر ديمقراطيـة وغيـر       رادات المهنية خاصة مع خضوع بعضها إل      غلب النقاب أ
منتخبة لفترة طويلة وصلت فى بعضها إلى عشر سنوات بسبب عدم انتهاء النقبـاء              

نتخابات جديدة  إجراء  إهذه النقابات مما يحول من      من إعداد وتنقية جداول األعضاء ب     
 . هذه االنتخاباتء الحاليين لفترات طويلة لحين إجراويكرس استمرار النقباء

 الرئيس مبـارك سـوى      ، حيث لم يصدر خالل عهد      الصحف الدينية  تراجع إصدار  .4
قـط   فقط منها ثمانى صحف ومجالت إسالمية ومجلة وحيدة ف         تتسع صحف ومجال  

 ؛جمالى اإلصدارات الصحفية فى عهد الرئيس مبـارك   إمن  % 3مثل نحو   مسيحية، ت 
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ويمكن إرجاع السبب فى ذلك إلى عدم رغبة األفراد أو المؤسسات فى إصدار هـذه                

رتيـاب   صاحبها فى دائرة اإل    النوعية من الصحف التى يمكن أن تدخل مؤسسيها أو        
ومحاصرة لمتحدة   في الواليات ا   2001 سبتمبر   11حداث  أوالشك خاصة بعد وقوع     

 .  فى كافة دول العالم ومنها مصرةاإلسالميالجماعات 

ية فى إصدار صـحف ومجـالت       استمرار المحافظات والوزارات والهيئات الحكوم     .5
مـن  % 13فة ومجلة ونشرة تمثل نحو     صحي 47، والتى وصل عددها إلى      خاصة بها 

 . الصحفيةجمالى اإلصداراتإ

ف والمجالت الصادرة في عهد الـرئيس مبـارك،   بياناً بالصح) 14(الجدول رقم يوضح  
 :وذلك علي النحو التالي

  )15(جدول رقم 

 الصحف والمجالت التى صدرت فى عهد الرئيس محمد حسنى مبارك
  الصحف الحزبية :أوالً

 )15(تابع جدول رقم 

 م
/ اسم الصحيفة 

 المجلة
 النوعية

طريقة 
 اإلصدار

سنة 
 اإلصدار

 جهة اإلصدار

 الحزب الوطنى الديمقراطى  1981 أسبوعية حزبية دينية سالمى واء اإلجريدة الل 1
 حزب التجمع الوطنى التقدمى  1982 أسبوعية حزبية هالى جريدة األ 2
 الحزب الوطنى الديمقراطى  1983 نصف شهرية حزبية محلية جريدة أخبار القليوبية  3
 حزب األمة  1984 أسبوعية حزبية جريدة األمة  4
 حزب الوفد الجديد  1984 يومية حزبية ريدة الوفد ج 5
 حزب التجمع الوطنى التقدمى  1984 شهرية أدبية مجلة أدب ونقد  6
حزب الوفـد الجديـد لجنـة        1986 أسبوعية حزبية محلية جريدة الوفدى  7

 بورسعيد 
  الفيومحزب الوفد الجديد لجنة  1986 أسبوعية ةيحزبية محل جريدة وفد الفيوم  8
 حزب األحرار  1988 أسبوعية حزبية جريدة الحقيقة  9
حزب الوفـد الجديـد لجنـة        1988 شهرية حزبية محلية جريدة وفد الدلتا  10

 الغربية 
جريـــدة العامـــل  11

 المصرى 
 حزب األحرار  1989 أسبوعية حزبية عمالية
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 )15(تابع جدول رقم 

 م
/ اسم الصحيفة 

 المجلة
 النوعية

طريقة 
 اإلصدار

سنة 
 اإلصدار

 جهة اإلصدار

حزبية  جريدة األسرة العربية  12
 اجتماعية

 حزب األحرار  1989 يومية

حزبية  مجلة اليسار الجديد  13
 سياسية

 حزب التجمع الوطنى التقدمى  1989 شهرية

   التقدميحزب التجمع الوطنى 1989 شهرى حزبى سياسى هالى كتاب األ 14
ــدة األخبــار   15 جري

 الزراعية 
حزبية 
 متخصصة

 حزب األحرار  1989 أسبوعية

حزب األحرار االشـتراكيين     1989 أسبوعية حزبية محلية خبار الصعيد أجريدة  16
  بأسوان

 حزب األحرار االشتراكيين بأسوان  1989 أسبوعية حزبية  عربية آفاقجريدة  17

 تحادى الديمقراطى الحزب اإل 1991 أسبوعية حزبية جريدة النيل  18
ــعيد   19 ــدة بورس جري

 الوطنية 
ــوطنى   1992 أسبوعية حزبية محلية ــع ال ــزب التجم ح

 ببورسعيد 
 حزب األحرار االشتراكيين  1993 أسبوعية عامة يدة حديث المدينة جر 20
الحزب العربى الـديمقراطى     1994 أسبوعية حزبية جريدة العربى  21

 الناصرى 
 حزب التجمع الوطنى الوحدوى  1997 أسبوعية حزبية محلية  هجريدة البحراوي 22
جريــدة الوفــدى   23

 الرياضى 
حزبية رياضية 

 محلية
 حزب الوفد ببورسعيد  1998 أسبوعية

جريــدة الوفــدى   24
 االقتصادى 

حزبية 
 اقتصادية

 حزب الوفد ببورسعيد  1998 أسبوعية

 حزب التجمع باإلسكندرية  2001 أسبوعية حزبية محلية جريدة التجمع  25
 حزب الوفد ببنى سويف  2001 شهرية حزبية محلية جريدة وفد بنى سويف  26
 حزب الوفد الجديد  2001 أسبوعية زبيةح مجلة البداية  27
 حزب التكافل  2001 أسبوعية حزبية محلية جريدة الصدى  28
 حزب الجيل الديمقراطى  2002 يومية حزبية جريدة الجيل  29
 حزب الوفد الجديد باألقصر  2003 شهرية حزبية محلية  الصعيدجريدة وفد  30
 2000حزب مصر  2003 أسبوعية حزبية 2000جريدة مصر  31
جريـــدة صـــوت  32

  المصريون
 الحزب الوطنى بالجيزة  2003 أسبوعية حزبية محلية
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 الجمعيات األهلية والكليات والمعاهد العلمية صحف ومجالت  : ثانياً 

 )15(تابع جدول رقم 

 النوعية المجلة/ اسم الصحيفة  م
طريقة 
 اإلصدار

سنة 
 اإلصدار

 جهة اإلصدار

جمعية األسرة المسلمة ونـادى      1982 أسبوعية  دينية  غير مجلة المسلم الص 1
 المسلم 

ــل   1982 أسبوعية  اجتماعية  جريدة الحياة  2 ــة األرام ــة رعاي جمعي
 والمطلقات 

اجتماعية  المجلة التموينية  3
 وقانونية  

 الرابطة العامة لمفتشى التموين 1982 شهرية 

جمعية خريجى أقسام اللغـات      1982 ية نصف سنو علمية  مجلة الدراسات الشرقية  4
 الشرقية 

 كلية اللغة العربية بالزقازيق  1982 نصف سنوية  ة يعلم مجلة كلية اللغة العربية  5
نتــاجى تحــاد التعــاونى اإلاإل 1982 شهرية  نقابية  نتاجى مجلة التعاون اإل 6

 المركزى 
مجلة أخبـار المركـز      7

 القومى للبحوث 
 المركز القومى للبحوث  1982 ة ربع سنوي علمية 

 المركز القومى للبحوث  1982 ربع سنوية  علمية   news letterمجلة  8
 سر الصحفيون والكتاب أرابطة  1982 شهرية  محلية  جريدة اإلسكندرية الجديدة   9
 تحاد السكندرى نادى اإل 1982 أسبوعية  رياضية  لسكندرى اتحاد جريدة اإل 10
سـر الشـهداء    جمعية رعاية أ   1982 شهرية  محلية  رض السالم أجريدة  11

 والمجاهدين 
 أكاديمية الفنون  1982 ربع سنوية  علمية  مجلة الفن المعاصر  12
 كلية حقوق الزقازيق  1982 نصف سنوية  علمية   االقتصادية ةالمجلة القانوني 13
المجلة العلمية لكلية طب   14

 بنات األزهر 
 كلية طب بنات األزهر  1983 رية شه علمية 

 رابطة األدب الحديث  1983 أسبوعية  ثقافية أدبية  مجلة الحضارة  15
 نادى مدينة نصر  1983 شهرية  رياضية  مجلة نادى مدينة نصر  16
 نادى الصيد المصرى  1983 ربع سنوية  رياضية  مجلة الصيد  17
متخصصة  مجلة القادة اإلداريون  18

ـ   وم فى عل
 اإلدارة 

 جماعة القادة اإلداريين  1983 ربع سنوية 
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 النوعية المجلة/ اسم الصحيفة  م
طريقة 
 اإلصدار

سنة 
 اإلصدار

 جهة اإلصدار

المجلة المصرية لجراحة  19
 التجميل واإلصالح 

الجمعية المصـرية لجراحـى      1983 نصف سنوية  علمية 
 التجميل 

 أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية  1983 ربع سنوية  علمية  مجلة البحوث اإلدارية  20
 جمعية أنصار حقوق اإلنسان  1983 ربع سنوية  متخصصة  مجلة حقوق اإلنسان  21
 كلية اإلعالم جامعة القاهرة  1984 أسبوعية  طالبية  جريدة صوت الجامعة  22
المجلة المصرية لطـب     23

 األطفال 
جمعيـة عـين شـمس لطــب     1984 ربع سنوية  علمية 

 األطفال 
ة العالميـة اإلسـالمية     الجمعي 1984 شهرية  علمية  مجلة النفس المطمئنة  24

 للصحة النفسية 
 جمعية أطباء التخدير المصرية  1985 نصف سنوية  علمية  المجلة المصرية للتخدير  25
 نادى المعادى الرياضى واليخت  1985 أسبوعية  رياضية  مجلة النادى  26
مجلة جمعية الزقـازيق     27

 الطبية 
ية بكلية طـب    الجمعية اإلكلينيك  1985 ربع سنوية  علمية 

 الزقازيق 
  للدراسات المعدنية نمعهد التبي 1986 ربع سنوية  علمية  مجلة التكنولوجيا والصناعة  28
مجلــة ونشــرة معهــد  29

 الدراسات المعدنية 
 معهد التبين للدراسات المعدنية  1986 ربع سنوية  علمية 

ــرية   30 ــدة المص الجري
 لجراحة األنف واإلذن 

جمعية جراحة اإلذن واألنـف      1986 ة ربع سنوي علمية 
 المصرية 

مجلة مكافحة وعـالج     31
 السرطان 

ــرطان  1986 ربع سنوية  علمية  ــة الس ــة مكافح جمعي
 والتدخين 

  .الجمعية المصرية ألطباء التخدير 1987 نصف سنوية  علمية  مجلة طبيب التخدير  32
 ة آداب جامعة المنيا كلي 1987 شهرية  علمية  مجلة التاريخ والمستقبل  33
المجلة العلمية للبحـوث     34

 والدراسات التجارية 
 كلية تجارة حلوان  1987 ربع سنوية  علمية 

مجلة تقـويم األسـنان      35
 المصرية 

 جمعية تقويم األسنان المصرية  1987 شهرية  علمية 

مجلة العلـوم الطبيـة      36
 الشرعية 

 الطبية الشرعية جمعية العلوم  1987 ربع سنوية  علمية 

 كلية طب أسنان المنصورة  1988 ربع سنوية  علمية  مجلة طب أسنان المنصورة  37
 المعهد العالى للخدمة االجتماعية  1988 ربع سنوية  علمية  مجلة الخدمة االجتماعية  38
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 النوعية المجلة/ اسم الصحيفة  م
طريقة 
 اإلصدار

سنة 
 اإلصدار

 جهة اإلصدار

المجلة العلميـة لطـب      39
 األزهر بنين   

  األزهر  جامعة–كلية طب بنين  1989 ربع سنوية  علمية 

 كلية طب المنوفية  1989 نصف سنوية  علمية  مجلة المنوفية الطبية  40
متخصصة  مجلة المصباح  41

 فوفين  كللم
المركــز النمــوذجى لرعايــة  1989 شهرية 

 المكفوفين 
متخصصة  مجلة دنيا األطفال  42

ــوفين  للمكف
 الصغار 

المركــز النمــوذجى لرعايــة  1989 شهرية 
 المكفوفين 

جريدة مصر التجـارة     43
 واالستثمار 

 االتحاد العام للغرف التجارية  1989 شهرية  متخصصة 

 الغرفة التجارية للقاهرة  1989 شهرية  متخصصة  جريدة الفلوس  44
معهد الدراسات التربوية بجامعة  1991 ربع سنوية  علمية  مجلة العلوم التربوية  45

 القاهرة 
المجلة المصرية لطـب     46

 لمستشفيات ا
 مستشفى جامعة عين شمس  1991 ربع سنوية  علمية 

مجلـــة األزهـــر   47
 للميكروبولوجيا 

 كلية صيدلة األزهر  1991 نصف سنوية  علمية 

مجلة األزهـر للعلـوم      48
 الصيدلية 

 كلية صيدلة األزهر  1991 ربع سنوية  علمية 

مجلة األزهر للنـواتج      49
 الطبيعية 

 كلية صيدلة األزهر  1991 نصف سنوية  علمية 

 كلية آداب المنيا  1991 شهرية  علمية  مجلة علم النفس المعاصر  50
 معهد الكفاية اإلنتاجية  1991 نصف شهرية  علمية  مجلة اإلنتاجية والتنمية  51
 كلية آداب الزقازيق  1991 نصف سنوية  علمية  مجلة اللغة والحضارة  52
 معهد التامين لتدريب اإلدارة  1991 نف شهرية  علمية  مجلة معهد التامين  53
 معهد بحوث البترول االجتماعية  1991 ربع سنوية  علمية  المجلة المصرية للبترول  54
 الجمعية العامة للدفاع االجتماعى  1991 ربع سنوية  متخصصة  ع االجتماعى امجلة الدف 55
 خصائى األمن الصناعى أجمعية  1991 ة ربع سنوي علمية  مجلة األمن الصناعى  56
المجلـــة المصـــرية  57

 لالقتصاد الزراعى 
الجمعية المصـرية لالقتصـاد      1991 ربع سنوية  علمية 

 الزراعى 
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 الوزارات والهيئات الحكومية والمحافظات صحف ومجالت صادرة عن  : ثالثاً
 )15(تابع جدول رقم 

 م
/ اسم الصحيفة 

 المجلة
 النوعية

طريقة 
 اإلصدار

سنة 
 اإلصدار

 جهة اإلصدار

 محافظة المنوفية  1982 شهرية  محلية  جريدة المنوفية  1
 محافظة المنيا  1982 أسبوعية  محلية  جريدة صوت المنيا  2
 الهيئة المصرية العامة للكتاب  1982 ربع سنوية  علمية  مجلة فصول  3
 ظة القليوبية محاف 1982 أسبوعية  محلية  جريدة القليوبية  4
 المجلس األعلى للثقافة  1982 شهرية  ثقافية متخصصة  مجلة المسرح  5
 شركة مصر للسياحة  1982 شهرية  خدمة للعاملين  نشرة األسرة  6
 وزارة القوى العاملة  1982 سنويةربع  داخلية  نشرة القوى العاملة  7
 ة العامة للكتاب الهيئة المصري 1983 شهرية  ثقافية  بداع  إمجلة 8
ــاالت   9 ــة اتص مجل

 المستقبل 
ثقافية اجتماعيـة   

 علمية 
 الهيئة القومية لالتصاالت  1983 شهرية 

ــف  علمية  مجلة أبحاث الدواء  10 نصـ
 سنوى 

الهيئة القومية للرقابة والبحوث      1983
 اإلدارية 

 هاج المجلس المحلى لمحافظة سو 1983 أسبوعية  محلية  جريدة صوت سوهاج  11
 الهيئة المصرية العامة للكتاب  1983 ربع سنوية  علمية  مجلة عالم الكتاب  12
 وزارة الثقافة  1984 أسبوعية  ثقافية  جريدة القاهرة  13
 وزارة الدفاع  1984 شهرية  عسكرية متخصصة  مجلة الدفاع  14
 رة والسكان جهاز تنظيم األس 1984 ربع سنوية  علمية  مجلة دراسات سكانية  15
 الهيئة العامة لالستعالمات  1985 شهرية  نشرة صحفية محلية  جريدة الجرائد المحلية  16
 مركز البحوث المائية بوزارة الرى  1986 شهرية  علمية  مجلة علوم المياه  17
 وزارة الكهرباء والطاقة  1986 شهرية  علمية  مجلة الكهرباء والطاقة  18
 الهيئة المصرية للكتاب  1986 ربع سنوية  علمية  فس  مجلة علم الن 19
 صوت  أيجريدة الر  20

 اإلسكندرية 
ــة  1986 يومية  محلية  ــى لمحافظ ــس المحل المجل

 اإلسكندرية 
ــة الشــباب والرياضــة  1986 شهرية  ثقافية أدبية  مجلة الرافعى  21 مديري

 بمحافظة الغربية 
 المجلس المحلى لمدينة تال منوفية 1986 شهرية محلية مجلة الرسالة الجديدة 22
 الهيئة المصرية للكتاب  1986 ربع سنوية  علمية  مجلة الفنون الشعبية  23
  وزارة الدفاع –هيئة التسليح  1986 ربع سنوية  علمية  مجلة التكنولوجيا والتسليح  24
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 م
/ اسم الصحيفة 

 المجلة
 النوعية

طريقة 
 اإلصدار

سنة 
 اإلصدار

 جهة اإلصدار

  للكتاب الهيئة المصرية العامة 1987 شهرية  علمية  مجلة العلم والحياة  25
ــة   26 ــة الطبيـ المجلـ

والمعاهـد  للمستشفيات  
 التعليمية 

ــفيات   1987 ربع سنوية  علمية  ــة للمستش ــة العام الهيئ
 التعليمية 

الهيئة القومية لميـاه الشـرب        1988 ربع سنوية  عامة  مجلة سر الحياة  27
 والصرف الصحى 

 رية الثقافة بأسوان مدي 1989 أسبوعية  محلية ثقافية  نباء أسوان أجريدة  28
 جامعة األزهر  1989 أسبوعية  أدبية ثقافية  جريدة صوت األزهر  29
المجلس الشعبى المحلى لمحافظة  1989 أسبوعية  محلية  جريدة صوت الجيزة  30

 الجيزة 
 وزارة التربية والتعليم  1989 شهرية  علمية  مجلة التربية والتعليم  31
 مجلس الشعب  1989 ربع سنوية  لمية ع مجلة مجلس الشعب  32
 محافظة كفر الشيخ  1991 شهرية  محلية  جريدة كفر الشيخ  33
 محافظة الغربية  1992 أسبوعية  محلية  جريدة أخبار الغربية  34
 هيئة ميناء القاهرة الجوى  1993 شهرية  متخصصة  مجلة دنيا الطيران  35
 محافظة شمال سيناء  1994 أسبوعية  محلية  جريدة سيناء المستقبل  36
 محافظة البحيرة  1994 شهرية  محلية  جريدة البحيرة  37
 المجلس الشعبى المحلى للشرقية  1999 أسبوعية  محلية   هواقجريدة الشر 38
 وزارة األشغال العامة  1999 ربع سنوية  علمية  نشرة الماء والنماء  39
 وزارة المالية   2001 شهرية  خصصة مت مجلة الثقافة الضريبية  40
 وزارة الثقافة  2001 شهرية  ثقافية  مجلة المحيط الثقافى  41
 المحكمة الدستورية العليا  2003 ربع سنوية  متخصصة  مجلة الدستورية  42
ــالم   43 ــة عـ مجلـ

 المواصفات والجودة 
الهيئة المصرية الهيئـة المصـرية       2003 ربع سنوية  علمية 

  وزارة الصناعة –د القياسى للتوحي
 محافظة أسيوط  2003 شهرية  محلية  جريدة الديوان  44
 وزارة العدل  2003 ربع سنوية  متخصصة  مجلة التشريع  45
 الهيئة العامة للمستحضرات الطبية  2003 شهرية  متخصصة  مجلة صحتى  46
 مطروح محافظة مرسى  2003 شهرية  محلية  جريدة أخبار مطروح  47
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 الصحف الدينية  : رابعاً
 15تابع جدول رقم 

 م
/ اسم الصحيفة 

 المجلة
 طريقة اإلصدار النوعية

سنة 
 اإلصدار

 جهة اإلصدار

ــواء  1 ــدة اللـ جريـ
  اإلسالمي

 الحزب الوطنى الديمقراطى   1982 أسبوعية  دينية إسالمية 

ة المسلمة ونادى   جمعية األسر  1982 أسبوعية  دينية  مجلة المسلم الصغير  2
 المسلم 

 الطريقة الجوهرية الشاذلية  1982 أسبوعية  دينية  جريدة األمة اإلسالمية  3
 الطائفة اإلنجيلية بمصر  1982 شهرية  دينية  مجلة الهدى  4
 جمعية الدراسات اإلسالمية  1984 كل أربعة شهور  دينية  مجلة الزهراء  5
 مشيخة الطريقة العزمية  1987 رية شه دينية  مجلة اإلسالم وطن  6
 مؤسسة دار التحرير  1993 أسبوعية  دينية  جريدة عقيدتى  7
 شراف نقابة السادة األ 1997 شهرية  دينية  شراف مجلة األ 8
 مشيخة الطريقة الشاذلية  1999 شهرية  متخصصة  المسلم  مجلة 9

 النقابات المهنية صحف ومجالت  : خامساً
 15 رقم تابع جدول

 م
/ اسم الصحيفة 

 المجلة
 النوعية

طريقة 
 اإلصدار

سنة 
 اإلصدار

 جهة اإلصدار

النقابـة العامــة للبريـد والبــرق    1982 شهرية  نقابية  مجلة االتصاالت  1
 والتليفون 

 نقابة التطبيقيين  1982 ربع سنوية  نقابية  مجلة التطبيقيين  2
 النقابة العامة للعاملين بالصناعات    1982 شهرية  نقابية  مجلة طليعة الصناع  3

  الهندسية 
 نقابة المهن العلمية  1983 شهرية  علمية  مجلة العلميون  4
 نقابة المهن الرياضية  1986 شهرية  علمية تربوية  مجلة الرياضة للجميع   5
ــف  علمية  المجلة العلمية  6 نصـ

 سنوية 
 نقابة أطباء القاهرة  1988

 النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء  1988 شهرية  متخصصة  اء الجديد مجلة البن 7
 االتحاد العام لنقابات عمال مصر  1988 شهرية  نقابية  مجلة الثقافة العمالية  8
 نقابة مهنة التمريض  1989 سنوية  نقابية  مجلة الممرضة  9
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 م
/ اسم الصحيفة 

 المجلة
 النوعية

طريقة 
 اإلصدار

سنة 
 اإلصدار

 جهة اإلصدار

 لنقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة ا 1989 ربع سنوية  نقابية  مجلة المرافق العامة  10
 نقابة الفنانين التشكيليين  1989 شهرية  فنية  مجلة فنون تشكيلية  11
مجلة منبر التجاريين  12

 بالجيزة 
 النقابة الفرعية للتجاريين بالجيزة  1991 شهرية  نقابية 

 للعاملين بالزراعة النقابة العامة  1993 أسبوعية  نقابية  مجلة عمال الزراعة  13
المجلة المصرية للعلوم   14

 الطبية المعملية 
 نقابة أطباء مصر  1993 ربع سنوية  علمية 

رياضـــية  مجلة الرياضة  15
 متخصصة 

 نقابة المهن الرياضية  1994 شهرية 

 نقابة المهندسين بالقاهرة  1994 أسبوعية  نقابية  جريدة وقائع هندسية  16
 نقابة السادة اإلشراف  1997 شهرية  دينية  ف مجلة اإلشرا 17
 نقابة المهن العلمية  1998 فصلية  علمية  مجلة عالم الكيمياء  18
ــداث   19 ــدة أح جري

 الصعيد الرياضى 
نقابيـــــة 

 رياضية 
 نقابة المهن الرياضية بسوهاج   2002 أسبوعية 

 العامـة  دور النشـر الصـحفى والمؤسسـات الصـحفية      صحف ومجالت و    : سادساً

 والمملوكة للدولة  
 15تابع جدول رقم 

 النوعية المجلة/ اسم الصحيفة  م
طريقة 
 اإلصدار

سنة 
 اإلصدار

 جهة اإلصدار

  األهراممؤسسة  1989 أسبوعية  رياضية   الرياضى األهراممجلة  1
  األهراممؤسسة  1989 أسبوعية  متخصصة  مجلة نصف الدنيا  2
  األهراممؤسسة  1989 أسبوعية  عامة باإلنجليزية   ويكلى األهرامجريدة  3
  األهراممؤسسة  1989 أسبوعية  رياضية  جريدة أخبار الرياضة  4
  األهراممؤسسة  1989 أسبوعية  عامة  مجلة حريتى  5
  األهراممؤسسة  1991 يومية  عامة   المسائى األهرامجريدة  6
 مؤسسة أخبار اليوم  1991 ة أسبوعي متخصصة  جريدة أخبار الحوادث  7
 مؤسسة أخبار اليوم  1991 أسبوعية  متخصصة  مجلة أخبار النجوم  8
 مؤسسة دار التحرير  1993 أسبوعية  دينية  جريدة عقيدتى  9
  األهراممؤسسة  1993 أسبوعية  متخصصة  مجلة عالء الدين  10
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 15تابع جدول رقم 

 النوعية المجلة/ اسم الصحيفة  م
طريقة 
 اإلصدار

سنة 
 اإلصدار

 جهة اإلصدار

 أخبار اليوم مؤسسة  1993 أسبوعية  متخصصة  جريدة أخبار األدب  11
 مؤسسة أخبار اليوم  1993 شهرية  متخصصة  مجلة أخبار السيارات  12
 مؤسسة دار التحرير  1993 شهرى  متخصص  كتاب الجمهورية  13
 مؤسسة دار التعاون  1993 شهرى  متخصص  كتاب التعاون  14
  األهراممؤسسة  1997 أسبوعية  عامة   العربى األهراممجلة  15
 مؤسسة دار التحرير  1998 أسبوعية  فنية متخصصة  دة شاشتى جري 16
 مؤسسة أخبار اليوم  1998 أسبوعية  متخصصة لألطفال  مجلة بلبل  17
  األهراممؤسسة  2000 شهرية  متخصصة  مجلة البيت  18
ــر   19 ــة العص ــة لغ مجل

 للكمبيوتر واالتصاالت 
  األهراممؤسسة  2000 شهرية  متخصصة 

  األهراممؤسسة  2002 ربع سنوية  متخصصة  الديمقراطية مجلة  20

 ) شركات مساهمة ( الصحف المستقلة  : سابعاً

 النوعية المجلة/ اسم الصحيفة  م
طريقة 
 اإلصدار

سنة 
 اإلصدار

 جهة اإلصدار

 شركة الميدان للطبع والنشر  1995 يومية  عامة  جريدة الميدان  1
 شركة األسبوع للصحافة  1997 ية أسبوع عامة  جريدة األسبوع  2
 شركة دار صوت األمة  1997 أسبوعية  عامة  جريدة صوت األمة  3
 شركة دار الشاعر للصحافة  1998 أسبوعية  عامة  جريدة الزمان 4
 الشركة المصرية للنشر العربى  1998 شهرية  ثقافية  مجلة الكتب وجهات نظر  5
 شركة وطنى للطباعة والنشر  2000 أسبوعية  عامة  جريدة وطنى  6

 الصحف المملوكة للشركات  : ثامناً
طريقة  النوعية المجلة/ اسم الصحيفة  م

 اإلصدار
سنة 
 اإلصدار

 جهة اإلصدار

متخصصــــة   مجلة عالم الديزل  1
 صناعية 

شــركة حلــوان لمحركــات  1986 شهرية 
 الديزل 

 شركة الشرق للتامين  1988 ربع سنوية  علمية متخصصة  مين أمجلة الشرق للت 2

 .2003بيان الصحف الصادرة في مصر، المجلس األعلى للصحافة، أكتوبر : المصدر 
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 .الصحف القبرصية "الصحف الصادرة بتراخيص خارجية  .2

شد الظواهر السلبية والتي تعتبـر نتـاج        أتعتبر ظاهرة الصحف القبرصية من      
 لسـنة  96رقم القانون من المعروف أن و . إصدار الصحف في مصرىالقيود الشديدة عل  

 الصحف وقصـر ذلـك    إصدار فى   األفرادصادر حرية    قد    بشأن سلطة الصحافة   1996
حيـث نصـت    . عتبارية العامة والخاصـة    اإل واألشخاص السياسية   األحزابعلى  الحق  
 لألحـزاب  الصـحف  إصـدار حرية  :"أن على 1996 لسنة 96فى القانون    )45(المادة  

كما نصت المادة   ،  "امة والخاصة مكفولة طبقا للقانون     االعتبارية الع  خاصواألشالسياسية  
 واألشـخاص  السياسـية    األحـزاب ملكيـة    "أن على   1996 لسنة   96ى القانون   ف )52(

وعلـي ذلـك فاألشـخاص     ." للقـانون خاصة للصحف مكفولة طبقاً االعتبارية العامة وال  
 .لكها تمأو،  الصحفإصدار محرومين من حقهم في نوالطبيعي

، فلـم   ظام الترخيص المسبق إلصـدار الصـحف      خذ المشرع المصرى بن   أكما  
وال ، خطـار  هـذا اإل ىعل  للصحافة األعلىة المجلس   ق بمواف هيكتف باإلخطار ولكن ربط   

 الخاصة تملك الصحف بل يقرنها بشـكل       االعتبارية لجميع األشخاص    ىنون حت ايجيز الق 
مـن المـادة   الفقرة الثانيـة  القانون في ص فينقانوني محدد هو شكل الشركات المساهمة       

 االعتبارية الخاصة فيما عدا     األشخاصيشترط فى الصحف التى تصدرها       "هأنعلى  )52(
،  شـركات مسـاهمة    أو تتخذ شكل تعاونيات     أن تاتحادواإل السياسية والنقابات    األحزاب
يقـل  أال   ،هم جميعا فى الحالتين اسمية ومملوكة للمصريين وحـد        األسهم تكون   أنعلى  

 إذا جنيه   ألف كانت يومية ومائتين وخمسين      إذا الشركة المدفوع عن مليون جنيه       رأسمال
س المـال بالكامـل قبـل    أ، ويـودع ر  كانت شهرية إذا جنيه   ألف، ومائة   أسبوعيةكانت  
 يسـتثنى  أن للصحافة  األعلىويجوز للمجلس   .حد البنوك المصرية    أ الصحيفة فى    إصدار

 وأقاربه أسرته وأفراد تزيد ملكية الشخص     أنوال يجوز    .لبيانط سالفة ا  من بعض الشرو  
 باألسـرة س مالها ويقصد    أمن ر  % 10س مال الشركة على     أ الدرجة الثانية فى ر    حتى

ت ظـاهرة الصـحف     أ ونتيجة تلك القيود الشديدة بـد      ". القصر واألوالدالزوج والزوجة   
 . في مصرالقبرصية في الوجود واالنتشار

 في مصـر  الخارجية األولى لهذا التدفق في اإلصدارات الصحفية   ترجع البداية و  
 من قصور في مواردها المالية، وبدأ       ي حيث كانت الصحف القومية تعان     1987إلى عام   

، وكانت قد تعاقدت على شـراء مطـابع جديـدة           البحث عن موارد جديدة لهذه الصحف     
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ـ  شهرية لم تستطع تدبيرها، وعقد اأقساطاًتفرض   ، يس مجلـس الـوزراء  جتماع ضم رئ
س ، بناء على رغبة رؤسـاء مجـال  على للصحافة، والوزراء المعنيينورئيس المجلس األ  

واجهـة العجـز    ، للبحث عن موارد مالية جديدة لم      إدارات الصحف القومية وبحضورهم   
وكانـت صـحفية الشـرق    . تخاذ قرارات التيسير الالزمةإ، وتم المالي في تلك الصحف   

عها فـي إحـدى مطـابع المؤسسـات     بطلندن قد تقدمت بطلب لتي تصدر في  األوسط ال 
 )232(:فق على طبعها بالشروط التاليةاالصحفية القومية، وو

إخضاع الصحيفة لقانون المطبوعات المصري ، ومعاملتها معاملة المطبوع األجنبي           .1
 .الوارد من خارج البالد

ـ أ 25بوعة  تحديد حجم المطبوعات من الصحيفة بحيث ال تتجاوز الكميات المط          .2  فل
 .نسخة بهدف التوزيع في مصر

تحديد سعر بيع النسخة بحيث ال تقل عن ثالثة أمثال سـعر الصـحيفة المصـرية                 .3
 .المماثلة

حظر نشر اإلعالنات المصرية في الصحيفة، وأال تحصل الجريدة على أية إعالنات             .4
 .محلية في السوق المصري

 . فقطنيالصحفيبة  في الصحيفة على أعضاء نقانيالمصريقصر استخدام  .5
 للقـانون إلـى صـندوق معاشـات نقابـة      لتزام الصحيفة بدفع النسبة المحددة وفقاً إ .6

 .نيالصحفي
عداد الصحف التي تحمل تراخيص صـدور أجنبيـة         أوعقب ذلك بدأت تتزايد     

وقد بلغ عدد الصـحف والمجـالت األجنبيـة          ،وترغب في الطبع والتوزيع داخل مصر     
، صحيفة عربية 74وصحيفة منها   مجلة  189،  ن األوقات طبوعة في مصر، في وقت م     الم
 ، ووصلت حاليـاً   ، توقف البعض منها عن الصدور      صحيفة تصدر باللغات األجنبية    15و

بشأن هـذه الصـحف علـى النحـو         ويسير العمل    .)233( صحيفة ومجلة  89إلى حوالى 
 )234(:التالى

                                                        
 1997 لسنة 176قرار وزير اإلعالم رقم  )232(

 . منصبهوالذي طلب عدم ذكر اسمه أو للصحافة ئولي المجلس األعلىحد مسأحوار مع  )233(
 للمجلـس القـومي     21الـدورة   ،  المشكلة والحل، القاهرة  : ، صحافة اإلثارة    المجالس القومية المتخصصة    )234(

 2001للثقافة،
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القوميـة  حدي المؤسسـات الصـحفية       يتقدم صاحب ترخيص الصحيفة بطلب إل       :أوالً 

طلب لطبع صحيفته فيهـا     ب" الخ..دار الهالل    – دار التحرير    – األخبار   – األهرام"
ثقا من السفارة المصـرية، مـع     وم الترخيص الصادر له من الخارج       هويرفق بطلب 

، ويرسـل رئـيس     ياإلعالمأعداد من الصحيفة لتقييم موضوعاتها ومعرفة خطها        
 المجلس األعلى للصحافة للحصـول      إلىمجلس إدارة المؤسسة القومية هذا الطلب       

 . أن تقوم المؤسسة بطباعة الجريدةى موافقته علىعل

بكافة البيانات المتوفرة الستطالع رأيهـا       )235(ر الجهات ذات االختصاص   خطت    :ثانياً
حث مصـادر    الصحفية القومية وب   المؤسسةفي الموافقة على طبع الصحيفة في       

 للموافقـة  اإلعالموزير ت يعرض األمر على ، وعندما تستكمل اإلجراءا  التمويل
 تشمل أن يكون رئيس التحريـر والعـاملين فـي        ةاستمار، وتحرير   على الطبع 

 .)236( المصريةنيالصحفيتحرير الصحيفة أعضاء بنقابة 

 سـتة  من ثالثة شـهور إلـى        ة على طبع هذه الصحف لمدة محدودة      تتم الموافق    :ثالثاً
لتـزام الصـحف   إ المدة المقررة، وفي حالة عدم نتهاءإشهور، ويتم التجديد عند  

 على ترخيص بالطبع في مصر بقوانين ولوائح المطبوعـات          هاألجنبية الحاصل 
 .الخارجية تمنع من التداول وينظر في إمكانية إلغاء الترخيص الممنوح لها

 ، وفي حالة خروجهـا علـى       ا داخل البالد  تتم مراجعة هذه الصحف قبل تداوله        :رابعاً
حداث عن طريق اإلثـارة     قانون والتقاليد المرعية ومعالجتها للموضوعات واأل     ال

 .، فال يسمح بتداولها داخل البالدوالمبالغة

 بالنسـبة للمـواد      مصلحة الضرائب لمحاسبة هذه الصحف ضـرائبياً       إبالغيتم    :خامساً
 .اإلعالنية والدعائية المنشورة فيها، مثلها مثل الصحف المحلية تماماً

                                                        
 .من الدولة والمخابرات العامة أمن أهم تلك الجهات مباحث   )235(
   ن يكون رئيس تحرير الصحيفة والعاملين فيها أعضـاء  أ التحايل علي القانون ، فمعني    يمثل هذا الشرط قمة    )236(

ن الجريدة في حقيقتها مصرية ولكن يتم الموافقة علي أنها أجنبيـة لـيمكن          أفي نقابة الصحفيين المصريين     
ن يحظـران   مصادرتها عند الحاجة حيث ال تتمتع تلك الصحف بحماية الدستور والقانون المصريين اللـذا             

 .مصادرة الصحف إدارياً
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ر فقـط، دون التوزيـع      لتصديا بالطباعة ألغراض  يصرح لبعض هذه الصحف       :ساًساد
، داخل البالد، وذلك بناء على طلب الصحف نفسها، وأغلـب هـذه الصـحف             

، وفي  وتر والسياحة وغيرها من المجاالت    صحف متخصصة في العلوم والكمبي    
بطبعهـا  يلغي التصريح   لطبيعة الموضوعات التي تتناولها     حالة تغيير الصحيفة    

 .على الفور
يجـري مراقبـة    ذات التراخيص الخـارجي      الصحفجميع  ومن المعروف أن    

ويتم المطبوعات الخارجية ،    الرقابة على    بواسطة جهاز    البروفات النهائية لها قبل الطبع    
لجهاز بعض الموضوعات قبل الطبع وبعد الطبع ترسل نسخة         لحذف   وأتعديالت  إجراء  
 .من الدولةمباحث أ

غلب تلك الصحف التي تطبع فـي       أديرنا فإن الحكومة المصرية تعلم أن       وفي تق 
ن وة يملكها ويديرها ويعمل بها صـحفي       مصري مصر وتوزع فيها هي في حقيقتها صحفاً      

 معاملتها معاملـة    ى، ولكنها تصر عل    مصر ى مكان آخر سو   ن وال توزع في أي    ومصري
، فكما سبق   مواد التي تنشرها  سياسي ونوعية ال   تتحكم في خطها ال    ىالصحف األجنبية حت  

نه يمكـن عـدم   أ، كما ن مراقبتها وحذف بعض المواد منها    شرنا فإن تلك الصحف يمك    أو
 لهـا   هج عن الخط الـذي ترسـم       الطبع للجريدة فيما لو حاولت أن تخر       تجديد تراخيص 

نـه ال يجـوز مصـادر    إ من الدستور ف  208و 48 للمادة   نه وفقاً أ، ومن المعروف    الدولة
 وال  ، كما يعتبر الترخيص الصادر لها أبـديا       صادرة بتراخيص مصرية إداريا   حف ال الص

ـ      يلغي إال بحكم قضائي     مـن قـانون     9بموجـب المـادة      ه، وعلي العكس من ذلك فإن
ت صـادرة   مطبوعاأى يمنع  أن يجوز لمجلس الوزراء     1936 لسنة   20المطبوعات رقم   

بوعات ونشرها وتداولها داخـل      طبع هذه المط   إعادةن يمنع   أ وب ،من الخارج من التداول   
 .البالد

 أن الحق فـى     أيضا من قانون المطبوعات لمجلس الوزراء       10وبموجب المادة   
 لألديـان  وكذلك المطبوعات التى تتعرض      ،يمنع فى مصر المطبوعات المثيرة للشهوات     

 مـن قـانون المطبوعـات       21كما رخصت المادة    . نه تكدير السلم العام   أ من ش  تعرضاً
لخارج من الـدخول والتـداول    من جريدة تصدر فى ا معيناً  يمنع عدداًً  أناخلية  لوزير الد 
 .فى مصر
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فقرة ثانية من قانون المطبوعات لوزير الداخلية منـع          / 22كما رخصت المادة     

 مـن  30 المـادة   وأوجبـت  .أجنبيةتداول عدد من الصحف التى تصدر فى مصر بلغة  
  يصدر قـراراً أن إلى حالة مخالفة هذه المواد   فى إدارياقانون المطبوعات ضبط الجريدة     

 ، وهكذا فإن الترخيص لتلك الصحف بالتوزيع في مصر يتيح للسلطة التنفيذية وفقاً            بالمنع
لقانون المطبوعات السيطرة عليها ومصادرتها بشكل أكثر يسرا ممـا لـو كانـت تلـك               

 .صريةالصحف تصدر بتراخيص م
ـ يمثل في حقيقة أمـره قمـة تقي       نتشار تلك الظاهرة    إ ذلك فإن    ىوعل   د حريـة   ي

 القيود التي تضعها السلطة التنفيذية علي       ى ودليل ال يمكن إنكاره عل     ،الصحافة في مصر  
 . ورغبتها الجامحة في التحكم فيهاالصحافة المصرية

 الصحف المصرية بنشر صورة لرجل دين مسيحي في وضع          ىحدإعقب قيام   و
 ئ فـي   ، وبـد  لمجتمـع مشكالت داخـل ا   و هج ذلك من ض   ىمخل باآلداب وما ترتب عل    

صـدر وزيـر   أو،   السلبي علي حرية الصحافة    ثرهاأمناقشة ظاهرة الصحف القبرصية و    
ة على تـراخيص  صلبأن يتم طبع الصحف الحا    اًقرار والمجلس األعلى للصحافة     اإلعالم

 ، وتم استثناء بعـض     غير مصرية  خارج البالد ويمكن شحنها بعد ذلك إلى داخل البالد           
 ومازالت تطبع في المطابع الصحفية للصحف القوميـة         أوضاعهااإلصدارات التي وفقت    
ـ     تم  كذلك   .مثل جريدة األنباء الدولية    ى تـراخيص   وقف التصريح للصحف الحاصلة عل

 حيث تتكلـف    ، ويتم اآلن الحصول على التراخيص من لندن       قبرصية بالتوزيع في مصر   
، وتحاول بعض الصحف التحايـل     ية مصري  جن فلالآالرخصة الواحدة ما يعادل عشرة      

  ثم ،جريدة بطبع أول عدد فقط خارج مصر      حيث تقوم ال   قرارات الطبع خارج البالد      ىعل
قوم إما بطبع األعداد بالكامل داخل مصر بعد التوصل إلى صيغة اتفاق ما مـع     ت  ذلك بعد

 ـ الخـارج    فيقوم بطبع عدد محدود جداًتأو  المطبوعات الخارجية أجهزة الرقابة على
ز  ومـن أبـر  ،ويتم طبع باقي الكمية في داخل البالد لتـوفير التكـاليف   ـ نسخة  500

شـرف علـى    أتي   ال "وأخبار العرب " ،المحرر العربي الصحف في هذا المجال صحيفتنا      
  .)237(مجدي الداغراألستاذ تحريرها 

                                                        
 .18/1/2004مقابلة مع األستاذ شعبان قزامل مدير تحرير هاتين الصحفيتين بتاريخ  )237(
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 . إزاء حريات الصحافةهالبناء التشريعي المصري وموقف. 1

ـ   يمكن القول أن البناء الت      معـاد لحريـة   هشريعي المصري هو بناء بحكم تركيب
 من العقبات   اً، فمن ناحية يضع كثير     خاص ه وج ىل عام وحرية الصحافة عل    التعبير بشك 

 أثنـاء محاولتـه     يداً شد نه يرهق الصحفي إرهاقاً   أ، ثم   ففي طريق حرية إصدار الصح    
 من حريـة التعبيـر ضـمن        اً تعد جزء   ما يصنف أفعاالً   اًنه كثير أالقيام بعملة من حيث     

نـه  أ عـن    الجرائم الجنائية ويعاقب عليها بعقوبات سالبة للحرية شديدة القسوة، فضـالً          
 المعلومات والتي يعتبر الحصول عليها في       ى الصحفي محاولته الحصول عل    ىيضيق عل 

 ذلك يمكن القول أن البناء التشـريعي النـاظم لحريـة    ىوعل. شديد الصعوبةمصر أمرا  
 علـي تلـك   ة الضغط بشـد ىإل اتجاهات ثالث كلها تنتهي     ىإلالصحافة في مصر يشير     

 األول في محاولة الحد من حرية       هتجااإل يتمثلو ،الدرجة التي تكاد أن تسلبها     ىإلالحرية  
ـ    نيالصحفير في طريق منع      الثاني فيسي  هتجا اإل ماأ،   الصحف إصدار  ى من الحصول عل

، واالتجاه الثالـث فيـؤدي   بر من األسرار الغير جائز نشرها  المعلومات والتوسع فيما يعت   
 . تأديتهم ألعمالهم أثناءنيالصحفي ى القسوة علة عقوبات سالبة للحرية شديد إنزالىإل
 لسـنة   96 رقـم  لقانونلمنع تملك الصحف وإصدارها وفقا      تجاه األول هو    اإل . 1-1

 .  بشأن سلطة الصحافة1996

 الصحف وقصـر    إصدار فى   األفراد حرية   1996 لسنة   96  القانون رقم  صادر
حيث نصت المادة   .  االعتبارية العامة والخاصة   واألشخاص السياسية   األحزابذلك على   

 السياسـية   لألحزاب الصحف   إصدارحرية   :"أن على   1996 لسنة   96فى القانون    )45(
 )52(كما نصـت المـادة       " االعتبارية العامة والخاصة مكفولة طبقا للقانون        صواألشخا

 االعتباريـة  واألشـخاص  السياسية   األحزابملكية   "أن على   1996 لسنة   96فى القانون   
 نالطبيعيـي وعلـي ذلـك فاألشـخاص        ."خاصة للصحف مكفولة طبقا للقانون    العامة وال 

 .ا تملكهأو،  الصحفدارإصمحرومين من حقهم في 
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، فلـم   إلصـدار الصـحف   خذ المشرع المصرى بنظام الترخيص المسبق       أوقد   

 . للصحافةاألعلىة المجلس ق بموافهيكتف باإلخطار ولكن ربط
 الخاصة تملك الصحف بل     االعتبارية لجميع األشخاص    ىنون حت ا وال يجيز الق  

  52ة  يقرنها بشكل قانوني محدد هو شكل الشركات المساهمة فينص القانون فـي المـاد             
 :أنالفقرة الثانية على 

 االعتبارية الخاصـة فيمـا عـدا    األشخاصيشترط فى الصحف التى تصدرها     "
،  شـركات مسـاهمة    أو تتخذ شكل تعاونيات     أن تاتحادواإل السياسية والنقابات    األحزاب
يقـل  أال   سمية ومملوكة للمصريين وحـدهم ،     إ فى الحالتين     جميعاً األسهم تكون   أنعلى  

 جنيـه   ألف ومائتين وخمسين    ، كانت يومية  إذاكة المدفوع عن مليون جنيه       الشر رأسمال
س المال بالكامـل قبـل      أ، ويودع ر   كانت شهرية  إذا جنيه   ألف، ومائة   أسبوعية كانت   إذا

ى  يسـتثن أن للصحافة   األعلىويجوز للمجلس    .حد البنوك المصرية  أ الصحيفة فى    إصدار
 وأقاربه أسرته وأفراد تزيد ملكية الشخص     أنوال يجوز    .من بعض الشروط سالفة البيان    

 باألسـرة  ويقصد   ،س مالها أمن ر  % 10س مال الشركة على   أحتى الدرجة الثانية فى ر    
 . " القصرواألوالدالزوج والزوجة 
 للصـحافة والـذي تشـكل     األعلى المشرع للمجلس    أعطي عن ذلك فقد     وفضالً

إلشـراف والرقابـة علـى      سلطة الوصاية وا   1996 لسنة 96  رقم بموجب نص القانون  
ومية المسئولة عن    يكون الجهة الحك   أن إال والمؤسسات الصحفية وهو ال يعدو       نيالصحفي

 الصحيفة التـى    تأسيس للصحافة نموذجا لعقد     األعلىيعد المجلس   ، و الصحافة فى مصر  
 ومن ضـمن    .ساسىمها األ  ونظا باألسهم توصية   أو تعاونية   أوشكل شركة مساهمة    تأخذ  

مـادة  (افة  حعلقة بقوانين الص   فى كافة المشروعات المت    الرأى بداءإ،  المتعددةاختصاصاته  
تحديد حصص الـورق لـدور      و،  )70/7 (، الصحف إصدارتوفير مستلزمات   و،  )70/1

 للحكومـة   اإلعالنـات  والمجالت وتحديد مسـاحات      ، الصحف أسعار وتحديد   ،الصحف
 للصـحفى الـذى    اإلذنو،  )8 / 70المادة (األعمالوالهيئات العامة والقطاع العام وقطاع      

 غيـر المصـرية داخـل       اإلعـالم حدى وسائل   إ أو وكالة   أويرغب فى العمل بصحيفة     
 هذا العمـل    أكان نشاط فيها سواء     أى مباشرة   أو فى الخارج    أوجمهورية مصر العربية    

 . )70/17المادة (  متقطعة أمبصفة مستمرة 
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نـه  أ إي،   للصـحافة  ألعلـى ا بتشكيل المجلس    ويصدر رئيس الجمهورية قراراً   
 1996 لسـنة  96 من القانون 68يشكل بالتعيين طبقا للتشكيل المنصوص عليه فى المادة  

 األمـر   دارى الحكومى برئاسة رئيس مجلس الشورى، وهو تشكيل يغلب عليه الطابع اإل         
 . مضمونمن أي خالى نيالصحفي الصحافة والذي يجعل  شعار حرية

من تداول المعلومات  والتوسع فيما يعتبر مـن األسـرار            الثاني الحد    هتجااإل . 1-2

 .الغير جائز نشرها
ال يمكن الحديث عن حرية التعبير والصـحافة بغيـر الحـديث عـن تـداول                

 حرية الصحافة في التعبيـر ال تكـون بغيـر معلومـات           أنالمعلومات ونشرها باعتبار    
 فييضع الكثير من القيود      ويمكن القول بشكل عام أن البناء القانوني المصري          .صحيحة
 األمـر الـذي يعـرض    ، لألسراره المعلومات كما يتوسع في تعريف   ىالحصول عل سبيل  

 ه الملحـق بهـذ    )1( ويتضمن الجـدول رقـم       ،قيود مرهقة كحرية الصحافة في التعبير     
 بالنصوص القانونية التي تضع قيودا علي تلقي المعلومات ونشـرها وهـي          الدراسة بياناً 

 وحتـى القـرار   1937تتوزع ما بين قانون العقوبـات الصـادر عـام         النصوص التي   
  الوثائق الرسمية للدولة وأسـلوب     ى بشأن المحافظة عل   1979 لسنة 472الجمهوري رقم   

 بشأن اإلحصـاء  1960لسنة 35ذين القانونين يأتي قانون  استعمالها ونشرها، وفيما بين ه    
 1975 لسنة 121 والقانون   ، العامة  بشأن المخابرات  1971لسنة 100 والقانون   ،والتعداد

 الدولة لتضيف العديد مـن النصـوص التـي تجعـل مـن          ، وثائق ىبشأن المحافظة عل  
 )238(. للغاية  عسيراً المعلومات أمراًىالحصول عل

لمصري مع الوثائق من مطالعـة       أي درجة يتعامل النظام التشريعي ا      ىإل ويبدو
والخاص  1983 لسنة 22عدل بالقانون   الم ، وتعديالته 1975 لسنة 121القانون   نصوص

 لنص المادة األولي مـن القـانون        فقاًو، ف وتنظيم نشرها الرسمية   الوثائق   ىالمحافظة عل ب
ـ  رئيس الجمهورية هو الذي يضع وبقرار منـه نظامـا للمحافظـة           "فإن    الوثـائق   ى عل

لتـي   نشر واستعمال الوثـائق الرسـمية ا    أسلوب، ويبين هذا النظام     والمستندات الرسمية 

                                                        
ةخلصة  حرية التعبير    ى عل النصوص القانونية التي تضع قيوداً    الذي يتضمن   ) 1(يمكن مراجعة الملحق رقم      )238(

 .وماتوص الخاصة بحرية تداول المعلالجزء الخاص بالنص
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ـ   أو باألمن القومي والتي ال ينص الدستور        أوتتعلق بالسياسات العليا للدولة        ى القانون عل

 يتضمن هذا النظام النص علي منـع نشـر        أن إقرارها، ويجوز    أونشرها فور صدورها    
 ". ما اقتضت المصلحة العامة ذلكا إذجاوز خمسين عاماًت الوثائق لمدة ال تهبعض هذ

ـ  أشـارت شريعية لمجلس الشعب عن مشروع القانون       وفي تقرير اللجنة الت     ىإل
قـد فـي المـدة مـن         العربي الذي ع   االشتراكيمناقشات المؤتمر القومي العام لإلتحاد      

 السيد رئيس الجمهورية من وجـوب إعـداد قـانون     إليه، وما دعا    1975 يوليو 25ـ22
 . الدولةأسرار ينظم الوثائق الرسمية حماية لكتابة التاريخ الصحيح لمصر وحفاظا علي

ن أ، و ة علي التاريخ الصحيح لمصر     الحارس أنها الحكومة المصرية    تأروهكذا  
 . الوثائقه وضع نظام لحفظ هذىحده القادر علرئيس الجمهورية في ذلك الوقت هو و

ـ إليهويعاقب القانون المشار     حصـل  أو مسـئوليته  أو ه كل من اطلع بحكم عمل
 نشر فحواها بغيـر     أو صور منها فنشرها     ى عل أو مستندات غير منشورة     أو وثائق   ىعل

، وبغرامة ال تقل عن عشرة      خمس سنوات  ىإل، بالحبس من ثالث     جلس الوزراء موافقة م 
 عـن    وفضـالً  ." هاتين العقوبتين  ىحدإب أو جنية   ألف عشرين   ى جنية وال تزيد عل    آالف

 رشـاد اإل حـق وزيـر      ىعلتنص   1954 لسنة 356 من القانون رقم     7المادة  ذلك فإن   
 ى الهيئات بقرار منه بناء عل     أو الوثائق التي توجد لدي األفراد       ى عل االستيالءالقومي في   

تعـويض   القومية الذي يقـدر قيمـة ال       التاريخية لدار الوثائق    األعلىالمجلس  من  اقتراح  
من الئحـة محفوظـات     الباب التاسع    31 لنص المادة    ووفقاً .الواجب منحه لمالك الوثيقة   

 من محفوظات الحكومة والتي حـددتها       أيا ى األفراد عل  إطالع طالقاًايمنع  "ه  نإالحكومة ف 
، ووفقا للمادة األولي    حتي التصريح لهم بدخول غرف الحفظ      أو الالئحةالمادة األولي من    

السـجالت والـدفاتر والمسـتندات واألوراق       " فإن المحفوظات هـي كافـة        الالئحةمن  
تلفة التي تسـتعملها كافـة الـوزارات والمصـالح           المخ وأرقامها بأنواعهاواالستمارات  
 فـأكثر ، ويقتضي األمر حفظها بعد ذلك سـنة          ثم ينتهي العمل فيها    أعمالهاوفروعها في   

 )239(". لقيمتها التاريخية أو لحاجة العمل الحكومي تبعاً
                                                        

األميرية  المطابع لشئون الهيئة العامة – الناشر وزارة الصناعة والثروة المعدنية –ئحة محفوظات الحكومة  ال)239(
 .1999- الطبعة السادسة –
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 المرفـق  )ا( وغيرها مما تضمنه الجدول رقم     استعراض النصوص السابقة  ومن  
، فالوثائق وهـي     حدود حرية نشر المعلومات في مصر       نتبين أن لنا    يمكن بتلك الدراسة   

، فيمـا لـو كانـت تتعلـق      يحدد رئيس الجمهورية نظام نشـرها      وعاء حفظ المعلومات  
، ويمكـن لـوزير      خمسين سـنة كاملـة     إلىمن القومي و   باأل أوبالسياسات العليا للدولة    

د بالمقابل الذي يراه ويحتفظ بها       األفرا ى الوثائق التي لد   ى عل ى يستول نأ القومي   اإلرشاد
 عليهـا مـا   يذلك فهي وثائق مملوكة للدولة يسر     ، وإذ حدث     تاريخية أهميةما دامت لها    

، ثم بعد ذلـك فـإن       حق في النشر  من له ال   وثائق الدولة في خصوص تحديد       ىيسري عل 
 ، سجالت من محفوظات الدولـة     أو أية وثائق    ى عل اإلطالع في   أصالاألفراد ال حق لهم     
ذن كتـابي مـن      الموظفين المختصين بموجـب إ     ى عليها عل  اإلطالعوالذي يقتصر حق    

، وذلـك   ندبوا رسـمياً ى النيابة العامة متوأعضاء للقضاة أوة يرؤسائهم لضرورة مصلح 
ومـا دامـت الوثيقـة      . إليها من الئحة محفوظات الحكومة المشار       31 لنص المادة    وفقاً

لك وتعتبـر فـي    كذأيضاً عليها تعتبر هي ىتي تحتون النشر فإن المعلومات ال  م ممنوعة
 . الحالة من األسرارههذ

 فى عقـاب مـا      أكثر وتتشدد   األسرارتتشدد القوانين المصرية فيما تعتبره من       و
 تم فى زمن الحرب أو لدولة معاديـة  إذ ذلك التشدد  لها وقد يكون مفهوماً   إفشاءنه  أتعتبر  

نـه  أوالنصوص ذاتها تتوسع فيما تعتبـر        بل   ولكن المحاكم المصرية وخاصة العسكرية    
ن ذاعت وشاعت وسقط عنها وصـف  إ تظل تحتفظ لها بتلك الصفة حتى وأنها بل  أسرار
 .السر

 إبقـاؤه هو واقعة أو شئ ما تقـرر الدولـة   في تعريف القضاء المصري     السر  ف
ه علـى    ينب أن لتوافر السرية    اًمالز من كلف بحفظه أو استعماله فليس         على غير  محجوباً

 .  متى كانت طبيعته تنطق بالسريةإذاعتهحافظ السر بعدم 

 : خمس ويكون إفشاء السر في القانون المصري بطرق

حيازة الغير سواء بالمناولـة      ىإل بالتسليم ويكون بنقل وعاء السر المحفوظ منه         ماإ  –أ 
 هراً أو ظـا    عليه بترك مستودع السر مفتوحاً     اإلطالعالسرية أو بتمكين الغير من      

 . يطلع عليهأنحتى يمكن للغير 
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، وتتحقق تلك الصـورة   الغير على السر ومضمونهبإطالع الذي يتحقق  باإلفشاءأو    -ب 

 أن السر فيجب    إليه المفشى   أما المفشى هو المؤتمن على السر أو غيره         أكانسواء  
 القضاء المصـرى    أن ويجب مالحظة    . محددين بذواتهم  أشخاص أو   يكون شخصاً 

كان االنشـاء    أو   أطخال تم على وجه     اإلفشاء السر قد وقع ولو كان       إفشاء نأيعتبر  
 المبـدأ  وكـان ذلـك      ، الغيـر  إلى من السر ذاته قد تسرب       اً جزء أنناقص طالما   
 قـد زور فـى السـر الـذى          بأنه حد القضايا أ على دفاع المتهم فى      القضائى رداً 

 )240(.أفشاه

ء السر سواء بتصويره أو تسـجيله وال         وذلك بحيازة وعا   ،أو بالحصول على السر     –ج 
 . تكون مباشرة أو بشكل غير مباشرنأعبرة بوسيلة الحصول على السر تستوى 

 أو   كليـاً  اإلغالق أكانفرغ فيه سواء    أ وعاء السر الذى     بإغالقذلك  و ،باإلتالفأو    –د 
أو الجزئـى  أو يجعله غير صالح لالنتفاع به وذلك بالتعطيـل الكامـل      )241(.جزئيا

 .نفعة السرلم

 ويتحقق بمجرد   ، السر والمقصود بذلك كشفه للجمهور دون تمييز       بإذاعة وأخيراً  
 اإلطـالع يشترط حصول     شخص غير معين بالذات على مضمون هذا السر وال         إطالع

 .لعدد كبير من الناس

 أو تنظـيم  وإذاعتهـا  األسـرار نتهاك إ ى من قانون العقوبات عل  80 المادة   وتعاقب
 يكون قصد الجـاني مـن ذلـك هـو     أنئل التراسل للحصول عليها دون  وسيلة من وسا  
تزيد على خمـس سـنوات       شهر وال أتقل عن ستة      بالحبس مدة ال   أجنبيةتسليمها لدولة   

كما يضع الشارع فى اعتبـاره      .وز خمسمائة جنيه  اتتج تقل عن مائة جنيه وال     وغرامة ال 
ى الصفة النيابيـة العامـة أو       صفة الجانى فيعاقب بالسجن الموظف العام أو الشخص ذ        

 . الدفاع عن البالد ولو دون قصدأسرارفشى سرا من أ إذاالمكلف بخدمة عامة 

                                                        
 .  مرجع سابق – 20/7/61من دولة عليا مصر الجديدة أ 1961 سنة 87 الجناية )240(
 . 532 صـ 1959سم الخاص طبعة  الق– شرح قانون العقوبات –محمود مصطفى .  د )241(
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 أنفشى من قبل فهو يعتبـر       أ فى اعتباره كون السر قد       يأخذ والقضاء المصرى ال  
 .لم ترفع عنها الدولة حجاب السرية طالما إفشاؤها حتى لو سبق تزال سراً المعلومات ال

من دولة عسكرية عليا قضـت المحكمـة        أ 90 سنة 7 لذلك فى الجناية رقم      وتطبيقاً
ت  المخابرا أسرار وأذاعوافشوا  أ قد   عتبرتهمإ ألنهاشهر مع الشغل    أن ستة   بحبس المتهمي 

 أنن دفاعهم علـى     و المتهم أقام، وقد   "ط صالح نصر  نساء فى بال  "العامة فى كتاب باسم     
 متداولـة  فى كتب وصحف ونشرات وقضـايا        ولهاوتدتضمنه هذا الكتاب سبق نشره       ما

 بـذاتها ودون    أخـرى  نشر هذه المعلومات مـرة       أعادنه  أ و اآلن وحتى   1967منذ عام   
نه حتـى   أ ذلك الدفاع غير مقبول و     أن رأت المحكمة العسكرية    أن إال إليها ، جديد إضافة
ن المحكمـة   أ و ، نشرها إعادة يبيح للمتهم     المعلومات من قبل فان هذا ليس سبباً       أذيعتلو  

 ال وهى تراها سر رغم سبق نشرها فـى   أم هى صاحبة التقدير فى كون المعلومات سراً      
  )242(.امت المخابرات العامة تراها كذلك فى صحف ما دوتداولهاكتب 

 المعلومات فى مجلة القوات المسـلحة       أن المحكمة العسكرية العليا لم تعتبر       أنكما  
نـه  أعتبـرت   إ نشرها من جديد و    إعادة يبيح    سبباً  وتباع للجمهور  وهى مجلة توزع علناً   

 )243( عسكرية وعاقبته بالحبس مدة سنةأسرار إفشاءالمتهم جريمة أقترف رغم ذلك فقد 

 األسـرار  إفشاء لفكرة القضاء المصرى عن جريمة        نموذجاً األحكاموتعتبر هذه   

علـى   من عدمه مرهون بالدولة فهى التـى تضـفى            سراً األمر كون   أنوالذى يعتبر   

 يكون لسـبق نشـر   أنالمعلومات صفة السرية وهى التى ترفع عنها هذه الصفة دون  

 .ثر فى رفع حجاب السرية عنها بل ودون تقييم لحقيقة هذه المعلوماتأ أيالمعلومات 

ـ  أسراراً حتي لو لم تكن ـ معلومات  أية نشر ىويعاقب القانون المصري عل  ـ
 ح مـن قـانون      80  وذلك وفقـا للمـادة     مةاألضعاف جلد   إل إليهتؤدي ضمن ما تؤدي     

 أن القانون في تلك المادة بين المعلومات الصحيحة والتـي يمكـن             ىالعقوبات، وقد سو  

                                                        
من دولة عسكرية المتهم    أ 90 سنة   7وجدى الليثى فى الدعوى     العميد    حكم المحكمة العسكرية العليا برئاسة     )242(

 90 سـنة   2 فى حكمها فى القضية      نفس المبدأ  وقد كررت المحكمة ذاتها      ،خرآوفيها الصحفى عاطف النمر     
 .دى الشهيرة باعتماد خورشيدحمد رشعسكرية عليا ضد المتهمة اعتماد م

 . متهم فيها الصحفى محمد محمد عامر ال90 سنة 13 حكم المحكمة العسكرية العليا فى الدعوى رقم )243(
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 وقد اعتبـر  ،الكاذبة اإلشاعات وبين   – وفقا لنص المادة     – مغرضةتكون دعايات مثيرة       

 الدعايات  اعةإذ مغرضة أو كاذبة أو      إشاعات أو بيانات أو     أخبار إذاعة مجرد   أنالقانون  
نه لـيس مـن     إ ، وبمعني آخر ف    األمة إضعاف جلد    إلي ما دام يؤدي     هالمثيرة معاقب علي  

 . ال ؟أم قد حققت الغرض المقصود منها األخبار كانت تلك إذالضرورى التحقق مما 
ثـر  أ أين لم يترتـب عليهـا       إجرامى حتى و   يتحقق الهدف اإل   إذاعتهافبمجرد  

ـ  أو نشر تلك األخبـار  ىد يكون عل فالعقاب قذكرناسلبى، وكما   ن أ وى المعلومـات  حت
 فى نفـس   تحقق غرضاًـ أي يمكن اعتبارها فى هذه الحالة مغرضة  إذ، كانت صحيحة

كما يمكن اعتبارها من قبيل      الغرض غير مشروع،       ا أن هذ  قائلها وافترض القانون دائماً   
 إن" الدكتور عبد الحكيم فـوده       ذاألستاويقول   البلبلة،   إلىات المثيرة أي التي تؤدى      يالدعا

كتابة مقال أو بيان يظهر فيه السخط واالنتقاد لحالة الشعب من حيث مسـتوى المعيشـة              
ـ والدخل القومى أو تفشى الفساد أو االنحراف يعتبر وفق هذه المادة مـن قب            ل الدعايـة  ي

 )244(. تضعف روح األمةأنالمثيرة التى يمكن 
ت مثيـرة   ر فى الداخل يمكن اعتبارها دعايا      أو نشر أخبا   إذاعة كانت مجرد    وإذ

، فـان   حـ عقوبـات 80 المادة  الشاقة وفق األشغال عقوبة   ىأو بيانات مغرضة تؤدى إل    
نشر أو يذيع فى الخارج أي أخبـار أو بيانـات أو    يأن مصرى فى   أي د تمنع    80لمادة  ا

ـ أضاع الداخلية للبالد ما دام من ش كاذبة أو مغرضة حول األو   إشاعات  ضـعاف إك ن ذل
نه أ من شنشاطاًـ ى طريق كان  أبـ عتبارها أو باشر  إأو هيبتها أو الثقة المالية بالدولة 

 . اإلضرار بالمصالح القومية للبالد
ـ      80حظ فى المادة     نال فإننا حـ   80وكما الحظنا فى المادة       ي د من أن النشر ف

يبة الدولـة أو     من ه   مادام هذا النشر ينال    الخارج هو محل التجريم حتى لو كان صحيحاً       
 عن استشراء التعذيب فى مصر دون أن يتم          نشر شخص مقاالً   فإذ …شرفها أو اعتبارها  

كلـه يقـع تحـت طائلـة       فان ذلك    ؛تعقب مرتكبيه أو انتشار الفساد دون متابعة قضائية       
 . مادام ذلك يمس هيبة الدولة أو شرفهان كان ما نشره صحيحاًإالتجريم حتى و

                                                        
  .314صـ  1972القاهرة  الجزء األول – التعليق على قانون العقوبات –م فودة ي عبد الحك244
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 يكون مستحيالً  المعلومات ونشرها يكاد أن      ى الحصول عل   أن وهكذا يمكن القول  
 ليسـت عـن طريـق   ، ويعتبر كل ما ينشروه مـن معلومـات       الصحافة في مصر   ىعل

 . السجنىالمصادر الحكومية أسرار قد تنتهي بهم إل

 طريـق مـن طـرق       أي القانون المصري ال ينظم      أنخطر هنا هو     األ أن ىعل
 قرار بحجب المعلومـات هـو       فأي،  حجب المعلومات ب اإلدارةالطعن في قرارات جهة     

قضاء، وهكـذا تظـل المعلومـات        ال جهات جهة من    أي أمام غير قابل للطعن فيه      قرار
 . إطالعهم عليهاى علالحكومة وسيلة إلجبار يأذين ال يملكون  عن المواطنين الهمحجوب

الصحف كعقوبة  تعطيل  التوسع في العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر و         . 1-3 
 .إضافية

 السالبة للحرية والتـي يمكـن أن  القاسية تعاني الصحافة المصرية من العقوبات    
ن أثناء مباشرتهم لمهنتهم في تقصي األخبـار ونشـر التحقيقـات            ويتعرض لها الصحفي  

ة تعاقـب   كثر مـن ثالثـين مـاد       أ ىيحتوي قانون العقوبات وحده عل     و ،ومقاالت الرأي 
ـ   اً ينشره الصحفي بدء   كل ما يتصور أن    ىة عل بعقوبات سالبة للحري    ى مـن العقـاب عل
 بالسالم االجتمـاعي أو دعـوة       خالالًإ نشر ما يعتبر     ى بالعقاب عل  القذف والسب مروراً  

لتغيير الدستور وانتهاء بإهانة البرلمان أو الهيئات النظامية األخـرى مثـل البرلمـان أو       
 .)245(نميي إهانة الموظفين العموى حتالقوات المسلحة أو

 جميع الجرائم التي تقع بواسطة الصحف بعقوبات        ى القانون يعاقب عل   أنرغم  و
 الصحيفة التي يرتكـب     ى عقوبات إضافية عل   ى التشريع المصري ينص عل    نأجنائية إال   

ع الصحيفة من الصـدور     ، والتعطيل يعني من   حد محرريها جريمة ما   أ أورئيس تحريرها   
 الذينائها و عطيل الصحيفة يعد عقوبة للعاملين فيها ولقر       ت أن الرغم من    ىلفترة معينة، عل  

رتكبت جريمـة مـن جـرائم الجـنح         ا إذافيجوز تعطيل الصحيفة     .لم يرتكبوا جرم ما   
الكتاب والجنايات التى تقع بواسطة الصحف المنصوص عليها فى الباب الرابع عشر من             

 نشر مادة مـن نـوع      فيقيق   التح أثناءاستمرت الجريدة   ، وإذا   الثاني من قانون العقوبات   
 مـن   199 لنص المادة    وفقاًللنيابة العامة    التحقيق معها فيها كان      ىالمادة التي يجر  يشبه  

                                                        
هق حرية الصحافة في    زيوضح نصوص المواد التي ت    ة والذي    الموجود بنهاية الدراس   1يراجع الملحق رقم     )245(

 .التعبير
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 بتعطيل الجريدة ثـالث مـرات     تأمر أنبتدائية   تطلب من المحكمة اإل    قانون العقوبات أن   

 للمـدة التـى يجـوز       أقصـى حد  المشار إليها    199نص المادة   األكثر، ولم يحدد    على  
 لمطلق تقـدير  األمر بتعطيلها وترك تأمرالصحيفة فى كل مرة  تعطل خاللها   أنللمحكمة  
 .المحكمة

ز فيهم تعطيل   وت يج حاال أربع ى من قانون العقوبات عل    200 نصت المادة كما  
 : الصحيفة هي

 صـاحب  أو الناشـر  أو المحرر المسئول أوجريدة ال حكم على رئيس تحرير     إذا •
 فى جريمة مـن الجـرائم   أوبت بواسطة الجريدة المذكورة الجريدة فى جناية ارتك 

ـ  رئـيس الجمهوريـة  إهانـة  عقوبات 179المنصوص عليها فى المادة   وهـى   
ـ  ـجريمة فى عداد الجنح   ،  عنـده ة لكن المشرع سوى بينها وبين الجنايـات لعل

 عقوبات وهى خاصة بجرائم السب والقذف والطعن فـى          308 ووفقا للمادة رقم    
ـ ـ خدش سمعة العائالت   واألعراض ة لمـدة شـهر بالنسـبة    ديتم تعطيل الجري

شهر للجرائـد   أ ولمدة ثالثة    أكثر أو األسبوعللجرائد التى تصدر ثالث مرات فى       
 . األخرى األحوال ولمدة سنة فى األسبوعية

مـن   المذكورين فى جريمة ارتكبت بواسطة الجريدة        األشخاصحد  أ حكم على    إذا •
ال  بتعطيـل الجريـدة لمـدة        األمرفى الفقرة السابقة جاز     غير الجرائم المذكورة    

 . تتجاوز نصف المدة المقررة بها

 بـالفقرة الثانيـة     من الجرائم التي ذكـرت     حكم بالعقوبة مرة ثانية فى جريمة        إذا •
 بتعطيل الجريـدة مـدة      األمر السنتين لصدور حكم سابق جاز       غضونوقعت فى   

 . األولىلفقرة تساوى مدة العقوبة المنصوص عليها فى ا

 بـالفقرة الثانيـة     من الجرائم التي ذكـرت     حكم بالعقوبة مرة ثالثة فى جريمة        إذا •
 السنتين التاليتين لصدور الحكم الثاني وجب تعطيـل الجريـدة           غضونوقعت فى   

 .األولىمدة تساوى المدة المنصوص عليها فى الفقرة 
وز سـنة   شهر وال تجا  أل الجريدة لمدة ال تقل عن ثالثة         المشرع تعطي  كما أجاز 

ـ 1936 لسـنة    20نون مـن القـا    17،  14،  13،  12،  11فى حالة مخالفة المواد      ن أ بش
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شهر وال تجاوز سـنة  أ المشرع تعطيل الجريدة لمدة ال تقل عن ثالثة  ، وأجاز المطبوعات
 نه يجـوز  أكما . 1980 لسنة 148 من القانون 14ادة  الم ألحكامفى حالة مخالفة الجريدة     

 بشـأن المطبوعـات     1936 لسنة 20 لنص المادة الثانية من القانون     وفقاًاء  لمجلس الوزر 
 .أجنبيةتعطيل الجرائد التى تصدر فى مصر بلغة 

 السياسية  األحزاب بشان   1977 لسنة   40 من القانون  17مادة   لنص   وفقاًيجوز  و
 .  صحيفة حزبيةأي إصدارسياسية وقف  الاألحزابللجنة شئون 

 . والبيئة التي يعملون فيهانيصريالم نيالصحفيواقع .  2 
ق حرية الصـحافة     من عوائ   هاماً  كان البناء التشريعي المصري يعتبر عائقاً      اإذ
ن يعتبـر   ون المصـري  و الصحفي ه والمهني الذي يعيش   الواقع االقتصادي  فإن   ،في التعبير 

 التعبيـر   القيام بدورها فـي   التقليل من فاعلية الصحافة عند       في    وهاماً  إضافياً اته سبباً ذب
 ، فقد بلـغ  ي مهنة الصحافة ال يوجد حصر حقيقي للعاملين ف  علي الرغم من أنه     و. النزيه

ـ الف  آ أربعـة    2004 حتي يناير  نيالصحفيبجدول نقابة   ن  ين المقيد يعدد الصحفي   تيائوم
  أن المشكلة تكمن في أن الكثير ممن يعملون خاصة في الصحف الصغيرة            ىصحفي، عل 

 التي ال تستطيع أن تستوعب بشكل كامل أعـداد  نيالصحفيي نقابة ن فيهم من غير المقيد   
 من العاملين في الصـحافة ال       اً كبير اً، األمر الذي يعني أن قطاع      العاملين فعالً  نيالصحفي

 . النقابة من مواثيق شرفهيتمتعون بأي حماية نقابية وال يلتزمون بالتالي بما تسن
ـ نون المصريوويفتقر الصحفي    نيالصـحفي  منهم في جـداول نقابـة   نوقيد الم 

 ـ شأنهم شان باقي أفراد المجتمـع   –، كما يخضعون  التدريبإلى ـوغير المقيدين بها  
عـدم  ، و تبات بالنسبة للجهد الذي يبذلونه     تتمثل في تدني المر    ة ضغوط اقتصادية كبير   إلى

 الحـر  بيررائهم وعدم السماح لهم بـالتع  آ، وعدم احترام    توافر بيئة عمل صحية ومناسبة    
 .عنها حتي داخل الصحف ذاتها
 اإلعـالم  السيد بخيت المدرس بقسم الصحافة بكلية        /الدكتوروفي دراسة قام بها     

 بالصـحف القوميـة     اإلخباريـة  من العاملين باألقسام      صحفياً 125 ىالقاهرة عل جامعه  
 الكبـرى  والصحف الحزبيـة المصـرية   ، واألخبار والجمهوريةاألهرام: الثالث الكبرى 

 من القيادات الصحفية والتنفيذية في هـذه        20، وكذلك مع    الوفد والشعب واألهالي  : وهى
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 هـي  نمن أفراد العينة أن ضعف الموارد المالية للصـحفيي    % 47.4، قرر   )246(الصحف 

 أهم الضغوط الواقعة عليهم وتحدد تلك الضغوط المالية اتجاهات أرائهم، ويأتي بعـد              من
 الرؤسـاء فـي   لواقعه منا، ثم الضغوط    %46.2بنسبة  ضغوط السياسة التحريرية    ذلك  

 في المرتبـة الرابعـة       التنفيذية   ، ثم الضغوط من السلطة    % 43.5المرتبة الثالثة بنسبة    
  .%38.4بنسبة 

مـادي   أن الصحفي المصري يعمل تحت ضغط وضع         ىك النتيجة عل  وتؤكد تل 
 والمتقلبة  ريرية الصعبة  عن ضغوط السياسات التح    ، فضالً صعب ال يكفل له حياة مناسبة     

 ، وأخيـراً  ة في العمل لتبني وجهات نظـر محـدد         من رؤسائه  هوالضغوط التي تقع علي   
ـ رها  يالضغوط التي تأتي من جانب السلطة التنفيذية لحملة علي تعديل آراؤه أو تغي             ى عل

 .النحو الذي تريده تلك السلطة
رضـاهم عـن   عن عـدم   في تلك الدراسة  من أفراد العينة  % 41.6 أعربقد  و

ست قليلة غير راضية عن عائـد   ، وهو ما يعني أن نسبة لي      لهم الصحفى العائد المادى لعم  
 إلـى   نيالصـحفي ، وهو ما يـدفع ب     االكتفاء برواتبهم ال يستطيعون    في الصحافة و   اعمله

وقد أجاب  ،    يالبحث عن موارد أخرى للدخل تأتى على حساب جودة أداء العمل الصحف           
ن كـان  إف أخرى لزيادة الدخل، ونهم اضطروا للعمل في صح   بأ نيالصحفيمن  % 76.6

، ن حيث تفتيت الجهد وتراجع الجـودة   لهذا التوجه آثار سلبية على أداء الصحفى لعمله م        
 المهنى واألخالقى العميق إلـى       الذين يفتقرون إلى الوازع    نيالصحفيكما قد يدفع ببعض     

ـ     نحراف نحو استغالل المهنة في اإلثراء غير المش       اإل  تحـت   مروع أو في تأجير أقالمه
معينة من األشـخاص    ، أو من خالل التركيز على نوعية        نها مواد خبرية صحفية   أستار  

من المندوبين أن ضعف الدخل المادى للصـحفيين        % 80.6 اعترف، وقد   والموضوعات
 .)247(إلى نشر أخبار مجاملة لبعض المصادر واألشخاصيؤدي بهم 

 في عينة الدراسـة     نيالصحفيمن   % 67.2ن  أوكشفت تلك الدراسة الهامة عن      
، ورضـوخ   كتابة أخبار ال تتفـق مـع توجهـاتهم        اضطرارهم إلى جلب و   بقد اعترفوا   

                                                        
بي للنشر  الناشر العرـ للصحفيين المصريين  ةسيولوجي دراسة فـ العمل الصحفي في مصر،سيد بخيت. د )246(

 . 1998والتوزيع القاهرة 
 .180ص ـ  مرجع سابق ـسيد بخيت . د )247(
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ف من درجة اقتنـاعهم     ، وهو ما يضع   نتقاء ونشر األخبار  إير صحفهم في    معظمهم لمعاي 
على القول بـأن المراجعـات الكثيـرة         نيالصحفيمن  % 89.6وقد وافق    ،بنتائج عملهم 

 عن أن هذه المراجعات الكثيـرة       ، فضالً  داخل الصحيفة تحد من حريتهم     مواد الصحفية لل
  .تؤدى إلى تحريف وتغيير كبير فى األحداث

وفي الحقيقة فإن العاملين في الصحف القومية والصحف الحزبيـة أو المسـتقلة        
ن للقـيم   ا تصـور   فهنـاك  ، التحريرية النمطية لصـحفهم    ضغوط السياسات ليتعرضون  

، فاألولى   الصحف المستقلة  وصحف المعارضة أو  بارية في كل من الصحف القومية       اإلخ
فاء الشرعية على األوضـاع  ضتركز على اإليجابيات واإلنجازات فى األخبار الداخلية وإ   

، صة في مجاالت عدة كالرياضـة والفـن       النخب الرسمية والمتخص  وإبراز دور   القائمة  
كبير من القـراء كالرياضـة، وبعضـاً مـن          عدد  هتمامات  إى باألخبار التى تلبى     نتوتع

بينمـا تركـز    ،  الخ... بأخبار مثيرة كالجرائم والحوادث    ، كما تحفل  احتياجاتهم كالخدمات 
، وإضـعاف شـرعية األوضـاع      ارضة على السلبيات وجوانب القصـور     الصحف المع 

 نـى تالنخـب الحزبيـة، وتع    إبـراز دور    القائمة، مع التحريض والتعبئة للتغيير، وعلى       
، وتهـتم   قراء كاألخبار المتعلقة باألسـعار    باألخبار التى تمس احتياجات عدد كبير من ال       

، وإبـراز بعـض مظـاهر       بجوانب الصراع الحزبي والمظـاهرات    بعناصر اإلثارة، و  
 .انحراف وفساد مسئولي الحزب الحاكم

 العاملين في كـل نـوع       نيالصحفيويؤدى سيادة هاتين المنظومتين إلى إخضاع       
وتطويع األحداث والحقـائق واألخبـار بمـا يتفـق        ،ضياتهاتق لم  تلك الصحف  عأنوامن  

 لمنظومـة القـيم    مغـايراً شر خبر يبـدو لرأي أو ن  ابداء  إوال يقبل من الصحفي     ،  معهما
 .الخبرية في الجريدة التي يعمل فيها 

قواعد ومعـايير   وال يوجد في الصحف المصرية سياسات تحرير مكتوبة تحدد          
، وقـد وافـق   اسات المتبعة غير واضحة للصحفيينألخبار بها، كما أن السي انتقاء ونشر ا  

 سيد بخيـت المشـار إليهـا       .هم في دراسة د   ائرأن الذين استطلعت    يالصحفيمن  % 84.7
ن كان الصحفي يستطيع اسـتخالص      إ، و على عدم وضوح السياسة التحريرية لصحفهم       

ها، واحتكاكـه    وقراءته ل  تهصحيفالتوجهات العامة المعروضة في     تلك السياسة من خالل     
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ـ    ،  بالزمالء والرؤساء، وقضائه فترة زمنية تحت التدريب         يتحسـس   هومن خالل ذلك كل

، وبالممارسة والتجربة يتكشف    موح في عملية النشر   حدود المسموح وغير المس   الصحفي  
، ومـن   همية في الصحيفة  أ بكل جريدة نوعية المعالجات الصحفية األكثر        نيالصحفيأمام  
مـا   إلى حد  هالصحفي بنفس يحدد   ، يستطيع أن  رتزاقلرغبة في النشر والعمل واإل    الل ا خ

لـة  تشـكيل     ، وخالل هذه الفترة يمر بمرح     تهالعامة للسياسة التحريرية لصحيف   الخطوط  
ويقـول  .  ما تكون في االتجاه الذي يخدم أهداف صـحيفته  ، وغالباً تجاهاتهإجديدة لقيمة و  

فت للنظر أنه في الوقـت الـذي        لممن ال "نه  ا الدراسة الهامة    خيت في تلك   سيد ب  /الدكتور
ـ ختالف مستوياتهم الوظيفيـة إ وعلى ، في الصحف القوميةنيالصحفيالبية يلتزم فيه غ   

، والتي تتجه إلى تأييـد السياسـة العامـة           التى يعملون بها   صحفبالسياسة التحريرية لل  
مـع أنهـم    ،  الصحفية لتخدم هذا االتجاه   لمادة  للحكومة  ويقومون بتلقائية شديدة بتطويع ا      

 ما يعبرون عن عـدم  خارج نطاق الممارسة المهنية وأثناء المناقشات الجانبية معهم كثيراً  
زدواجية واضحة  إ، مما يكشف عن تناقض و      هذه السياسة، بل وانتقادهم لها     رضائهم عن 

ألمر الـذي يـؤثر     ، ا  حقيقة ما يؤمن به هؤالء األفراد، وبين ما يمارسون في الواقع           بين
، ويفسر في نفس الوقت لماذا تتغير المواقف على         ى درجة إجادتهم للعمل والحماس له     عل

واألمر نفسـه    ،د بسرعة كبيرة وبال مبررات مقنعة     وهصفحات هذه الجرائد مع تغير الع     
ـ          نيالصحفييحدث بين غالبية     زاب  في الصحف المعارضة، حيث ينتقـدون تـدخل األح
يـه،   رئـيس التحريـر ومعاون  هن الذي يلعبم، والدور المهي التحريريوقياداتها في العمل 

، وخدمة مصالح بعض التيارات والتوجهات علـى حسـاب          والتركيز فقط على السلبيات   
 .)248(الحقيقة التى ينتظرها الرأي العام من هذه الصحف

يتنافسـون علـى     نيالصحفيونتيجة تلك األوضاع المالية والمهنية المتردية فإن        
نهم علـى   متيازات من سفر وعالوات وغيرها أكثر من تنافسهم فيما بي         ول على اإل  الحص

 نيالصـحفي ، وهو ما يشير إلى وجود تنافس غير صحي بين           تجويد العمل الصحفي ذاته   
 العمـل   ةدمتيازات أكثر مـن التنـافس لجـو       مؤسساتهم الصحفية حول التمتع باإل    داخل  

                                                        
 . وما بعدها 211ابق ص  العمل الصحفي في مصر مرجع س–سيد بخيت . د)248(
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سـيد بخيـت   . التي استطلع ددات الصحفية القيامن  % 60 الحقيقة ه، وقد أكد هذ   الصحفي
 .آراؤهم في دراسته المشار إليها

ـ       نيالصحفيوفي دراسة قامت بها نقابة         ات  حول عالقات العمل داخـل المؤسس
اضيين عن عالقـات    رهم أنهم غير    ئ المستطلعة آرا  نيالصحفيمن  % 75.9الصحفية قرر 

  )249(.لمحسوبية والتي تتسم بالشللية واالعمل داخل المؤسسات الصحفية

ت ، أن المؤسسـات الصـحفية أصـبح    القائلون بعدم صحية هذا المنـاخ      ىوير
مناورات من المظاهر المألوفة بها، وأن      ة وال للي، وأن الش  كدواوين الحكومة والقطاع العام   

 إلـى الظـل   ، ومن سخط عليه أبعـده ر، وأغدق عليه الكثيه المسئول قرب همن رضي عن  
 عن اسـتقاللية كرجـال       أصبحوا غير قابلين للعزل ال     نييالصحف، وأن   ومنعه من العمل  

 ألسـباب   يـتم غالبـاً  هم عن العمل الع حكومة وألن من، ولكن ألنهم موظفوالقضاء مثالً 
، ة ومن ثم ال يمكن مجازاتهم رسـمياً        ألسباب شخصية أو سياسي    وإنما،  مهنية موضوعية 

إقامة عالقـات سـوية     تشجع على   وأن الظروف الموضوعية داخل الصحف القومية ال        
طلوب، مـع   زدحام هذه الصحف بأعداد غفيرة من العاملين تفوق حاجة العمل الم          إ ببسب

  مـن  نعدام التنوع، مما يقلـل    إ، و اومحدوديته، ونمطية األفكار    ضيق المساحة التحريرية  
، ويدفع ذلك بالتالي إلـى وصـف         هذه األعداد الباحثة عن دور لها       المتاحة أمام  صالفر

اع وحب الظهور والطعن من الخلـف      بسيادة روح التنافس والصر    نيالصحفيبين  العالقة  
 )250(.لق الرؤساءمفتقاد روح الفريق والمحاباة في التعامل وتإو

 حقيقية إلصدار الصـحف  ، وعدم وجود إمكانياتونتيجة امتالك الدولة للصحف  
مصـر أن   سيد بخيت عن العمل الصـحفي فـي         .  لدراسة د  تضح وفقاً إنه قد   إالحرة، ف 
ده لهـا الخطـاب   ذكروا بأن الصحافة المصرية تلتزم بما يحد   من عينة الدارسة    % 57.4

التـي  من قيادات العمل الصحفي      %35.6  نسبة ووافقهم علي ذلك  ،  السياسي من معايير  
األمر الذي يؤثر مباشرة فـي حريـة الصـحف          ، وهو   صحيح إلى حد ما   ن ذلك   أرأت  

                                                        
 11 ، ص 1991 ، مايو 13، عدد رقم  مجلة الصحفيون)249(
، 1990يقظة العربية، أغسطس ، مجلة ال هني للعاملين في الصحافة المصرية    ، األداء الم   عبد الفتاح عبد النبي    )250(

 .122- 108ص 
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 مـن حيـث      واألغنى ألكثر نفوذا واألوسع انتشاراً    وهي الصحف ا   –القومية في التعبير     

ـ الموارد المالية هم في تلـك  ئآراالتي استطلعت من القيادات الصحفية % 70كما أجاب   
ة معينة من األخبار أو عدم نشرها، عن طريـق   تصلهم لنشر نوعي    تعليمات   بأنالدراسة  

القـول  ال مبالغة في    و،   بهذه األخبار  إلبالغهاالذي يتصل بالصحف     )251(مكتب الصحافة 
 تجاه المعايير المهنية السليمة، األمر الـذي        لتزاماًإقل  أ هذا المناخ يفرز صحفيين      من أن 

 .نيالصحفيلسلبية في الصحافة وبين يشجع الظواهر ا

مـن  % 80، أجـاب  لصحافة في مناخ التعدديـة الحزبيـة      وعن الدور السلبي ل   
، كمـا    بدور الرقيب الفعال على الحكومة     مأن الصحافة القومية ال تقو    بالقيادات الصحفية   

 .)252(ي بأن الصحافة القومية ال تعبر عن الطابع القومنيالصحفيمن % 79.3أجاب 
 الصـحافة    مـن واقـع     أكثر بؤساً  نيالمصري نيالصحفيويمكن القول أن واقع     

  ، وعـدم وجـود القـدوة      رتباك المهنـي   فالوضع المالي واإل   ،المصرية أو يتساوى معها   
، وعـدم وجـود    التدخالت من رئاسة الحـزب ، والتدخالت الحكومية أو تدريبونقص ال 

 فال  ،كل ذلك يحد من حرية الصحافة في التعبير        ، الطاقات الشابة  ستيعابإلصحف كافية   
ن و يكون الصـحفي   ن أحرار وال يمكن أن    ي تكون هناك صحافة حرة دون صحفي      يمكن أن 
 اسـتخدام تلـك   ىوتقاليد مهنية تساعد عل ، الحرية ى بغير بناء تشريعي يساعد عل     اًأحرار

مصـالح   لخدمة الى حتالحرية لصالح المجتمع ال لصالح حزب محدد أو حكومة معينة أو  
 .هالذاتية الضيقة للصحفي نفس

 للصحف الحزبية والمستقلة وتأثيراتها علي حريـة        ةاألوضاع المالية غير المستقر   . 3

 .الصحف
 :اع ثالثة أنوىإلتنقسم الصحافة في مصر 

 هو الصحف القومية وهي التسمية التي تطلق علي الصحف التي تمتلكهـا             :النوع األول  
عليها ضـمن وسـائل متعـددة     ويسيطرالدولة ويديرها باسمها مجلس الشورى      

 .مجلس األعلى للصحافةللسيطرة ال
                                                        

 .زارة الداخلية وـمن الدولة أارة العامة لمباحث مكتب الصحافة هو قسم تابع لإلد )251(
 .239- 238ص  مرجع سابق ـالعمل الصحفي في مصر  )252(
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 ، ة والتي تصدرها األحزاب السياسيةهو الصحف الحزبيو :والنوع الثاني

ـ إمستقلة وتنقسم تلك الصحف بدورها      و الصحف ال   ه :والنوع الثالث   نـوعين نـوع     ىل
 تراخيص من داخل مصر حيث تتخذ بعـض تلـك الصـحف             ىيصدر بناء عل  

صورة الشركات المساهمة أو تصدر بموجب موافقة اسـتثنائية مـن المجلـس             
باإلضافة إلي الصحف األجنبية والتـي تصـدر بنـاء علـي        . للصحافة األعلى

 . ة أجنبية وتصريح بالطبع في مصرترخيص إصدار من دول

 العكس مـن  ى علناسبية تتمتع باستقرار مالي مويمكن القول أن الصحف القوم    
 الصـحف    أو ةكثير من الصحف الحزبية خاصة تلك التي تصدر عن أحـزاب صـغير            

، وتحاول تلك الصحف أن تتجاوز مشكالتها الماليـة عـن طريـق محـاوالت               المستقلة
تحـت  التـي تقـع     بعض الصـحف    ن  أ الصحافة المصرية عن  يكشف واقع   و .بتزازاإل
يـؤثر علـى   نحرف في عرض مضمون الرسالة اإلعالنية ممـا         ت  االقتصادية ضغوط  ال

 ،ت والـرأي  وتوازنها، وعلى تناسب حجم اإلعالن مع حجم المعلوما       تلك الرسالة   نوعية  
ار الـورق   نصف كلفتها الحقيقية وربما بأقل، كمـا أن أسـع         فالمطبوعة الصحفية تباع ب   

وتكاليف رحالتهـم   ،   نهاية خدمتهم  ومكافآت الصحفيونت  ، ومرتبا بار وقطع الغيار  حواأل
 تزايد مستمر مما يدفع هذه الصحف إلى محاولة سد          ي، وأجور العمل ف    العديدة ينالصحفي

، وهو ما يجعلها عرضة للعديد من الضغوط مـن          منها اإلعالنات  بعدة وسائل هذا العجز   
اإلعالنات الصادرة عن القطاعات الحكوميـة أو القطـاع         ين يستخدمون   لذاقبل المعلنين   

ويـري العديـد مـن      ،  )253(أو عدم النشـر   بالنشر  الخاص للضغط على الصحف سواء      
 اًواضـح  ان هنـاك تمييـز     أ )254(خاصة في الصحف المعارضـة    ـ  الصحفيةالقيادات  

                                                        
ـ نجاد البرعي )253(  ظاهرة الفساد داخل الصحف ورقة غير منشوره مقدمه ىعلة نظر ـ   اإلنكشارية والترحيلة 

م  حجىيمكن معرفة المزيد من األمثلة عل، و1998ـ في الملتقي الفكري للمنظمة المصرية لحقوق اإلنسان  
القضية أعمق مـن إغـالق   ؛ غزاليعماد ال : في   السياسيات التحريرية للصحف     ىالتأثير السلبي لإلعالن عل   

 محنـة  ؛عبد المجيـد وحيد .  د،1997دد الرابع واألربعون ديسمبر  العـ النداء الجديد  ـنه الفساد  أصحف 
 .26/8/1998جريدة الحياة بتاريخ ـ هل لها آخر  :الصحافة العربية

األستاذ ـ مؤسسة األهرام  ـ  الطبعة الثانية  ـ أحزان حرية الصحافة  لقاء مع مصدر حبذ عدم اإلشارة إليه، )254(
 .331ـ330صالح الدين حافظ ص 
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حـين  في ، ناتاألولي إعالحيث تمنح   المعارضة  الحزبية  لصحافة القومية عن الصحافة     ل 

، ومـن   التي تمتلكها ، فالدولة ترعى صحف المؤسسات      الثانيةتحجب تلك اإلعالنات عن     
ى تستطيع الدولة توفيرها، بينمـا      ثم فإن هذه الصحف تستأثر بكل المزايا والتيسيرات الت        

 .تحصل الصحف الحزبية على الفتات

 كوسـيلة   اإلعالنات التجاريـة  ومن ناحية أخرى تستخدم بعض الصحف ذاتها        
للحصـول علـى    غلبهـا يسـعى     أن  أبشكل عام ب  ، حيث تتهم صحافة المعارضة      للضغط

ما ال يتفـق   دها بنشر   بتوعاإلعالنات عن طريق الضغط على بعض الهيئات والمؤسسات         
 بـأن  تهـام قـائالً  ، ويبالغ البعض في اإلوا باإلعالن في صحفهم يقوممع مصالحها إذا لم     

 اإلعالن في هذه    يصة لإلرهاب والتخويف، وأن مندوب    قوراء كل إعالن بصحيفة حزبية      
 وتحقيقات صحفية ضـدهم فـي   الصحف يهددون بعض الشركات بأنهم سينشرون أخباراً     

ع عن نشـر هـذه األخبـار       متنا يتم اإل  االستجابةحالة عدم دفع مقابل إعالني، وفي حالة        
ـ   وهو ما يؤثر على حق القارئ في معرفة الحقائق والمع         )255(والتحقيقات ن ئلومـات ليطم

 .بتزازإقتصادي كواقع ال عن ضغط وعلى أوضاع األداء اال

، عـن   ختراق اإلعـالن للصـحافة    إقائع حول   ويذكر الصحفيون العديد من الو    
ـ    نيالصـحفي ساب بعض    والخدمات والهدايا لح   الرشاوىطريق تقديم    ي ، وبشـكل شخص

وفـي دراسـة    ،مقابل تسهيل نشر بعض اإلعالنات، أو التوقف عن نشر أخبـار معينـة     
من القيادات الصـحفية أن     % 65 ى رأ للمجلس األعلى للصحافة حول أخالقيات اإلعالن     

 .)256(الصحافة المصرية تتردد في نشر معلومات تسئ لبعض المعلنين

الدراسـة   لتقارير الممارسة الصحفية للمجلس األعلى للصحافة خالل فترة          ووفقاً
عـدم مراعـاة آداب نشـر       حتـل   ا 2003بريل  أ وحتى   2002لتى تمتد من شهر مايو      ا

من إجمالي المالحظات التى أبديت على ممارسات الصحف القومية         % 58اإلعالن نسبة   
 ، حين لم تزد المالحظات حول عدم مراعاة ضوابط وآداب نشر اإلعـالن             الكبرى اليومية
 ىن الصـحف القوميـة الكبـر      أ إلى نا هذا في تقدير   ويرجع،  للصحف الحزبية % 3عن  

                                                        
 273ـ271مرجع سابق اإلشارة ص  ـ سيد بخيت.  راجع د )255(
 2003، يوليو قيات اإلعالن في الصحافة المصرية، القاهرة، أخال المجلس األعلى للصحافة)256(
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من سوق اإلعالن في مصر وتمثل إيرادات اإلعالن ما         % 80 من نسبة   أكثر ىعلتستحوذ  
لتمويل  اإلعالنات   ا إلى حاجتهفي إطار   باإلضافة إلي أنها    ها،  اتمن إيراد % 45يقرب من   

 كافة الضوابط الخاصة بنشر اإلعالنـات وشـكلها         نتهاكال استعداد   ىعلنفقات إصدارها   
والغريـب  . المخصصة للمادة التحريرية بالصحف    التحريري ومساحتها مقارنة بالمساحة   

الصحف اليومية  كانت علي رأس ـ ذات التقاليد الصحفية العريقة  ـ األهرامصحيفة ان 
، حيث تراوحت معدالت مالحظـات تقـارير        آداب نشر اإلعالن  التي تنتهك مبدأ    القومية  

ب نشـر اإلعـالن    في مجال عدم مراعاة آدا   األهرامالممارسة الصحفية على أداء جريدة      
من إجمالي المالحظات التـى عرضـتها تقـارير الممارسـة           % 30.1إلى  % 25.5بين  

في حـين جـاءت     . في مجموعة الصحف اليومية القومية    الصحفية عن تنفيذ هذا المؤشر      
من إجمـالي  % 25إلى % 20.1صحيفة الجمهورية في المركز الثاني بمعدل يتراوح بين     

 % 18في المركز الثالث بمعدل تراوح بـين        .  اإلعالن مالحظات عدم مراعاة آداب نشر    
 .من إجمالي مراعاة آداب نشر اإلعالن فيها % 20إلي 

 العديد مـن    2003ـ2002قد أوردت تقارير المجلس األعلى للصحافة خالل        و
ـ    ـ ى القومية الكبر  صحفالعلى انتهاك   األمثلة   لتقاليـد   ـ األهرام واألخبار والجمهورية

اإلعالنات التحريرية غير المميزة والمنشورة في      ، وكان علي رأسها     نوآداب نشر اإلعال  
 فـي   1/1/2003بتـاريخ    األهـرام ها ما نشـرته     الصفحات األسبوعية المتخصصة ومن   

، " سنة تحكي مسيرة حكم أمير الكويـت       25"إعالن تحريري غير مميز بعنوان      ك) 9(ص
إعالن تحريري غيـر    ك " وبترول مال"بصفحة  ) 8( في ص  7/1/2003بتاريخ  وما نشرته   

، ومـا  "بترول وشل لإلنتاج وتسـويق الزيـوت   تعاون مشترك بين مصر لل    "مميز بعنوان   
إعالن تحريـري غيـر مميـز       ك) 21( ص في 19/1/2003بتاريخ    أيضاً األهرامنشرته  
 األهـرام ، وما نشرته    "الرسمي لفريق جالطة سراي التركي    مصر للطيران الناقل    "بعنوان  

إعالن تحريـري غيـر     ك 26/1/2003بتاريخ  األحد االقتصادي    بصفحة   23في صفحة   
مغاغـة  شركة النيل العامة إلنشاء الطرق تقوم بتطوير وتحديث محطتـي           "مميز بعنوان   
 ".  الحديديةكوالفشن للسك
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ة غير المميزة بوجـه    اإلعالنات التحريري فقد تركزت   الجمهورية   ةأما عن جريد   

" السـياحة والبيئـة والطيـران   "و" وتهورية أوالجم"و" استثمار وبنوك" خاص في صفحات 
 فـي   2/1/2003بتاريخ   ما نشر    ، ومن النماذج على ذلك    يومحبوبت" دموع الندم "وملحق  

وثيقـة  "إعالن تحريري غير مميز بعنوان      ك" استثمار وبنوك وتأمين  "وهى صفحة   ) 9(ص
بتـاريخ   ا نشر أيضاً  ، وم "لمجموعة العربية المصرية للتأمين    الحماية التأمينية من ا    :العائلة
إعالن تحريري غير مميز بعنـوان      ك" وتالجمهورية أو "بصفحة  ) 32( في ص  9/1/2003

B M W  14( فـي ص 23/1/2003بتـاريخ  ، وما نشر "ملك األسطورة رولز رويس (
 ."وس سي بيوتي سنتر للتجميلفين"إعالن تحريري غير مميز بعنوان ك يمحبوبت"بملحق 

 والجمهورية في نشر    األهرامتشترك مع صحفيتي     فهياألخبار  أما عن صحيفة    
ـ ) 13( ص7/1/2003بتاريخ ومن أمثلتها ما نشر إعالنات تحريرية غير مميزة    إعالن ك
 ، وما نشـر  "العيد الوطني لدولة اإلمارات في كونراد القاهرة  "تحريري غير مميز بعنوان     

خطوة متطـورة  في " إعالن تحريري غير مميز بعنوان      )13( في ص  8/1/2003بتاريخ  
 )257(.مة جديدة إلرسال الصور والبيانات خد"فودافون ال يف"مول حنحو الجيل الثالث للم

 لها مالحظات حول عدم االلتزام      هلرغم من أن الصحف الحزبية لم توج       ا ىوعل
مجموع المالحظات التي وجهت إليهـا، إال       من  % 3بآداب نشر اإلعالن إال ما يقل عن        

بتزاز قامت بها صحيفة حزبية، وبدء التحقيق فـي         إقعة  في وا  شهد الحكم    2003ن عام   أ
عـن   مثال   دريمكن أن يعتبرا مج   ما   اتهمت فيها صحيفة حزبية ناشئة وهما        ىخرأواقعة  

 .بتزاز لإلكيفية استخدام اإلعالن

رئيس حزب العدالـة االجتماعيـة   إحالة  قام النائب العام ب    2003في أوائل عام    ف
 إلى وآخرين   ةومحررين بالجريد  ، العربي المملوكة للحزب   يدة الوطن ورئيس تحرير جر  

 جريدة الوطن العربي    تحريررئيس حزب العدالة ورئيس     تهام  إلمن الدولة العليا    أمحكمة  
، واستولي من المتهم الثـاني      طلب وأخذ رشوة لنفسه   بأنه  بصفته في حكم الموظف العام      

 ألـف  44على مبلغ  اإلعالمإدارة اعي والثالث مدير   مدير مكتب الجيزة للصندوق االجتم    
الـذي  ـ ة بجريدة الوطن العربي  يف مقابل عدم نشر مقاالت صحجنيه على سبيل الرشوة

                                                        
 . القاهرة – الناشر المجلس األعلى للصحافة 2003- 2002مجموعة تقارير الممارسة الصحفية لعام  )257(
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ونشـاط  تتضمن إبراز السلبيات على خالف الحقيقـة فـي أعمـال    ـ يرأس تحريرها  
، وبصفته رئيس حزب العدالة أخذ رشوة من المتهم صاحب          الصندوق االجتماعي للتنمية  

 ألف جنيه مقابل إيقاف نشر مقاالت صحفية تشكك في          30صر والسودان مبلغ     م تمحاال
 ثـاني  تنتجها الشركة لالستهالك اآلدمي، وبعد االتفاق مع المتهم ال         صالحية األغذية التي  

 .. يفيد بصالحية هذه األغذيةيوتسليمه مبلغ الرشوة قام بنشر استطالع رأي وهم

أحد محالت المالبس    رشوة من صاحب     كما وجهت النيابة إليه تهمة طلب وأخذ      
 فـي منتجـات شـركته        ألف جنيه مقابل عدم نشر أخبار صحفية تفيد التشكيك         50بلغت

حكمـت المحكمـة     25/5/2003وفـي    .، وأن تعامالتها غير شـرعية     وأسلوب إدارتها 
ـ  10لمـدة  تحرير الصحيفة  ورئيس    رئيس حزب العدالة   بالسجن علي   هسـنوات وتغريم

 )258(.وعزله من وظيفته ألف جنيه 40مبلغ

ـ وقد أعربت المحكمة ـ  في حيثيات حكمها  أسفها لتسلل قلة من أدعيـاء  " عن  
العمل الصحفي إلى هذه المهنة الشريفة المقدسة والذين حاولوا من خالل عملهـم غيـر               

تخذوا من الصـحافة  إ صرفات غاب عنها الضمير، إذالمسئول أن يلوثوا ثوبها األبيض بت     
، مستغلين مناخ الحرية السائد     يع غير المشروع على حساب المجتمع     سرمصدرا للثراء ال  

ـ  م وبدالً،  "الوطن العربي "الحصول على ترخيص بإصدار صحيفة      و  ركـب  ىن السير ف
ف الصحفي  ، فقد جعلوا الجريدة مطية لجشعهم ضاربين بمواثيق الشر         الشرفاء نيالصحفي

حصول منهم على مبالغ مالية     بتزاز بعض رجال األعمال وال    عرض الحائط بتسخيرها إل   
وذلك بتحرير تحقيقات صحفية يلوحون فيها بإبراز سلبياتهم والهجوم عليهم ثـم توجيـه              
بعض المحررين لمقابلتهم ومساومتهم لدفع مبالغ مالية للقائمين على الصحيفة في سـبيل             

 ."قة إبراز اإليجابيات وإن كانت في بعضها على غير الحقيدعاءإبإيقاف الهجوم عليهم 

كبه المتهم محمـد عبـد العـال    رتإطورة الجرم الذي وقد نوهت المحكمة إلى خ  
 لمجلس إدارة وتحرير صحيفة     ئيساً ألحد األحزاب السياسية في مصر ور      رئيساً" باعتباره

 من أن تتضمن الصـحيفة حقـائق        بإجراء تحقيقات صحفية مزيفة بدالً    " الوطن العربي "
، بينما كان هو وتابعوه يقومون بتضـليل   وتكشف الفسادلطريق أمام المجتمع ير ا بالفعل تن 

                                                        
 .17 ص26/5/2003 جريدة األهرام )258(
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 وهى الحصول على أمـوال  إجرامهم ليتوصلوا إلى الغاية من      وخداعاً  وغشاً القراء غدراً  
بعض رجال األعمال بهذه الوسيلة غير المشروعة مستغلين أشرف المهن وأقدسها التـى             

المـتهم وتـابعوه ممـن شـملتهم         إلى أن تسود الحرية والثقافة بينما حولها         تسعى دائماً 
 ."بتزازوالرشوة واإلالتحقيقات إلى مرتع للكسب غير المشروع 

 لتوقيـع الجـزاء      فعـاالً  أن تأخذ دوراً  " إلى   نيالصحفينقابة  كما دعت المحكمة    
التأديبي  على أية مخالفة ألخالقيات المهنة ومواثيق الشرف الخمسة التي صدرت بشأنها             

ما قام به المـتهم محمـد عبـد         تبة الجريمة الجنائية، ذلك ألن      ترتق إلى مر  حتى ولو لم    
بتزاز أموال بعض رجال األعمـال  سواء تلك الوسائل غير المشروعة إل    العال منذ البداية    

  يعـد أمـراً    نيالصحفيأو تعيين معظم المحررين بصحيفة دون أن يكونوا مقيدين بنقابة           
ن على النقابة أن تراقب تلك التحقيقـات        ، وكا 1996 لسنة   96ألحكام القانون رقم     مخالفاً

 خالل مبادئ مواثيق الشـرف       عنها من  هوتابعيوتحاسب المتهم    المتسمة بعدم المسئولية،  
 نيالصـحفي ومن البديهى أن رقابة نقابة .  الذكرأنفة، ومن خالل نصوص القانون   الخمسة

رقابـة ليسـت   والمجلس األعلى للصحافة كانت ستحد من هذا المشروع اإلجرامي ألن ال     
 على حرية الصحافة بقدر ما هى مسئولية لضبط العمل الصحفي إذ أن الحرية بغير               قيداً

 ." نفسهاالفوضىضوابط أو مسئولية تصبح هى 

  القبض على نائب مدير عـام      2003ألقت مباحث األموال العامة في منتصف يوليو        كما  
 أسـتاذ مـن    مة تقاضي رشوة  بته" الجيل الديمقراطي "الناطقة باسم حزب    " الجيل"جريدة  

 قـد  ـ لتحقيقات النيابـة    وفقاًـ ةت الجريدوكان. ساعد بكلية العلوم جامعة عين شمسم
ـ م" في جريدة الجيل تحـت عنـوان   2003 يوليو 8 بنشر مقال يوم     قامت   ى تتحـرك  ت

حين توجـه   و،  تجار في أمعاء الطالب   باإل  فيه األستاذ المساعد   اتهمت،  "األجهزة الرقابية 
 بسـمعته،  اإلضرارمقر الجريدة لتوضيح حقيقة الخبر والشكوى من   لي   إ اذ المذكور األست

، ممـا دفـع أسـتاذ        آالف جنيه مقابل نشر التصحيح     10  دفع ه وطلب من  المتهماستقبله  
ث األموال ببالغ حول الواقعة، التـي قامـت         الجامعة إلى التقدم إلى اإلدارة العامة لمباح      

 وحتـي  عة رهن التحقيق ولم يبـت فيهـا بعـد   والزالت الواقتخاذ اإلجراءات القانونية  إب
 .األنتهاء من تلك الدراسة
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  .صرية بآداب وتقاليد مهنة الصحافةلتزام الصحافة المإعدم . 4

لتزام بآداب وتقاليد مهنة الصحافة من أهم ما يعين علي دعـم حريـة              اإليعتبر  
 للصحافة لن يستقيم بغيـر  أوسعن المطالبة بحريات أويمكن القول ب   لتعبير،الصحافة في ا  

ـ إوال يمكن النظـر     .  مهني صارمة   بقواعد أداء  نيالصحفيلتزام الصحافة و  إ  حريـة   ىل
 اآلخـر   ه الوج ىلإ في التعبير ولكن يجب النظر       نيالصحفينها حرية   أ ىالصحافة فقط عل  

 نيالصـحفي لتـزام   إ ى المجتمـع، ومـد    ى عل لحرية الصحافة وهو انعكاس تلك الحرية     
، فعدم االلتزام بتلك التقاليد يعطـي مبـررات    بقواعد مواثيق الشرف الصحفية   نيالمصري

ألعداء حرية الصحافة في استمرار تقييدها بقيود قانونية بحجة الدفاع عن المجتمع فـي              
يكـون     الرغم من مراعاة قواعد وآداب المهنة يتحتم أن        ىوعل .مواجهة الصحافة المنفلتة  

ن العديد من الدراسـات الميدانيـة تظهـر         أ إال   نيصحفيال واجبات نقابة     من جباوذلك  
خـدمى  ، حيث يغلب علـى دورهـا الطـابع ال    النقابة في حماية القيم المهنية  تراجع دور 

 )259(. والتأديبيبدورها التعليمي والتثقيفيواالجتماعى أكثر من قيامها 

ـ     لدراسة الـدكتور سـيد     وفي تقييم ألداء الصحافة المصرية وفقاً        ي  بخيـت الت
 هـا  ؤأرا أفراد العينة التي استطلعت      نيالصحفيمن  % 89.5رأي  ،  تكررت اإلشارة إليها  

أن األخبار التى تنشرها    هم  من% 92.2 أفاد   كما،  صحافة المصرية تجنح إلى اإلثارة    أن ال 
، كما أتضـح مـن تحليـل    ةالصحافة المصرية تقتصر على تقديم جانب واحد من الحقيق   

راسة أن النسبة األكبر من األخبار تقتصر علـى عـرض           المادة الخبرية في صحف الد    
، وقلت بدرجة كبيـرة نسـبة       هب القضية أو الموضوع الذي تتناول     جانب واحد من جوان   

 أن  أفـراد العينـة     من  % 87.7فاد  أ، و تتناول جانبي الموضوع أو القضية    األخبار التى   
تميل  عن أنها    ، فضالً ةاألخبار التى تنشرها الصحافة المصرية تتسم بالروتينية والسطحي       

ـ    منهم  % 81.9في تقدير و ، السطحية والروتينية  ىلإ ار التـى تنشـرها     أن بعـض األخب
وعـن سـلبيات الصـحافة       . تميل إلى الدعاية الشخصية والمجاملة    الصحافة المصرية   

أنها تبالغ في تقديم    % 59.2حكومة، وقال أنها تخضع لتوجيهات ال   % 71.2أجاب ،ةيالقوم

                                                        
، صحف المصرية ، دار الثقافـة للنشـر، القـاهرة   المهنى للقائم باالتصال في ال عبد الفتاح عبد النبى، األداء  )259(

1991. 
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، وأجـاب   نها تتغاضى عن تقديم الرأي اآلخـر      أ% 32.8، ورأي   يجابيات واإل اإلنجازات 

من % 45.6وعن سلبيات الصحافة الحزبية أجاب       .أنه ليس لها سياسة واضحة    % 17.6
أنهـا  % 42.4، وقـال    ن منظور حزبي ضيق   ملألخبار تنطلق   أفراد العينة أن معالجتها     

،  أو بـدائل جديـدة     م حلـوالً  أنها ال تقد  % 40.8، وأجاب   تضخم من السلبيات واألخطاء   
عن تيـارات    أنها ال تعبر  % 35.2أنها تعارض لمجرد المعارضة، وقال      % 36.8وذكر  

 )260(.أنها تتغاضى عن تقديم اإلنجازات واإليجابيات% 32، وقال سياسية فعلية

 اآلراء ما انتهت إليه تقارير تقييم الممارسة الصحفية الصادرة عن           هوتتوافق هذ 
 تغطي  شهور    اًير وعددها اثني عشر تقر    2003ـ  2002لصحافة للعام   المجلس األعلى ل  

معايير ومؤشرات لقياس المالحظات    علي عدد   وتعتمد تلك التقارير    . العام شهر تلو شهر   
سـواء  الخاصة بحرية النشر والتعبير في المؤسسات الصحفية والصحف بكافة أنواعهـا      

ـ   اً يومية قومية، أو صحف    اًصحفكانت    اً حزبيـة، أو صـحف     اًة، أو صـحف    أسبوعية قومي
،  عامـة  اً بتراخيص من الخارج، أو صـحف       صادرة اً، أو صحف   محلية اًخاصة، أو صحف  

عـدم مراعـاة اآلداب    ـ  عدم توثيق المعلومـات "وتتمثل هذه المعايير والمؤشرات في
ـ عدم مراعاة آداب نشر اإلعالن ـ العامة والذوق العام عدم مراعاة آداب نشر أخبار   

ـ عدم احترام الحياة الخاصة ـ ةالجريم ـ  الدقـة عدم مراعاة    التـرويج للـدجل    وـ
 .)261(والخرافة

                                                        
 265. - 263ص  مرجع سابق –العمل الصحفي في مصر  –سيد بخيت . د )260(
 الذي صاغته نقابة الصحفيين إصدار ميثاق الشرف الصحفي    ىوافق المجلس األعلى للصحافة عل     1998 مارس   26في   )261(

شراف على لجنة فرعية من عدد من أعضائه لإلقر المجلس إنشاء أ الجمعية العمومية لها، وفي التاريخ ذاته   هووافقت علي 
ي حد تلتزم الصحف المصرية بآداب وتقاليد مهنة        أ ىلإتقارير األداء الصحفي وهي تقارير الغرض منها معرفة         إصدار  
حدد المجلس األعلى للصحافة عدة ضوابط والتزامات على الصحفيين والمؤسسات الصحفية مراعاتها أثناء وقد . الصحافة
 لحريـات وآداب  لتزامات يعد انتهاكـاً لس أن خرق هذه الضوابط واإلالنشر والتعبير، واعتبر المج  تها في   لحريتها  مزاول

 :النشر الصحفي، ومن أهم هذه الضوابط والواجبات المهنية
 مـن   لتزام فيما ينشر بمقتضيات الشرف واألمانة والصدق، بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمة، وبما ال ينتهك حقـاً                اإل -

 .حقوق المواطنين، أو يمس إحدى حرياته
نحياز في الكتابات إلى الدعوات العنصرية أو المتعصبين أو المنطوية على امتهان األديان أو الدعوة زام بعدم اإللتاإل -

 .إلى كراهيتها، أو الطعن في إيمان اآلخرين، أو تلك الداعية إلى التمييز أو االحتقار ألي من طوائف المجتمع
 .صـويرها أو اختالقهـا علـى نحـو عيـر أمـين      لتزام بعدم نشر الوقـائع مشـوهة أو مبتـورة، وعـدم ت       اإل -

 أو  لتزام بتحري الدقة في توثيق المعلومات، ونسبة األقوال واألفعال إلى مصادر معلومة كلما كان ذلك متاحـاً                اإل
 .ة السليمة التى تراعي حسن النيةي لألصول المهن طبقاُممكناً
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 المعـايير  خالفت وتركزت تقارير الممارسة الصحفية على اختيار الصحف التى      
 :وقد تركزت تلك الصحف في ما يلي ،والمؤشرات السابقة

و الجرائـد القوميـة اليوميـة، وضـمت األهـرام، األخبـار،             الصحف أ  .1
 .جمهورية، والمساء، واألهرام المسائيوال

شاشتي، حريتـي، وأخبـار اليـوم،       " الصحف القومية األسبوعية، وشملت    .2
ـ          ،، والكواكـب  ةوالسياسي المصري، ورزو اليوسـف، وأخبـار الرياض

 وأخبار الحـوادث، والـرأي للشـعب،     ،واألهرام الرياضي، وأخبار األدب   
 ."وصباح الخير، وأكتوبر

الوفد، وحـديث المدينـة، والـوطن العربـي،         " وضمت   الصحف الحزبية  .3
 إلى توقف المجلة عـن      اإلشارةتجدر  ( هالبحراوية، مايو، والبداي  و ،والحقيقة

األحرار، ، و تا، واألهالي، والمواجهة  لوفد الد ) 2003 من مايو    صدور بدءاً ال
 ."، العربي2000والجيل، ومصر

مـن ينـاير     عادت للصـدور بـدءاً  التي(النبأ  "الصحف الخاصة، وشملت     .4
 ."، ووطنيوصوت األمة، والميدان، واألسبوع، والزمان) 2003

البحيرة، والجيزة، والسفير، وأبناء دمياط، وكفر      " الصحف المحلية، وشملت   .5
 اإلسكندرية، والمنوفية، والديوان، وصوت المنيـا، وهنـا         ، وصوت الشيخ

 ."، وصوت السويساإلسكندرية والقناة، ورأي الشباب

 ."األيام الجديدة، والحياة، والعمال، والقاهرة"شملت الصحف العامة و .6

                                                                                                                                          
ر سند، أو في استغالل حياتهم الخاصة للتشهير بهم أو  بعدم استخدام النشر الصحفي في اتهام المواطنين بغيااللتزام -

 .تشويه سمعتهم أو لتحقيق منافع شخصية من أي نوع
ال يجوز نشر أي إعالن تتعارض مادته مع قيم المجتمع ومبادئه وآدابه العامة، أو مع رسالة الصـحافة، ويلتـزم                -

 وعدم تجاوز النسبة المتعارف عليها دولياً    نية،المسئولون عن النشر بالفصل الواضح بين المواد التحريرية واإلعال        
 .للمساحة اإلعالنية في الصحيفة على حساب المادة التحريرية

االمتناع عن تناول ما تتواله سلطات التحقيق أو المحاكمة في الدعاوى الجنائية أو المدنية، بطريقة تستهدف التأثير               -
ي بعدم إبراز أخبار وعدم نشر أسماء وصور المتهمـين أو           على صالح التحقيق أو سير المحاكمة، ويلتزم الصحف       

 .المحكوم عليهم في جرائم األحداث
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العـالم اليـوم، وكـل      " الصحف الصادرة بتراخيص من الخارج، وضمت      .7 

 الوقـائع العربيـة، وأخبـار العمـال،         ،خميس، والحرية الجديدة  ، وال الناس
 ."، واللواء العربيوالواقع الدولي، وأخبار سوهاج، والصقر

، أبـدو  األهـرام "ليزية والفرنسية وشملت     باللغتين اإلنج  الصحف الصادرة  .8
 ."يجبيسانإوالبروجرية 

 األداء الصحفية لعـام      تقارير ىويمكن إبداء عدد من المالحظات العامة عل      
 :،وذلك علي النحو التالي2003 ـ 2002

 : المالحظة األولي

 المجلس األعلى للصحافة أنها خالفـت تقاليـد         ىن مجموعة الصحف التي ير    أ
 أهم الصحف التي تصدر في مصـر سـواء أكانـت             تقريباً مثللصحافة ت وآداب مهنة ا  

 مـن    أو حتي صحفاً   ، حزبية عريقة مثل الوفد     أو صحفاً  األهرام مثل   ىصحفا قومية كبر  
 صـحف   ىلإ ، الخميس  مثل كل الناس أو    ء تسميتها بالصحف الصفرا   ىاصطلح عل التي  

 وأخبـار العمـال     ، الثقافة تصدر عن وزارات الدولة مثل القاهرة التي تصدر عن وزارة         
ليدها  آداب المهنة وتقا   ىلتي تصدر عن وزارة القوي العاملة، ويؤكد ذلك أن الخروج عل          ا

 ه ولكن يبدو أن هنـاك مـا يشـب   ، دون نوع أخر من الصحف معين  نوع ىال تقتصر عل  
،  آداب وتقاليد مهنة الصـحافة     ى في الخروج عل    جميعاً نيالصحفيالتواطؤ بين الصحف و   

التي تتبناها دوائر حكوميـة   تقييد حرية الصحافة ىالذي يعطي مبررات قوية لدعو ألمر  ا
 .ةنافذ

 :المالحظة الثانية

اء تلـك الصـحف قـد    ى أدعلمتوسط مالحظات تقارير الممارسة الصحفية   أن  
، ويعـد شـهر فبرايـر        في الشهر الواحد    مالحظة 2000إلىمالحظة   1700ح من   راوت

سة في عدد المالحظات التى انخفضت عـن المتوسـط           هو أقل شهور سنة الدرا     2003
العام السابق بفارق كبير حيث لم يزد عدد المالحظات التى أبداها المجلس فـي تقريـره                

رتفاع مرة ثانيـة  ، لكنها سرعان ما عادت إلى اإل      مالحظة 1503لصحفية على للممارسة ا 
لتصل إلـى   رتفاعها  إثم واصلت    ،2003 مالحظة خالل شهر مارس      1876 لتصل إلى 
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، األمر الذي يؤكد انه هناك مشكلة ضـخمة ال          2003بريل  إ مالحظة خالل شهر     2049
، فالعـدد   سياسات متبعة فـي الصـحف      ب  ولكنها تتعلق أيضاً   نيالصحفيتتعلق فقط بأداء    

الكبير من المالحظات ال يمكن أن يتم بغير تواطؤ المسـتويات العليـا فـي الصـحف                 
 . عليها الضمنيةوموافقتها الصريحة أو

 :المالحظة الثالثة

جاءت مجموعة الصحف القومية اليومية في مقدمة المجموعات السبع للصحف          
إلـى  % 24.6من حيث كثافة ما تضمنته من مالحظات التى تراوحـت نسـبتها بـين               

 ويعد شـهر    ،من جملة المالحظات الواردة في كل الصحف خالل فترة الدارسة         % 47.7
راسة في نسبة المالحظات التى أبديت على ممارسـات        هو أقل شهور الد   و 2003مارس  

جمالي المالحظات علـى    إمن   % 27.6الصحف القومية اليومية حيث لم تتجاوز نسبتها        
 هو األعلى في نسبة المالحظات التـى        2003بريل  إ، بينما كان شهر     رسة الصحفية المما

ث وصلت نسبتها   أبديت على الممارسات الصحفية لمجموعة الصحف القومية اليومية حي        
من جملة المالحظات الواردة في كـل المجموعـات الصـحفية السـبعة،             % 47.7إلى  

 :ثنين همااة حول بندين وتركزت أغلب مالحظات تقارير الممارسة الصحفي

مـن إجمـالي    % 58 والذي احتل نسـبة      ،عدم مراعاة آداب نشر اإلعالن     .1
 وميةالمالحظات التى أبديت على ممارسات الصحف القومية الي

% 32.8 أما بند عدم توثيق المعلومات فقد جاء في المرتبة الثانيـة بنسـبة        .2
وهو مـا   . من إجمالي المالحظات التى رصدتها تقارير الممارسة الصحفية       

  أن الصحف الحزبية أو المسـتقلة    إلىعكس عدم صحة المقولة التي تذهب       ي
 يمتد  ن تعبير الصحف الصفراء سوف    أهي فقط الصحف الصفراء بل يبدو       

 )262(. أيضاًىليشمل الصحف القومية الكبر

                                                        
هى تلك الصحف التى يسيطر فيها اإلعالن علـى التحريـر            - وفقا لتعريفنا الشخصي     –الصحف الصفراء    )262(

بالحد األدنى مـن     يحض على الكراهية وال تلتزم        إعالمياً بتزاز وتحمل خطاباً  إلوتسعى إلى التشهير بقصد ا    
حترام الحق فى الخصوصية والخلط المتعمد بين الـرأي والخبـر ونشـر           إآداب مهنة الصحافة ومن أهمها      

 . وعدم احترام حق الردمعلومات غير صحيحة عمداً
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حاجة الصـحف اليوميـة   تقاليد نشر اإلعالن يعكس بتزام لن كان عدم اال  إولكن   

لمؤشـر   ىالكبـر القومية ، إال أن انتهاك تلك الصحف لإلعالنات لتمويل نفقات إصدارها  
ـ      ما أثبتناه  ىلإيمكن رده   توثيق المعلومات    ـ  ال ى من صعوبة الحصول عل ات فـي  معلوم

  التي تمنع الصحفي من الحصول علي المعلومـات أو         ة والمتعدد ةمصر والقوانين الكثير  
نه ال يشكل مشكلة فقط للصحف الحزبية أو        أ منها، وهو ما يتبن لنا       هحصل علي ينشر ما   

، كمـا   التابعة للحكومة المصرية ذاتهـا المستقلة ولكنه يشكل مشكلة كبري حتي للصحف 
لخـوف مـن المالحقـة       ا ىلإلة  ومعلومات أو نشر األخبار المجه    يمكن رد عدم توثيق ال    

ا في حالة    التشريعات المصرية المنظمة لحرية التعبير تبدو وكأنه       كةن شب أالقانونية حيث   
 .)263(معاداة لحرية التعبير

مالحظـات   على أكبر عدد من ال     أما من حيث الصحف الحزبية األكثر استحواذاً      
ـ استحوذت  فقد ،تقارير الممارسة الصحفيةفي   ة علـى  جريدة الوفد وجريدة حديث المدين

ن كانت الغلبة في بعض الشهور لجريـدة الوفـد التـي            إو ،المركز األول في هذا الشأن    
 وفـي   2002، أكتوبر، ونوفمبر وديسمبر     هت على المركز األول في شهور يوني      استحوذ
في المرتبة األولي   مدينة  ، بينما جاء ترتيب جريدة حديث ال      2003فبراير ومارس    يشهر

لمالحظات ، ولم تقل نسبة ا    2003، ويناير وأبريل  2002يوليو، أغسطس  ،في شهور مايو  
ـ التى أبديت على كل منها ع الصدارة في الترتيـب عـن نسـبة     في أثناء تبوءها لموق 

في حين جاءت    .من إجمالي المالحظات التي أبديت على الصحف الحزبية عموما        % 43
 الناطقة بلسان حزب    "الجيل"ناطقة بلسان الحزب الناصري وصحيفة       ال "العربي"صحيفة    

 في المركز األخير من حيـث عـدد         "اإلسالمي عربية واللواء    آفاق"الجيل الديمقراطي و  
، حيث لم يـزد     مارسة الصحفية على أدائها الصحفي    المالحظات التى رصدتها تقارير الم    

على أكثر تقدير كما    اثنتين  حظة أو   إجمالي المالحظات في أسوأ شهور الدراسة على مال       
مالحظة وحيدة جاءت في فئة عدم مراعاة       الذي رصدت فيه     2002حدث في شهر مايو     
، مالحظـة السـابقة    الذي تكررت فيـه ال     2003 وفي شهر فبراير     ،الدقة في المعلومات  

                                                        
الصحفية عن تلك الفترة من      تراوحت نسبة عدم توثيق المعلومات في الصحف الحزبية وفقا لتقرير الممارسة             )263(

79-81%. 
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وجـاءت   .وخلت باقي شهور الدراسة من أي مالحظة تتعلق بممارسات هذه الصـحف           
 فـي مواقـع     "، والبداية  واألهالي ، والوطن العربي  ،واألحرار ،والمواجهة ،مايو"صحف  

متوسطة من حيث عدد ونسبة المالحظات التى رصدتها تقارير الممارسة الصحفية على            
علـى ممارسـتها    ، حيث تراوحت نسب المالحظات      اسةالصحف الحزبية في فترة الدر    

رصدت في فترة الدراسة من     من إجمالي المالحظات التي     % 4.5و% 3.5الصحفية بين   
أما من حيث توزيع المالحظات على معايير وضـوابط          .قبل تقارير الممارسة الصحفية   

فقد تركز أغلبها في مؤشر عدم مراعاة        ، الممارسة الصحفية للصحف الحزبية    ومؤشرات
مـن إجمـالي   % 80و% 60لذي استحوذ على نسبة تراوحت بـين    الدقة في المعلومات ا   

، فـي حـين   ممارسة الصحفية في الصحف الحزبيـة  رصدتها تقارير ال  المالحظات التي 
عدم مراعاة آداب نشر أخبار الجريمة أو عدم مراعـاة اآلداب العامـة             " فئتال يتأنعندما  

جمـالي  إمـن   % 10و% 7اوحـت بـين     مالحظـات تر  النسب  نجد أن    "والذوق العام 
، بينمـا جـاءت     اسـة حفية لهذه الصحف في فترة الدر     المالحظات على الممارسات الص   

المالحظات الخاصة بمؤشر عدم مراعاة آداب نشر اإلعالن في المرتبة األخيـرة بهـذه              
 .من إجمالي المالحظات % 3الصحف حيث لم تزد نسبتها على نسبة 

احتلت المرتبة الرابعـة مـن حيـث عـدد          أما الصحف الخاصة والمستقلة فقد      
، فمـن حيـث عـدد       تـرة الدراسـة   مارستها الصحفية في ف   المالحظات ونسبتها على م   

 ملحوظة إلى   120مالحظات التى رصدتها تقارير الممارسة الصحفية فقد تراوحت بين          ال
 هو أعلـى    2003 ملحوظة، في حين كان شهر مارس      113د  ع ملحوظة حيث لم تت    220

 ملحوظـة علـى الممارسـات    250 المالحظات التي وصلت إلىددعشهور الدراسة في    
 على أداء هذه الصحف ما بـين    وتراوحت نسب المالحظات  . الصحفية للصحف الخاصة  

من إجمالي المالحظات التي رصدتها تقارير الممارسـة الصـحفية علـى            % 13و% 6
 الصـحف، علـى   واقتصرت المالحظات في هذه المجموعـة مـن   .الصحف في مصر 

  بينما لم تسجل أي ملحوظة     "صوت األمة، والنبأ، والميدان، والزمان، واألسبوع     " صحف
وأما من حيث توزيع المالحظـات علـى مؤشـرات أو معـايير             . "ىوطن"على جريدة   

 األعلىالممارسة الصحفية المعتمدة في تقارير الممارسة الصحفية التي أصدرها المجلس           
عدم توثيـق المعلومـات،   " ن الدراسة، فقد انحصر أغلبها على مؤشريللصحافة في فترة

مؤشـر عـدم     تراوحت نسبة المالحظات على      ، حيث "وعدم مراعاة آداب نشر اإلعالن    
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من إجمالي المالحظات على ممارسـات هـذه         % 40إلى% 30توثيق المعلومات ما بين    
الصحف، بينما تراوحت نسبة المالحظات الخاصة بمؤشـر عـدم مراعـاة آداب نشـر      

بالممارسات الصحفية للصـحف    من إجمالي المالحظات     % 45 إلى   35اإلعالن ما بين    
 فـي مقدمـة     "والميدان" "النبأ" تافي لتقارير الممارسة الصحفية جاءت صح     فقاًوو. الخاصة

، حيث تراوحـت نسـب    ثيق المعلومات وآداب نشر اإلعالن    الصحف المنتهكة لقواعد تو   
مـن  % 50إلى% 40ت في جريدة النبأ ما بين       المالحظات الخاصة بعدم توثيق المعلوما    

، فـي حـين تراوحـت نسـبة     لصـحيفة ت التي تم رصدها على هذه اإجمالي المالحظا 
من % 20إلى  % 15المالحظات الخاصة بمؤشر عدم مراعاة آداب نشر اإلعالن ما بين           

بينمـا  ،  إجمالي مالحظات الممارسة الصحفية على أداء الصحيفة فـي فتـرة الدراسـة            
معلومات فـي صـحيفة الميـدان مـا         تراوحت نسبة المالحظات الخاصة بعدم توثيق ال      

من إجمالي المالحظات التي رصدتها تقارير الممارسة الصحفية في          % 75إلى% 70بين
فترة الدراسة على األداء الصحفي للجريدة، في حين شكلت المالحظات الخاصة بـآداب             

من إجمالي المالحظات التي سـجلت علـى   % 12و% 8ين  نشر اإلعالن نسبة تتراوح ب    
 .أداء صحيفة الميدان

يص من الخارج في المرتبة الخامسة      جاءت مجموعة الصحف الصادرة بتراخ    و
، حيـث تراوحـت     حظات المتعلقـة بممارسـتها الصـحفية      من حيث عدد ونسبة المال    

، تمثـل   لحوظة م 250ملحوظة إلى  180تى سجلت على ممارستها ما بين       المالحظات ال 
من إجمالي المالحظات التي تـم رصـدها علـى           % 12إلى  % 6 تتراوح ما بين     اًنسب

ات علـى ثـالث فئـات أو        أغلب هذه المالحظ  وتركزت   .ي مصر الصحف المتداولة ف  
تـراوح   تت على مالحظات    عدم مراعاة آداب نشر اإلعالن التي استحوذ      : مؤشرات هي 

مـن   % 80إلى % 75راسة، وبنسبة تتراوح بين    ملحوظة في شهور الد    200 و 150بين  
ي سـجلت   مات الت وعدم توثيق المعلو   ،لمالحظات على ممارسات هذه الصحف    إجمالي ا 

مـن إجمـالي   % 10إلـى % 8 ملحوظة وبنسبة تشكل من45 إلى30معدالت تتراوح بين  
باإلضافة إلى عدم مراعـاة اآلداب العامـة    .حظات المسجلة على أداء هذه الصحف    المال

لي المالحظـات   من إجما % 7 إلى 5 مثلت مالحظاتها نسبة تتراوح بين     والذوق العام التى  
الصـحف الصـادرة    لتوزيع فئات المالحظات علـى  أما بالنسبة الخاصة بهذه الصحف، 
 في مقدمة الصـحف الصـادرة       "العالم اليوم "، فقد جاءت صحيفة     بتراخيص من الخارج  

كها لقواعد وآداب النشـر  بتراخيص من الخارج من حيث عدد المالحظات الخاصة بانتها      
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لي من إجمـا  % 45 إلى   35فة ما بين  ية المالحظات بهذه الصح   ، ومثلت نسب  في الصحف 
 وقـد تركـزت أغلـب    .مالحظات الممارسة الصحفية على هذه المجموعة من الصحف       

المالحظات في مؤشر عدم مراعاة آداب نشر اإلعالن حيث لوحظ قيام محرري الجريدة             
حفية وذلك بدأب الجريدة علـى نشـر         التحريرية الص  ةلط بين المادة اإلعالنية والماد    بالخ

و الشركات التابعة لقطاع األعمال العام وهو مـا         أخبار الشركات والمؤسسات الخاصة أ    
 مواد إعالنية باألساس في صـورة  أنهايصنفه المجلس األعلى للصحافة في تقاريره على   

العـالم  " مـع جريـدة   "كل الناس"وقد اشتركت مجلة     .مقاالت صحفية أخبار وحوارات و  
نية فـي عـدد ونسـبة       ، لذا احتلت المرتبة الثا     في عدم مراعاة آداب نشر اإلعالن      "اليوم

في حين جاءت جريدة الخميس في المرتبـة األولـي    .المالحظات بعد جريدة العالم اليوم  
بين الصحف الصادرة من الخارج  في مجال عدم توثيق المعلومات وعدم مراعاة الدقـة               

 .ةوعدم مراعاة اآلداب العام
 : المالحظة الرابعة 

والحزبيـة   اليوميـة القوميـة      قيام الصحف أظهرت تقارير الممارسة الصحفية     
بعدم مراعاة آداب نشر أخبار الجريمة والتى جاءت مـن خـالل نشـر هـذه                وغيرها  

ـ  الصحف لألسماء والصور في قضايا األحـداث والجـرائم الشـاذة           ن تقـارير   أ ى، عل
ي أخبـار  قيام الصفحات المتخصصة ف ـعن غير حق  ـ الممارسة الصحفية قد أغفلت  

، ووكالء ورؤساء النيابة الذين تولـوا       بنشر أسماء المتهمين   حفالحوادث والقضايا بالص  
، ورؤساء وأعضـاء المحـاكم التـى نظـرت          ق مع المتهمين داخل سراي النيابة     التحقي
من قانون العقوبات   187ضوابط التى نصت عليها المادة       ال ا، وهو ما يتعارض مع    القضاي

،  العـام  الرأيلمكلفين بالتحقيق أو    من حظر التأثير في رجال القضاء أو النيابة العامة وا         
 األعلــى للقضــاء فــي عــام باإلضـافة إلــى تعارضــها مــع توجيهــات المجلـس  

أعضاء الهيئات القضائية خاصـة فـي إطـار          بحظر نشر أسماء وصور   1995/1996
 .القضايا التى ينظروها في دوائر عملهم
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 عليهـا تعبيـر     لصحافة في التعبير وأطلقنـا    عالجنا في المبحث السابق حرية ا     
خـر  آ، وبمعني   حرية التعبير في الصحافة المصرية    ناقش في هذا المبحث     ن، و "الضحية"

  كيـف تنـاقش اآلراء     ؟ حريـات التعبيـر المختلفـة      ىلإتنظر الصحافة المصرية    كيف  
بـإطالق  ب دائمـا     كانت الصحافة تطال   ا وإذ ؟ ألدائها  االنتقادات ىلإ كيف تنظر    ؟المخالفة

شـهدت السـاحة    فقـد  ؟ في التعبير، فكيف تناقش هي حريات اآلخرين    حرية التعبير لها  
 حول العديـد مـن القضـايا     جدال2003ً حتى سبتمبر2002السياسية فى الفترة من مايو    

لة اإلصـالح السياسـى     أظام مثل مس  بعضها تقليدى معتاد تتناوله صحف المعارضة بانت      
 أحـداث  أعقبـت التغيـرات التـى     اتج عن التحـوالت و    وبعضها متغير ن  والديمقراطية  

 ةيـات المتحـد   شنها التحـالف الـدولي بقيـادة الوال       التي  الحرب  و ،سبتمبر الشهيرة 11
 .األمريكية ضد العراق

ـ>>  2003 ـ     2002رؤ�>>� اJ\>>� ا�>>,��� �>>� ا��>>�"�� ذات ا�E>>"ب^ ا��>>��� أو ا�>>,���      •
 .دراس� �"��

  اهتمام الصحافة بحرية التعبيـر أم      ىعل يعتبر الموقف من اآلخر الديني مؤشرا     
  أو ىخـر أ مهاجمـة ديانـات       قضايا سياسـية أو    ى دينية عل  إسباغ أفكار زاد  ، فكلما   ال

 .ومناهضتهايمان بحرية التعبير، بل  عن تقلص اإل، كان ذلك دليالًمعتنقيها

 تنتمي صـحيفتين  حتوي أربع صحف أساسية  لم  وتحليالً اًويقدم هذا الجزء رصد   
، وفـي  اإلسالمي بشكل عام التيار ىلإا ار القومي الناصري، وصحيفتان منه    التي ىلإا  منه

ا تصدر عن الحزب الوطني الحاكم وهي صحيفة        لحزبي فإن صحيفة منه   تقسيم االنتماء ا  
 مـن   ، وتصدر الصحيفة الثانية عن حزب األحرار ولكنها أكثر اقتراباً         "اإلسالمياللواء  "

 الحـزب العربـي     ىلإ" العربي"حين تنتمي صحيفة    ي  ففكر جماعة األخوان المسلمين،     
، والصحيفة الرابعة هي صحيفة األسـبوع       راطي الناصري وهي صحيفته الرسمية    الديمق

ر القومي فـي مصـر       من قادة التيا   ذائعة الصيت والتي يملكلها ويرأس تحريرها واحداً      
اسـعة   أنهـا مـن الصـحف و       ىلإويرجع سبب اختيار تلك الصحف      . والناطقين باسمه 
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 رؤية تيارين سياسـيين أساسـيين فـي         ، كما أنها تقدم   ه في الوسط الذي تخاطب    نتشارإلا
الـرأي العـام وهمـا التيـار القـومي          أوساط  مصر األن ويحظيان بشعبية متنامية في       

 فيما لو رأينا    ىخرأ مواقف كتاب آخرين وصحف      ىلإ سوف نشير     أننا ىعل. اإلسالميو
ـ  مـن غيرهـا  لصحف تطالب ربما أكثرن تلك اأ عن ، فضالًضرورة لذلك  باسـتثناء   

 .كومة دائما بقمع حرية الـرأي     ، وتتهم الح   بمزيد من حرية الصحافة    ـ اإلسالمياللواء  
 فيما يتعلـق برؤيـة      ااألربع المشار إليه  على رصد اتجاهات الصحف     الجزء    هذا قوميو

  .الديني اآلخر

 .تديين الصراع العالمى  .1

 يتمثـل   "اإلسالمي عربية واللواء    آفاق صحف األسبوع و   هناك قاسم مشترك بين   
ـ نها الغـرب  يشاً حرباعتبارهوتديين الصراع العالمى في   الواليـات  مرأسـه  وعلـى   

 ةاإلسـالمي  التيارات أدبياتوهى مقولة متواترة فى ..  ضد العرب والمسلمينـالمتحدة  
 تلف خطاب هذه الصـحف    بالتالى ال يخ  و.. ن كانت بصياغات مختلفة   إالراديكالية حتى و  

 من ذلك هو    واألخطر..  تشدداً ةاإلسالمي الحركات   أكثر فى بعض القضايا عن خطاب       ـ
حـين  فـي   ،  عالمى الديني ال  صراعهذا ال  من   اًجزءكثير من الصراعات اإلقليمية     اعتبار  

 فـي  ه معه واحترام يمكن االختالف  مختلفاً  سياسياً تقدم صحيفة العربي الناصرية نموذجاً    
 .هت نفسالوق

المعارضة هو العامل المحورى الذى يجعل هذه الصحف        والخلط بين المؤامرة و   
 كانـت صـحف     فإذا .قدى الموضوعى للمتغيرات العالمية   خارج نطاق التناول الن   الثالث  
ن هـذه   أ األمريكيـة إال   تحفل بمعالجات صحفية نقدية للواليـات المتحـدة          عجمأالعالم  

 تتناوله الصـحف     ما ماأ من معلومات موثوق بها      انطالقاًالمعالجات تتسم بنقد السياسات     
 نطالقاًإ التحريض   ىنية السياسية ويعتمد عل   خطاب ال يتسم بالعقال   فهو في الغالب    الثالث  

تجـاه  إل بعض الصحف ذات ا  ى للقائمين عل  من نظرية المؤامرة التى تحكم البنية العقائدية      
 .اإلسالميالقومي أو 
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  تتصاعد والعرب والمسـلمون غـافلون       لإلسالمادية  الحملة المع "تحت عنوان   ف 

 عـن   نقـالً  مطـوالً مقـاالً  الجريـدة   ، حيث أفـردت   )264(األسبوع جريدة   جاء مانشيت 
ـ أعـدها  مـن  أو سياق نوقشت أي فى أو لم تذكر اسمها ـ"أمريكية"تقارير وشـملت    

ـ    جديدة لتهيئة المسرح     أمريكية حملة   أسمته لما   التقارير رصداً  تحـت  ر  للتدخل في مص
 .األقباطضطهاد إمزاعم 

ـ كيأمرخطة  .. تنفيذا لمبادرة كولن باول   "تحت عنوان   و لتفسـير الخطـاب    ة  ي
ـ مصطفى بكرى/ ألستاذ ا كتب" للمسلمينالديني  ـ  األسـبوع  رئيس تحريـر      مقـاالً ـ
 ولـم  ـ فى الدول العربيـة   يسماه بتقرير لجنة تطوير الخطاب الدينأ عن ما  نقالًمطوالً
ـ  لى من قام بوضعه   إ أولى مصدر هذا التقرير     إ رةإشا أييورد   التقريـر  ن  أ وذكـر    ـ

 تـدريس   وإلغاء األنشطةلى مؤسسات اجتماعية تمارس فيها كافة       إيتناول تحويل المساجد    
وفـى العـدد     ،)265(راألزه فى تغيير مناهج      مباشراً طرفاً ةالواليات المتحد دخول  الدين و 

كما تضـمن العـدد    ،" لهدم الكعبة  أمريكيةامرة  مؤ"جاء منشيت الجريدة    )266(التالى مباشرة 
 يأكلهـا و النافقـة    الكـالب استيراد مسحوق مـن دم الخنـازير والحميـر و         "خبرا حول   
  . " ترفع الفتة تهاجم الرسولأمريكيةكنيسة "  عن، وخبراً"المصريون

ن أير مصطفى بكرى استقى معلوماته بش     ن رئيس التحر  أوبمطالعة الخبر نجد    
ن دوائـر هامـة     مصادر مقربة م  "سماه  ألى هدم الكعبة مما     إ التى ترمى    يةاألمريكالخطة  

جـاء  " األبـواب الحرب الصليبية باتت على     "تحت عنوان   و ،)267("مريكىألبالكونجرس ا 
ن التهـاون مـع     أ" أورد فيـه     مقاالًرئيس التحرير   كتب  و )268( األسبوعنشيت صحيفة   ام

تهجموا على الرسول   اإلسالم،  ليبية ضد   الواليات المتحدة يعنى الموافقة على الحرب الص      
 ، غـالة القساوسـة المتطـرفين      أطلقواو ، للمرتدين األبوابفتحوا  و ،صلى اهللا عليه وسلم   

تـدخلوا لتغييـر   و ،وإرهـابيين رموزنا بوصفهم قتلـة  مع شيوخنا و   حاصرونا وتعاملوا و
                                                        

 )                                                                                    14/10/2002 (األسبوع   )264(
 13/1/2003   األسبوع   )265(
 20/1/2003 األسبوع   )266(
 20/1/2003 األسبوع   )267(
 2/2003/ 24 األسبوع  ) 268(
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مـا حمـل العـدد      ، ك "وأهوائهم لمصالحهم   فقاً العقيدة و  أحكامتفسير  في  هجنا التعليمية   منا
       اإلسـالم ن أينقل فيه عـن رجـال بـوش    " الحرب الصليبية والعجز العربى " عن   تقريراً

بوش الشرير يرفع شعار الصليب  قبـل ان يشـعل العـالم            "، وأيضاًً " الشر  أنواع ىسأق "
شـقاؤنا  أ. اهللا اكبر " )270(لى الجهاد ضد الواليات المتحدة الصليبية       إ يدعو   األزهر"،  )269(

لـى قمتهـا فـى عـدد     إووصـلت حملـة التحـريض      ،  )271(حكامنا صامتون ون و يذبح
تغيير المانشيتات فى الصـفحة     إلى    الذى اضطرت الصحيفة على ما يبدو         24/3/2002

بوش يقـرر هـدم     " جاء المانشيت    األولىفى الطبعة   ف طبعة ثانية مختلفة     بإصدار األولى
البقـاء هللا فـى     . .ثم باعونا  ..عبدوناتاس.. أذلونا" ". فى حالة سقوط بغداد    األقصىالمسجد  

ن أحـين   فـي   ،  "األبـيض العزاء بالبيت   و.. القدس وبغداد : مكان الوفاة .. الحكام العرب 
مريكى ومانشيت يقـول    للسيد المسيح فى خلفية الرئيس األ     ة  صورتصدرتها  الطبعة الثانية   

 قصـى األ أنقـاض الهيكـل علـى     " عودة المسيح " دينية تحت شعار     بوش يخوض حرباً  "
وتواصـل   ،" دينيـة  ألسـباب ل الذهب فى العراق     بيبحث عن ج  ضرورة لعودة المسيح و   

بعثات تبشـيرية   " . عناوين مثل  ةفتحمل الجريد  المؤامرة   ألبعادرصدها  " األسبوع"صحيفة  
 ".ت تبشيرية لتنصير الشعب العراقـى      حمال :فى الداخل  عملها فى العراق المحتل و     بدأت

ن بالمشـركين والكفـار   ييمـريك ى يصف فيـه األ  لحسين شافع فى نفس العدد مقاالً نقراًو
رامسـفيلد يغيـر   " فى عدد تـالى بعنـوان      وهو ما تأكد     .)272("قرآنية بآياتيدعم حديثه   و

واشنطن تطالب بوقف طباعة المصحف     " بعنوان   مقاالًرئيس التحرير   كتب  و )273(".آنالقر
 ، )274("الشريف

 ضد العراق هي حملة      المتحدة  التي خاضتها الواليات   االرهابن الحملة ضد    إ
 يعطيها  اإلسالمي، ولكن ربط الحملة األمريكية بالدين        العالم ، واشتعلت في أرجاء   مفهومة

                                                        
 3/2002/ 10 األسبوع  ) 269(
 17/3/2002  األسبوع   )270(
 24/3/2002  األسبوع  ) 271(
 14/4/2003 األسبوع  )272(
 28/4/2003 األسبوع  )273(
 11/8/2003 األسبوع  )274(
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لي المشـركين ضـد   إا تقول به جريده األسبوع منحازا  دينيه ويجعل من يعارض م    أبعاداً 

ر الـذي ال   األم، وهونيالمصري األقباط   ىما يلقي بظالل متعمدة من الشك عل      ، ك المؤمنين
 . مناخ حرية التعبير داخل المجتمع إشاعةىن يساعد علأيمكن 

لم تختلـف عـن معالجـة        القومية   "األسبوع"ة  ن معالجة صحيف  أمن المالحظ   و
 خـوان إلا بـاألخص  و   اإلسـالمي  التى تعتبر لسان حال التيار       ـ" عربية آفاق"صحيفة  

ضـد  " صـليبية " حربا   أعلنتة   المتحد والياتن ال أالمسلمين وتكاد تتفق الصحيفتان على      
هو جـزء مـن     وفي العالم   ن ما يحدث فى المنطقة العربية       أوتتفقان  . سالم والمسلمين اإل

حـد العنـاوين الرئيسـية      أقول  تفالشواهد على ذلك كثيرة     و ،اإلسالمصراع كونى ضد    
 )275( وراء التصعيد الهندى ضد باكستان المسلمة      CIAاللموساد و ا"  عربية   آفاقلجريده  

أمريكا تراقب الحج والمسـاجد     "،  )276("األمريكيةض تغيير مناهج الدين على الطريقة       رف"
 واألمريكـان الصـهاينة   " )278("م السـودان  يمشروع أمريكي لتقس  "،  )277("ومدارس القرآن 

قة سالح صـهيونية لمحاربـة       صف إلتمامالهند تسعى   "،  )279("ا ضد ارتيري  ثيوبياأيساندون  
بادة جديدة ضد   إحملة  ،  )281( "ط لتنصير المسلمين  حوار الحضارات مخط  "،  )280("باكستان
 )282(". الصينمسلمي

  مواقف ذات طبيعة سياسية خالفية إنما      ىؤية دينية عل  ن إسباغ ر  أومن المالحظ   
ـ    أ ةيألي مصادرة   إيرمي باألساس    ن مـن   أ باعتبـار    ة الجريـد  هراء تعارض ما تطرح

 .المسلمين ويعمل ضد مصالح يعارض سوف يكون في حقيقته يناهض اإلسالم
 التى يصـدرها الحـزب الـوطنى    ـاإلسالمي  ولم تختلف معالجة مجلة اللواء 

ن الدولى والعربى من أللش " عربيةآفاقو" "األسبوع" عن معالجة صحيفتى ـاطى  الديمقر
                                                        

 3/1/2002 عربية  آفاق )275(
 24/1/2002 عربية آفاق  )276(
 7/2/2002 عربية آفاق  )277(
 7/2/2002 عربية آفاق  )278(
 21/2/2002 عربية آفاق )279(
 13/6/2002 عربية آفاق  )280(
 13/6/2002 عربية فاقآ )281(
 4/7/2002 عربية آفاق )282(
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ـ على الصعيد الكونى ـ  أمريكيةاض وجود حملة  رحيث افت  ضد العـرب والمسـلمين    
 بعنـوان   محمد المسير مقاالً  .كتب د " الدين النصيحة "تحت عنوان   ، ف  على ذلك  همثلأوهناك  

 يحظ به البشر الذين      بما لم  األمريكيةيقول فيه حظيت الكالب لدى الرئاسة       " كلب كلينتون "
 ثم يمضى الكاتب فى حديثه فيستعين       ،"أفغانستان فى   األمريكية القوات   ييدأيذبحون على   

ن هـؤالء السـفاحين   أ" قائال ـ القاعدة   الجهادية مثل تنظيمةاإلسالميبمقوالت الجماعات 
 األعلـى  اإلنسـان  أنفسهميعدون   و األرض يتعاملون من منطلق االستكبار فى       أمريكافى  

 )283(."ن يسودأالذى يجب 
" جنون يرفضه المسـلمون .. مريكى لضرب مكةألدعوى الكاتب ا"تحت عنوان  و

 محـدودة  أمريكيـة   فى مجلـة لإلسالم حديث مفصل عن كاتب مغمور نشر حديثا معادياً   
 .اإلسـالم  دولية ضـد     لى جزء من مؤامرة   إمريكى  ألتحول حديث الكاتب ا   قد  االنتشار و 

 والهجوم الذى يتعـرض     أمريكا فى   لإلسالمفى نفس العدد تحقيق عن الصورة المشوهة        و
 .له المسلمون

ـ " الـدين النصـيحة    "يسبوعمحمد المسير فى بابه األ    . يتحدث د و مـوال  أن  ع
 مـن بنـى     ةاإلسـالمي  األمة أعداء قد وضعت فى يد      األموالن هذه   إ" ..المسلمين قائال 

يصف الكاتب  و"يا الصليبية ينتفعون بها ويخربون بها ديار المسلمين         اى النو ذوو صهيون
محمد المسير فى بابـه     . يقول د كما   )284("خطر من الشيطان على البشرية      أ "بأنها أمريكا

 قامـت علـى عقيـدة    إسرائيلن أغائبة هى  قيقةن هناك ح  أ"  دين النصيحة ال "يسبوعاأل
تجعـل مـن   ن تخترق النصرانية وأ واستطاعت ه توراتيأوهامو دينية   أساطيروصهيونية  

. ن المسـلمين  آ قر إالولن يغلب توراة اليهود      . عن قضيتهم الباطلة   العالم الصليبى مدافعاً  
 إال  اإلسـالمي ربات حزب اهللا و لن يعود الحـق     تحت ض  إالولن ينهزم حزب الشيطان     

 يكـاد يتطـابق مـن حيـث         ن الخطاب السابق  أومن المالحظ    ،)285("بالجهاد اإلسالمي 
، والتي تقـوم فكرتهـا       الراديكالية ةاإلسالميالمفردات مع خطاب الجماعات     المنطلقات و 
الكـافرين وال   لي فسطاطين فسطاط المؤمنين وفسـطاط       إن العالم ينقسم    أ ىاألساسية عل 
 )286(.شئ بينهما

                                                        
 7/3/2002  يسالماللواء اإل  )283(
 25/7/2002 يسالماإلاللواء   )284(
 7/2002 / 1 يسالماإلاللواء   )285(
 25/7/2002 يسالماإل  اللواء )286(
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قدمت جريده العربي لسان حال الحزب العربي        عكس من النماذج السابقة      ىوعل  

 . والعـرب  ةراع السياسي بين الواليات المتحد    الديمقراطي الناصري صورة مختلفة للص    
ضية بوصفها مواجهة بين حضارتين وسياسات ومصـالح متناقضـة          فقد تعاملت مع الق   

وهو الوضع الصحيح للقضية والتي      ،اً ديني كثر من كونها صراعاً   أمتباينة  استراتيجيات  و
ـ وح. يمكن من إدارة الحوار حولها في إطار االتفاق واالختالف          عنـدما اسـتعلمت     يت

ت نشـر  األسبوع  فقـد      ة عكس جريد  ىن دينية قدمتها بصورة ايجابية عل      عناوي ةالجريد
ه صورة السيد المسيح تحت     فى خلفيت مريكى جورج بوش و   ألصورة للرئيس ا   الصحيفة  

مريكي ال عالقـة لـه   ن ما يقوم به الرئيس األألي  إ  في إشارة  )287("خيانة المسيح "ان  عنو
نهـا جـزء مـن حملـة     أ ى األسبوع الصورة نفسها عل ةحين قدمت جريد  في  بالمسيحية  

 .وردناهأ النحو الذي ى علمسيحية ضد اإلسالم
مـن منظـور كونهـا      العـراق   ة ضد    عالجت الحرب األمريكي   ةن الجريد أكما  

عارات التقليدية   الحرب ضد العراق باالستعانة بالش     أثناءاكتفت الصحيفة    و  سياسياً صراعاً
 األمـن و للمعـارك    االسـتراتيجية  األبعادورصد  ".. ال لخيانة الدم العربى   "للتيار القومى   
، وهو ما يقـدم صـورة    )288(لخأ. ى ورصد مظاهر الرفض الشعبى للحرب     القومى العرب 

 .ياسية لقضية ذات طبيعة سياسية أيضاًيجابية لمعالجات ذات طبيعة سإ
 :التحريض الطائفى .1-2

يض الطائفى   فى التحر  اإلسالمياللواء   عربية و  آفاقو األسبوعاشتركت صحف   
 العالقـات بـين المسـلمين    علـي  هو مـا ينسـحب تلقائيـاً   و، المباشر ضد المسيحيين 

 سـواء  أفضلى نحو عل نالمسيحييفقد اتجهت لتعامل   " العربى"حيفة   ص أما.. المسيحيينو
 .اإلخبارية أومن حيث الخدمة الصحفية 

 أوراقحد  أا  قضايا المسيحيين فى مصر باعتباره    " األسبوع"تناولت صحيفة   فقد  
مـاذا  "سعد بعنـوان    أ لجمال   نشرت الصحيفة مقاالً  ، فقد   األمريكية اإلدارةالضغط فى يد    

دة وطنى للهموم والمشكالت     تناول جري  أسلوبنتقد فيه   ا".. ؟األمريكيةتريد جريدة وطنى    

                                                        
   2003 /16/3  العربى )287(
 23/3/2003 العربى  )288(
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، األمريكيـة وذلك لرفض حمالت المقاطعة للبضـائع  " بالصهاينة"القبطية ووصف كتابها   
األسـبوع األسـتاذ     نتقد رئـيس تحريـر    ، كما ا  )289(وتفضيل الحوار حول ثقافة السالم    

لـى مـزاعم    إ سماه  بالحملة األمريكية الجديدة ضد مصر اسـتناداً        أمصطفى بكرى ما    
 أدواتحـد   أا الطرح يجعل مـن الهمـوم القبطيـة          هو فى هذ  و،  )290( قباطاألاضطهاد  

 مناقشـة  ى عل وء األمر الذي يجعل كل من يجر      الواليات المتحدة للتدخل فى شئون مصر     
خلها فـي   تـد  إلـى    داعياًة  في يد الواليات المتحد   لعبة  كالت األقباط في مصر وكأنه      مش

 .الشئون الداخلية المصرية

لي تخصـيص مقاعـد فـي       إ ا عندما دع  هع البابا شنود   األسبو ةوهاجمت جريد 
 "يـا قداسـة البابـا شـنودة       .. ال" ة وجاء العنوان الرئيسي للجريـد     نالبرلمان للمسيحيي 

بـا  مواقـف البا  " قائال   أضافو التحريض   بدأتالمنظمات المشبوهة استغلت الحديث و      "
 )291(."فجأةفلماذا تغيرت لغة الحديث .. يفخر بها كل مصرى

ـ  مباشـرة تنطوي علي إسـاءة "  عربيةآفاق"صحيفة الجة وكانت مع  أحيانـاً   
موضوعات يظهـرون   ز  ابرأ من خالل    أوالمباشر لعقائدهم   للمسيحيين سواء بالتعريض    

 محمد عمـارة فـى      .م د اتهإ  على ذلك  األمثلةومن   .قل مكانة من المسلمين   أ أنهمخاللها  
نهمـا صـارتا   أية واليهوديـة ب كال مـن المسـيح   " بل والمستق اإلسالم"سبوعى  ألعموده ا 

 عـن   الصحيفة تقريراً نشرت  ، كما   )292( التوحيدية اإلسالمبالتحريف مقابل ديانة    " وثنيتين"
 استدعاء ميراث ما قبل الدولـة  ه جرى خالليسالمإ من منظور األقباط التعامل مع   أسس

قوانين ورفض ما يسـمى بـال      الذمة وحتمية االرتباط بعقد الذمة       أهلالحديثة مثل مفاهيم    
 مصـطفى   المرحـوم    نشرت الصحيفة نص رسالة    و )293(المستوردة فى مجال المواطنة   

.. اإلسـالم  الجهاد والرباط فى     أهللى  إخوان المسليمن   إل المرشد العام لجماعة ا    مشهور
لى إن الباب المفضى    أهم ينسون   " حيث جاء فيها     تحريض ضد المسيحيين   ىعلوانطوت  

                                                        
مصـر ومعروفـه بمواقفهـا     تصدر في ة قبطية شهيرةريد وجريده وطني هي ج– 20/5/2002 األسبوع )289(

 .الليبرالية
 14/10/2002 األسبوع  )290(
 4/11/2002 االسبوع    )291(
 3/1/2002 عربية آفاق ) 292(
 14/2/2002 عرببية آفاق )293(
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 دخلت سيناء   هسرائليإ دبابة   أولن  أ، و اإلنجيل من   ةيآه   منقوش علي   األمريكية المخابرات 

 نـدوة   عمـال أنه فى نفس العدد نشرت الجريدة       أيالحظ  و،  " من التوراة  كانت تحمل نصاً  
 فى الفكر الصهيونى وتنطوى على طعنا فى الكتـاب المقـدس واتهامـه     اإلرهابجذور  

رتبـاط  إمسـالة    "لمستقبل وا اإلسالم"محمد عمارة فى بابه     . د، كما تناول    )294(بالتحريف
عقـد  " يقـول    و هذه العالقة هو عقد الذمـة        أساسن  أ أكدو ةاإلسالميالمسيحيين بالدولة   

هـو مؤقـت بالنسـبة      و ..اإلسـالم  الذمة المقيمين بـدار      ألهلالذمة من العقود المؤبدة     
 )295(".ار السالم بفترات موقوتة كالتجار الداخلين على دللمستأمنين

جريـدة اللـواء    للشأن القبطي في اً مباشرلم يرصد تعرضاًنه أوعلي الرغم من  
تكشـف   "اإلسالملى إسلة من الموضوعات عن حاالت تحول     شملت سل  أنها إال اإلسالمي

 اإلسـالم  يعتنقـون     فتاة ورجالً  14"تحت عنوان   ، ف  فى المسيحية   ضمنياً ن طياتها طعناً  بي
لم يخـل   واإلسالم  اعتنقوا  ذين   ال األشخاصمع  ت  ا لقاء ة الجريد أجرت"فى مدينة البعوث    

 التالية تحت عنوان    عدادألاوتكرر نفس الخطاب فى     . )296(حديثهم من طعن فى المسيحية    
ـ    حطاً تضمنو أوروبيين إسالمعن حاالت   والذي تضمن حديثاً    " طريق النور " ن أ مـن ش

 )297(.المسيحية
ع مـن   هو نو  لي اإلسالم إن التحول من المسيحية     أ لم تعتبر    ةن الجريد أويالحظ  

 الصواب وهو ما يكشف     ة العقيد إلى الخطأ    ولكنها اعتبرته تحول من العقيدة     ةحرية العقيد 
عـن   "سـالمى اللـواء اإل  "لحاالت لم يختلف خطاب     فى بعض ا  و .عنصري عن منظور 

 ةسمته الجريد أالمد الديني وما     الراديكالية عند الحديث عن      ةاإلسالميخطابات التنظيمات   
 .)298( من اليهودية و الصليبيةاإلسالمتعرض لها الهجمة الشرسة التى ي

ـ للنظر اتجاه الصحيفةالملفت ولعل  لى التعريض المباشرة بالعقيـدة   ـ إ أحياناً  
 ".المواطنة"ار  رغم كونها صادرة عن الحزب الوطنى الذى يرفع شعـالمسيحية 

                                                        
 2/5/2002 عربية آفاق  )294(
 12/9/2002 افااق عربية  )295(
 11/7/2002 يسالماللواء اإل )296(
 22/8/2002 يالمس اللواء اإل )297(
 11/7/2002 يسالم اللواء اإل)298(
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 علـى  عتراضـاً إ ةحد الكتاب الرئيسيين فـي الجريـد    أمحمد المسير   . يقول د و
 أهلهـا  التى يكـرم     األغنيةعار  "المطربات  إحدى  جلها  أ الشبابية التى كرمت من      غنيةاأل

رتكـاب  إ وتئد قيم المجتمع وتيسر للشباب من الجنسـين كيفيـة            األمةوتستنزف ثروات   
غنيـة  أغرب فكـرة  أ وأما.. ودنس وبكل كبرياء وبكل غرور ونذالة   إعزازالخطيئة بكل   

 مـن  ةخوذأ بهذا الطريق الفاحش وهى فكرة م   األمةل  لى عقو إفهى فكرة صهيونية تتسلل     
 أة  وهو قصة غرام وعشق وتشـبيب بـالمر        اإلشادة العهد القديم المسمى نشيد      رسفاأحد  أ

 أطيـب ن حبـك  ذه العبارة ليقبلنى بقبالت فمه أل      به يبدأبتذال والسفر   إوجمالها ووصف و  
بى اهللا سـليمان عليـه      لى ن إ فهى سفر منسوب     األخالقيةمع تلك السوءات    و. من الخمر 

، وهو أمر يجاهر بتحريف الكتاب المقـدس األمـر الـذي    )299(وهو منه براء ـ  السالم
نه ال وجه للمقارنة بين الكتاب المقـدس واألغـاني إال          أ خاصة و  نيجرح عقائد المسيحيي  

 . من القيمة الخلقية للعهد القديمفي الحط

 لتأكيـد فكـرة     وذجـاً  قدمت صحيفة العربي الناصـرية نم       العكس أيضاً  ىوعل
 تجاه القضية الفلسطينية على وجه الخصـوص        "البابا شنودة " بمواقف   اإلشادةوالمواطنة  

 ةاإلسالمين القبطى ورؤيته لمستقبل العالقات      أالشهموم   لم تفسح المجال لمناقشة      أنها إال
فرد ن ت أجريدة فى عيدى الميالد والقيامة      اعتادت ال ، كما   المسيحية فى المجتمع المصرى   

 الحرب ضـد العـراق      بانإو )300(صفحة كاملة مدعمة بالصور الدينية لهاتين المناسبتين      
 )301(. ومسيحية معاًإسالمية رموز أراء على استطالع حريصةكانت 

 

  . دعمها لحرية التعبير في الصحافةى ومد2003-2002المعارك الصحفية . 2

عارك الصحفية خالل    الم ه علي في هذا الجزء نقدم رؤية لبعض من أهم ما أطلق         
قـد تباينـت مواقـف       و ،  التعبير  الرأىالتى تناولت قضية حرية      و 2003ـ 2002عام  

رتباطاتهـا  إوالسياسـية   تحالفاتهـا   ولوجى و ي لموقفها االيد  قضايا تبعاً الصحف من هذه ال   

                                                        
 14/3/2002 يسالماللواء اإل )299(
 27/4/2003العربى -5/1/2003 العربى  )300(
 30/3/2003 العربى )301(
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هو ما كشف عن غياب بنية فكرية تدعم حريـة           التحيزات الشخصية و   أحياناًوالمصلحية   

 .غلب الصحف المصرية بشكل عامأ ر فى عمل وممارسة والتعبيالرأى

 "دريم" قناة أزمة ـ  األولىالقضية . 2-1

ل اسـج ــ    أنواعهاصحف المعارضة باختالف    الكثير من   على صفحات   أثير  
" الشـباب بـين   العادة السرية   " هالة سرحان حول موضوع      يةاإلعالمحول برنامج قدمته    

ـ إلى سـجال  إنه تحول أ إالاجتماعية  وةأخالقين الموضوع يتناول مسالة أورغم    يعالم
  ." والقيماألخالقلغة " من أكثر" لغة المصالح"وسياسى تحدثت فيه 

نه يحمل  أ الوفد الذى من المفترض      التى يصدرها حزب   .."الوفد" صحيفة   أطلقت
 ،الحملة ضد البرنامج واعتبرتـه يخـدش الحيـاء        ، وحماية حرية التعبير     لواء الليبرالية 

 البرنامج فى ثـوب تثقيفـى       إخراجصاحبة الفضيحة تعمدت عدم     "ن  أالصحيفة  وذكرت  
 إالن هدفه لـم يكـن     أ الجنسية الفجة لكن بدا من البرنامج        اإلثارةعلمى محترم بعيد عن     

جنبية التى تستهدف تعقيم    ألتكريس الهجرة الثقافية ا   سر حواجز الحياء لدى المشاهدين و     ك
رـ راــاألحسارت صحيفة   و )302("لفجور بين الشباب   ونشر الخالعة وا   واألخالقالقيم  

ووصـفت  ـ  علـى نفـس الـنهج     أيضاً  ليبرالياًأ الذى نشاألحرارالتى يصدرها حزب 
 تحشـد واستمرت صحيفة الوفد فـى حملتهـا و        ،)303( فاضحة أفكاراًنه يقدم   أالبرنامج ب 
ـ   إ األمرووصل   ،)304(الكتاب خلف موقفها من البرنامج    المثقفين و  ال كتبـه   لى ذروته بمق

  ومدافع صلب عن حرية الصـحافة ى وهو عضو بمجلس الشورـالدكتور شوقى السيد  
برنـامج الـذى   فى صورة بالغ للنائب العام يطالب فيه بالتحقيق مع القائمين علـى ال           ـ

قال الدكتور شـوقي    ، و "الفسق فى المجتمع  الفجور وانتشار الرذيلة و   "لى  إيه  أيدعو فى ر  
  أنهـا  بـه مبـدعتها    أثبتـت ك بغريب على هذه البرامج التـى        ليس ذل و "السيد في مقالة  

ذاع صـيتها فـى المجتمـع     التـى   ة المشهورة جنسـياًُ   هفاتمستنسخة من تلك البرامج ال    
 )305(."المساءلة والعقابمعه هو ما يتعين مريكى وألا

                                                        
 16/10/2002الوفد  )302(
 23/10/2002 األحرار )303(
 25/10/2002 الوفد )304(
 29/10/2002 الوفد )305(
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 ضـد  ليس فقط ضد القناة برمتها و  اإلعالمقامت صحيفة الوفد بتحريض وزير      و
ـ صفوت الشريفن أ البرنامج إال  فى حوار له مع الجريدة عـدم  أكد – اإلعالم وزير  

العـادات  و األخالقيةلتزام بالقيم   إلدعاها ل فرض رقابة على القنوات الخاصة و     ل ةينوجود  
الـذي يملـك    ـحمد بهجـت   أحدهما من أنشرت الوفد الحقا تصريحين و .)306(والتقاليد
هالـة  . د مـن    خرآتصريح  و،  دعم القناة  نفى فيه تلقى تمويل من البنوك ل       ـ القناةأسهم  

 ناقشت موضوع أنها أكدتو دافعت فيه عن موقفها ـمعدة البرنامج ومقدمته   ـسرحان  
 )307(.رجال الدينلى المتخصصين وإالعودة ب" العادة السرية"

 يـة اإلعالم المنطقـة  إدارة عندما قرر مجلس بأيامبعد ذلك   " دريم "أزمةوانتهت  
النسـبة للمجتمعـين    ناة لتناولها مواضيع ذات حساسـية شـديدة ب         للق إنذارالحرة توجيه   

 .المصرى والعربى

 ليبراليـة تـدافع عـن       ة جريد  الوفد مستغربا من حيث أنها     ةويبدو موقف جريد  
ـ        تتجه  التها  واح، فكانت م  حرية التعبير  ن قدمتـه   ليس فقط إيقاف البرنامج وال عقـاب م

فـي   يحمل    وهو  أمر ،لك القناة الفضائية   ت ى فرض رقابة عل   ىلإولكن محاولة دفع الدولة     
  داخل أحزاب اشتهرت بأنها    ىتراجع األفكار الليبرالية حت   ى  طياته الكثير من الدالالت عل    

 .قلعة حصينة لها

 فـى معالجـة     "واألسـبوع العربـى   "صحيفتا  موقف  ختلف  إأخرى  ومن ناحية   
السياسـية  لتوجهات  ن كلتا الصحيفتين تشتركان فى ا     أرغم  " دريم" قناة   أزمةالموقف من   

هو نموذج لفضـائيات    " دريم"ن ما قدمته    أ" األسبوع"فمن ناحية اعتبرت صحيفة     ،  العامة
 أنهـا و والفبركة   اإلباحية نشرو واإلسفافتهم القناة بالعرى    إ  مطوالً نشرت تحقيقاً و العار

بقيـة   سـنتهم بالتعصـب والتطـرف و       نناأنعرف  " الصحيفة   أضافتو ،قنوات مشبوهة 
نحن بالفعل متعصبون متطرفون فى احترام مشاعر الناس فى          سابقة التجهيز و   تتهاماإلا

 ىعلو. )309( تالية لها  عدادأاستمرت الصحيفة فى حملتها فى      و .)308("مجتمع مسلم محافظ  
                                                        

 29/10/2002 الوفد  )306(
 31/10/2002 الوفد  )307(
 21/10/2002 األسبوع )308(
 10/2/2002 األسبوع  )309(
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فقـد  . األزمةالعربى مع   "يدولوجية غلبت على تعامل صحيفة      ألعتبارات ا إلن ا إفالعكس   

بـث الـنص الكامـل    "هجوم على محطة دريم هو ب الن سبأمنذ البداية   " العربى"ذكرت  
الـذى دخـل فـى       و أعقبهالحوار الساخن الذى     محمد حسنين هيكل و    األستاذلمحاضرة  

   )310("ن اقتربت منها من قبلأحطة مصرية مناطق محظورة لم يسبق لم

عـادت   و "هالة سرحان " مع    مطوالً حواراً" العربى"وفى العدد التالى لها نشرت      
الجامعـة  فـي    هيكل   األستاذ ألقاها المحاضرة التى    إذاعةن  أ على   تأكيدالإلى  من خالله   
م ولكن جاء الهجوم من بـاب القـيم والعـادات    ي هو سبب الهجوم على قناة در  األمريكية

قف الوفـد   نتقد فيه مو  ا  وفى نفس العدد كتب سعيد شعيب عموداً       ،)311( والتقاليد خالقواأل
كتـب  و ؟"عالمىإ منبر   بإغالقليبراليون  ب  الكيف يط "من برنامج هالة سرحان وتساءل      

 فيـه  أكـد " حزام العفة عن دريم وقبلها وبعدها  " بعنوان    عبد المجيد مقاالً   إبراهيمالروائى  
 األدبـاء اسـتهدفت   ن كل الحمـالت     أوجد شخص يمتلك الحقيقة المطلقة و     نه ال ي  أعلى  

 بهـا   حيـاهم التـى   استخدموا نعمة العقل     فكروا و  أنهمالمفكرين الذين كان كل خطأهم      و
 علـى   ن هناك تحريضاً  أ"وقال  ..  دريم أزمةوتناول السيد الغضبان فى مقال له        )312("اهللا

 بتجربـة   أشاد و   يةاإلعالم االلتزام بالحرية    أهميةوشدد على    .." القنوات الفضائية  إغالق
 المصـرى   اإلعـالم قناة دريم الناجحة فى جذب الجماهير المصرية التى انصرفت عن           

" دريم" محمد حسنين هيكل على شاشات       األستاذ إطاللةوجاءت  "   قائالً أضافو ..يماالس
 )313(." هذه القناة لديهم حس مهنى متميزأمرن القائمين على ألتثبت 

قنـاة  " أزمةلم تكن محور    "  والتعبير الرأىحرية  "ن  أويتضح من التحليل السابق     
ي الـرغم مـن   ، وعللغالبصالح هو االصراع السياسي أو صراع المبقدر ما كان   "دريم

 عـن حريـة     اً أصـيالً   العربي من األزمة والتي بدت فيها مدافع       ةالموقف المتميز لجريد  
ن األزمة سببها بث حديث للقطب الناصري األستاذ محمـد   أ ى عل  إلحاحها أنالتعبير، إال   

ـ                ن حسنين هيكل جعل دفاعها عن القناة وكأنه دفاع عن محور إعالمي ناصري أكثـر م
                                                        

 20/10/2002لعربى  ا)310(
 27/10/2002 العربى  )311(
 27/10/2002 العربى  )312(
 3/11/2002 العربى )313(
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ـ           عن المبدأ ذاته  الدفاع   اس ، ولكن في كل األحوال كان موقف العربي أفضـل بمـا ال يق
 .حرية التعبير لمصالح سياسية ضيقة في الدفاع عن هبموقف الوفد الذي انتهك تاريخ

  صورة السادات عارياً: القضية الثانية .2-2

 نشأ "دريم" برنامج     أزمةن  أ اعتبرت   األحرارو واألسبوعالوفد  صحف  ن  أرغم  
 أعدتـه  ولم تعتبر البرنامج الـذى       – اإلباحيةونحالل  إلفى نشر الفجور وا    تيجة التوسع ن
ـ التعبيـر  والـرأى  لفضائيات العار وال عالقة له بحرية  مثاالًإالقدمته هالة سرحان و   

 ـ بعـد اغتيالـه    ـ  نشر صورة الرئيس السادات عارياًن أ ذاتهاالصحف تلك اعتبرت 
 فى الميـزان  وهو ما يمثل خلالً.. التعبيرالرأى ولحرية    االًتعبير عن حرية الصحافة ومث    

 بقيام صـحيفة    الزمةا وقائع   بدأت .التعبير قضايا حرية  فى التعامل مع     يخالق واأل يالقيم
عضو مجلس الشورى عن الحزب الـوطنى محمـود   ا  التى يملكهـ المستقلة  ـالميدان  
 سـعيد عبـد الخـالق    ذوقتئ ونيالصحفي تحريرها عضو مجلس نقابة ويرأس ـالشناوى  

 عارية فـى المشـرحة عقـب      – السادات   أنوربنشر صورة كبيرة لجثة الرئيس الراحل       
ـ غتيالهإ ولم يكن نشر الصورة فـى سـياق   ،  الطلقات النارية والدماءأثار ها وبدت علي 

وفـى  ، ه جاء ضمن تحقيق حول الطـب الشـرعى  موضوع صحفى يخص السادات لكن    
 للصحافة بالغا لكل    األعلىر مصطفى كمال حلمى رئيس المجلس       عقاب ذلك قدم الدكتو   أ

 القانونيـة ضـد المسـئولين علـى      اإلجراءات التخاذ   نيالصحفينقيب  ب العام و  من النائ 
مخالفة صارخة لقيم الصـحافة ورسـالتها كمـا         " ما نشر ينطوى على      الصحيفة معتبراً 
خروج عن ميثـاق الشـرف      لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين و    انتهاك  حددها الدستور و  

رئـيس التحريـر   بإقالة  – محمود الشناوى ـالجريدة  مالك عقب ذلك قام  )314("الصحفى
ن سعيد عبد الخالق شعر بالصـدمة علـى         أهالى  وذكرت صحيفة األ  .. سعيد عبد الخالق  

 إذن من صحفى بالصحيفة حذره من نشر الصورة ما لم يكـن هنـاك   أكثرن أالرغم من   

                                                        
 28/5/2002الحياة اللندنية )314(
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بتحريك دعوى قضائية   شقيق الرئيس السادات     كما قام    )315("ة بنشرها من السلطة المسئول   

 )316(.تهازوحبن الملف أ المصرية بحكم األمن أجهزةوضد الصحيفة 

ـ إن ينحـاز    أ، دون    وسطاً ن يقف موقفاً  أ ونيالصحفوحاول مجلس نقابة     ي أ ىل
 أعربو استنكر العمل   " حيث   األطراف حرص فيه على ترضية كل        بياناً أصدروطرف  

ن سـعيد عبـد   أ"خرى ذكر  أنه من ناحية    أ إال" لمشاعر قطاع من الجماهير      ئ ذلك يس  أن
"  تضـامنه معـه  أعلنو رفض فصله تعسفياً  و اإلطالق على   اإلساءةالخالق لم يكن يقصد     

الـرد  في  دورها التاريخى   ة و عتزازه بالقوات المسلح  إ البيان عن تقديره و    أعرب وأخيراًَ
 )317(.األمةوالدفاع عن مقدسات 

 ة جريـد فـى " من قريـب "حمد سالمة فى عموده اليومى    أمة  سال  األستاذ انتقدو
نه تصـرف يـدخل فـى نطـاق         أووصف ما حدث على     " الميدان" الحملة ضد    األهرام

انتقـد موقـف    و "ونيعاقب عليها القـان   جريمة  "لكنه ال ينطوى على     " الجليطة الصحفية "
 والعربـى   األسـبوع هت صحيفة   اتج و . رئيس التحرير  صاحب الجريدة الذى قام بفصل    

 ".الميـدان "لى التضامن مع سعيد عبد الخالق وموقف جريـدة          إاللتان اهتمتا بالموضوع    
قناة "هالة سرحان فى     من برنامج     شرساً والتي وقفت موقفاً   األسبوعففيما يتعلق بصحيفة    

قضية  فى   اًيتبرير ، اتخذت الصحيفة موقفاً    درجة التحريض عليها   لىإفيه   ووصلت   "دريم
ـ ير مانشيت مصحوباًنشر رئيس التحر" دريم "أزمةففى  .صورة السادات  ورة هالـة   بص

لى إفضائيات مصرية تدعو     .اللى اختشوا ماتوا  "سرحان فى صدر الجريدة وتحته عبارة       
ـ    " الميـدان  "أزمةما فى أ )318("يلة وتستبيح المحرمات ذالر لة أفقـد اعتبـرت النشـر مس
 د عبد الخالق نفى فيه المخالفـة وحـوار         حوارا مع سعي   "األسبوع"واستضافت  " تقديرية"
قالة عبد الخـالق    إشناوى يعلن فيه ندمه على تسرعه ب       مع صاحب الجريدة محمود ال     خرآ
 )319(.يقرر عودته للعمل من جديدو

                                                        
 29/5/2002 االهالى  )315(
 31/5/2002 الحياة اللندنية )316(
 30/5/2002 األهرام  )317(
 21/10/2002 سبوعاأل  )318(
 3/6/2002 األسبوع  )319(
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  مجـاالً أفسـحت وزمـة  ألت بنشر متابعة خبرية ل    فقد اكتف " العربى" صحيفة   ماأ
 )320(.لسعيد عبد الخالق للدفاع عن موقفه

اطأت فى هذه الحالة مع الصحيفة والصـحفى         الصحف تو  أن فى   زمةاألتبدو  و
 سـوء  إدانـة لـى  إعلى حساب قدسية وحرمة الجسد المتوفى وخصوصياته ولم تتطرق         

قد يكون الدافع من وراء ذلـك تصـفية          و ،ةالتعبير فى هذه الحال    و الرأىاستخدام حرية   
العربـى  و األسبوعته فهل كانت صحيفتا     حسابات سياسية مع السادات نفسه حتى بعد وفا       

ؤ هو مـا دفـع الشـاعر        لعل التواط ،  ؟ر صورة مماثلة للرئيس عبد الناصر     ستقبالن نش 
فـى قفـص    . صـاحبة الجاللـة   " بعنوان   األهراملى كتابة مقال بصحيفة     إفاروق جويدة   

ن الصـورة  الواقعة فى حد ذاتهـا مفزعـة لـيس أل   "ن أ فيه صراحة على   أكد!!" تهامإلا
 صورة زعيم سياسى كان له دوره فى تاريخ مصر اتفقنا           أورة رئيس الدولة السابق     صو
 ..وللمـوت حرمـة   . .قبل هذا كله صورة مواطن مصرى رحل       اختلفنا لكن الصورة     أم

فكيف استبحنا كل هذه الحرمات فـى وقـت         ..  حرمة اإلنسانولذكرى   ..وللجسد حرمة 
 .)321("واحد

ناة دريـم   ، وأزمة ق   بعد وفاته  سادات عارياً وفي تقديرنا فإن أزمة نشر صورة ال      
 في فكر الكثيـر      أصيالً مراًأ الدفاع عن حرية التعبير ليس        أن ىتقدمان مثلين موحيين عل   
 سياسـية   عتبـارات إلستخدم فقط   ت ا ولكنه نيالمصري نيالصحفيمن الصحف المصرية و   

 .مختلفة

  .2003 يوليو 3-1الثقافة العربية مؤتمر : القضية الثالثة .2-3
ـ إدعت وزارة الثقافـة     " نحو خطاب ثقافي عربي موحد    "تحت عنوان     عقـد   ىل

 المثقـف العربـي   مائة من مثقفي العالم العربي بهدف مناقشة دورال قرابة  همؤتمر حضر 
 .عضببين المثقفين العرب بعضهم ال، والتفاعل في مواجهة العالم

 حالـة االسـتقطاب      أن علـى ،   ثقافياً ن المؤتمر يبدو مؤتمراً   أ الرغم من    ىوعل
عراق قد حولته من مناسبة      ال ىالداخلي الذي أصابت المجتمع المصري نتيجة الحرب عل       

 . نوع من الصراع السياسيىلإثقافية 

                                                        
 2/6/2002 العربى  )320(
 12/7/2002 االهرام  )321(
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للهجـوم علـى    صحف التيار القومي والديني المـؤتمر فرصـة         وقد اعتبرت    

ـ  لعقد المؤتمر بأنهم  المؤيدين   نيالمصريتهام المثقفين   إالواليات المتحدة و   ن فـي   و مفرط
 والتي بلغ بها الهـوان  ، وللحكومة المصرية أيضاعمالء للحكومة األمريكيةو الكلمة  أمانة

لسـتة  بنشر بيـان  " بادرت صحيفة  العربى، ف درجة استضافة هذا المؤتمر ىلإفي رأيهم   
 وطارق البشرى ورضـوى عاشـور       أنيسعبد العظيم   "هم  ممن وصفوا بكبار المثقفين و    

موا فيه وزيـر الثقافـة فـاروق    تهإ وجمال الغيطانى    إبراهيماهللا  نع  صمحمد البساطى و  و
 أنشطة ضمن   ال كان مدرجاً   و بالتعجيل بعقد هذا المؤتمر الذى لم يخطط له مسبقاً        " حسنى

غرابة رسالة الدعوة التى تتحاشـى       األمريزيد  و"  البيان وأضاف "،قافة للث األعلىالمجلس  
ال حتالل العـراق و   إلشعوبها فال ذكر     و األمةمثقفى   على   اًإلحاح األكثر ذكر للقضايا    أي
مريكـى فـى الخلـيج وال    الفلسطينى وال للوجـود العسـكرى األ  بادة اليومية للشعب   لإل

 وإعالمهـا تخطيط دورهـا وثقافتهـا      عادة  إطقة و  للهيمنة على المن   األمريكيةللمخططات  
ذكـرت  " ة المثقفين لمصر  خيان" بعنوان   وكتبت ليلى الجبالى مقاالً    )322("ونظمها التعليمية 

 أبـواب ستباحة الشعوب ومروق معظم حكام هـذا الزمـان مـن    إ نعيش عصر  إننا"فيه  
 بحجة العجز عـن مواجهـة العربيـد         األمريكانولى التبعية والعمالة للصهاينة     إنتماء  إلا

العربية من الضـمير القـومى       بعض النخبة الثقافية المصرية و     ستالبإوحدث  . الشيطان
و يصف فتحـى     )323("ى حاكم أ مشوهة مهادنين للسلطة مستعدين لخدمة       خاًفأصبحوا نس 

 إطـار  فـى    تـأتى  بأنهـا  مؤتمر المثقفين العرب     أهداف"  القناديل يض"عامر فى مقاله    
صهيونى االسـتعمارى  مريكى الألتخليص المجتمعات العربية من ثقافة العداء للمشروع ا   "

 )324(.للعالم العربى

خرجـت   وفى التعامل مـع المـؤتمر   اندفاعاً أكثرت فكان" األسبوع" صحيفة   أما
لى تحرير النصوص   إ الثقافة العربية بالقاهرة يدعو      مؤتمر"يقول  عنوان رئيس   الصحيفة ب 
 دعـوة   "أخرجـت للنـاس      ةمأكنتم خير    "ةآي أن يقولون   أنهمو مفسرين،يكفر ال الدينية و 

 بـع رهـاء السـنة األ    ق بف عدم االلتزام  عنصرية، ألنهاكلمة كفار يجب حذفها      ستعالء،إلل
 فرضـت  األمريكية األجندة"ن أوفى عدد تال ذكرت الصحيفة    )325(" الفقه بإلغاءالمطالبة  و

                                                        
 29/6/2003 العربى   )322(
 29/6/2003 العربى  )323(
 15/6/2003 العربى  )324(
 7/7/2003 األسبوع  )325(
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ثقافـة التفكيـك علـى ثقافـة       انتصـرت   " وأضـافت "نفسها على مؤتمر الثقافة العربية      
رفـض  نـه   أما ادعـت    فى العزف المنفرد على نغمة      األسبوع  استمرت  و )326(."التفكير

المثقفون يرفضـون غـزو   "على سبيل المثال  نقرأوكى فى الخطاب الدينى  مريألتدخل ا لل
 .)327("األمريكية جديد حسب المواصفات يسالمإمذهب ،ةالثقاف

 عربية القريبة الصلة باإلخوان المسلمين فاتهمت وزيـر الثقافـة    آفاق ةأما جريد 
 قراطيـة رداً  خوان المسليمن واتهمهم برفض الديم    إلفتعل معركة مع ا   إفاروق حسني بأنه    

ـ أسالمي حول المؤتمر المشبوه الـذي  إعلي سؤال في مجلس الشعب لنائب      وزارة هقامت
  )328(".الثقافة

ويمثل موقف الصحف الحزبية من المؤتمر إدانة صريحة لموقفهم إزاء حريـة            
 عربية والتي شـنت  آفاقالرأي فمن ناحية لم تنشر أيا من صحف األسبوع أو العربي أو    

 وهـي التوصـيات التـي     ، المؤتمر توصياته بشكل منصف أو مهني      ى عل  واسعاً هجوماً
 األسـبوع   ة جريـد  نأ عن    الثقافة العربية، فضالً   د تجدي ى هامة تساعد عل   تضمنت نقاطاً 

 المؤتمر قدمتها بشكل مشوه ومغلوط وكانت العناوين التـي    تعندما قدمت تغطية لتوصيا   
رض أيا من الصحف التي هاجمـت   ولم تع)329(.أحاطت بالتغطية تحمل مضامين منحازة   

  األسبوع التـي نشـرت رداً      ة جريد افيما عد ة نظر مضادة لوجهة نظرها      المؤتمر وجه 
 علي عزازي، فـي     زي من األستاذ عزا   ه علي  للدكتور جابر عصفور وأفردت رداً     مطوالً

 )330(.ةسابقة ايجابية تحسب للجريد

 .مريكىألمقال السفير ا :الرابعة القضية . 4 -2

 بصـحيفة   "لـش دافيد و "مريكى  ألمقال الذى كتبه باللغة العربية السفير ا      شغل ال 
 باستقاء معلومات   نيالصحفين السفير طالب    أل فى الحياة السياسية ليس فقط        جدالً األهرام

مريكى هـو  أل المطلب جاء من السفير ا   هذا ألن   صحيحة وتحرى الدقة فيما يكتبون ولكن     

                                                        
 17/8/2003 األسبوع  )326(
 23/6/2003 األسبوع  )327(
  .17/7/2003 عربية آفاق)328(
  .7/7/2003 يونس وعمر عبد العلي ومنتصر الشطبي للمؤتمر في جريده األسبوع تغطية سيد )329(
  .2003 يوليو 14األسبوع )330(
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 صحة كـل    ى عل ته في حقيق   يؤكد ي خطاب صحف   غير مبرر استخدم فيه     صخباً أحدثما   

 .تهاماتإكي الصحافة المصرية من  به السفير األمريىما رم

 فـال صـفته     ن ما نشره السفير لـم يكـن موفقـاً         أ ىومن حيث المبدأ فإننا نر    
 لمهنـتهم وكـل     نيالصحفي الدبلوماسية وال موقعه يخوالنه إعطاء دروس في كيفية أداء        

ن يبادر بالرد أو التصـويب إن كـان         أيمس الدولة التي يمثلها     نه  أ ى نشر ما ير    أن همال
 . التصويبهناك مجال للرد أو

 رد  نيالمصري نيالصحفي كثير من الصحف و    ى نأخذ عل  خرآننا من جانب    أ ىعل
الفعل المبالغ فيه والتي ال تحتمل أية نقد ألداء الصحف المصرية سـواء أكـان الناقـد                 

النقد توظيف   ى وال تعمل عل   هائ القصور في أدا   هوجأرف ب ، وهي ال تعت    أم أجنبياً  مصرياً
 .كيك في الصحافة ورغبه في تقييدها، فكل نقد هو في حقيقته تش المهنيتطوير أدائهافي 

 خطـاب السـفير     وصـف ل "الوقاحـة " األسـبوع كلمـة      ةوقد استعملت جريد  
 .)331(األمريكي

" المندوب السامى "  لقب "لشديفيد و "خلعت على السفير    فقد  " يالعرب" صحيفة   ماأ
اسـتدعاء خبـرة     مزدوجة للسفير االمريكى والحكومة المصـرية ومحاولـة          إهانةفى  
يعـد تخلـيص    الذي  ، و 1952 يوليو   23ة  حتالل البريطانى فى مصر التى سبقت ثور      إلا

وقـد  . )332(دعائم شـرعيته ية من سايسدعامة حد منجزات النظام الناصرى و  أمصر منه   
واعتبـروا المقـال   على نفـس المنـوال   ـ عظم الصحف   ومـ نيالصحفيسارت نقابة 

 . للحكومة المصرية ضد حرية الصحافة المحدودةتحريضاً

مريكي قد ناقش ما جاء في      حد ممن تولي الرد علي السفير األ      أويمكن القول أن    
  نـوع مـن الشـتائم أو       ىلإ نقسم إما إ، ولكن الهجوم     التي احتوتها   اآلراء ي، أو ف  رسالته

ـ إ األمريكية التي يمثلها السفير، دون التطـرق         ةة الواليات المتحد  ياس س ىالهجوم عل   ىل
 للدفاع عن حريـة   جيداًن تكون مدخالًأ والتي كان يمكن مناقشة النقاط الهامة التي أثارها   

  .الصحافة

 
                                                        

 23/9/2002 األسبوع)331 (
 29/12/2002 العربى  )332(
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 .فارس بال جواد: خامسة القضية ال. 2-5 

فـارس  "  بعنوان عرض التلفزيون المصري مسلسالً  2003في رمضان من عام     
في سـرده   يستند  حد المغامرين المجهولين في التاريخ العربي و      أ قصة   ى، يرو "بال جواد 

ثائق التي ثبـت     وهي الو  –ما يعرف ببروتوكوالت حكماء صهيون       ىلإلتاريخ األحداث   
ـ  و أمريكيـة و يهودية   أوساط حفيظة   أثار وهو ما    ـ عدم صحتها تاريخياً   البوا بوقـف   ط

ن هناك مـا يشـبه      أورغم  ،  عرضه شرع التليفزيون فى  ن ي أعرض المسلسل حتى قبل     
نـه  ا إال فنـى   أو يبداعإ عمل أيقفين على رفض التدخل الخارجى فى      تفاق بين المث  إلا

 والتأكيد   على رفض ما يسمى بصحة بروتوكوالت حكماء صهيون        التأكيدمن الضرورى   
لـى  إه المعركـة    بتحويل هـذ  " األسبوع"جريده  قامت  وقد   . زائفة وغير حقيقية    أنها ىعل

وهـذه بعـض    ..وإسرائيل والهجوم على الواليات المتحدة اإلعالم بوزير  لإلشادةفرصة  
 باإلرهـاب  المسلسل ينـدد     –مع فارس بال جواد      محمد صبحى يروى حكايته   "العناوين  

الفارس يثير ذعـر صـهاينة      ،  )333(يكشف بالمستندات ما حدث فى فلسطين     الصهيونى و 
تجـاه  إ )335(لمعاقبة مصر بعد عرض مسلسل فارس بال جواد       واشنطن تستعد    )334(العالم
مصر تعرف متـى   )336( على فارس بال جواد    فيلم سينمائي كبير يسئ لإلسالم رداً      إلنتاج

 .)337( الفنان العربي وقاحة غير مقبولةلتدخل فى إبداعفاتقول ال 

  فـى   اإلسالملى معركة ضد    إالصحيفة بتحويل جدل حول المسلسل      هكذا قامت   
ية للصراع الكـونى بـين المسـيحية     فى معالجتها الصحفإليه الذى تستند  تصورها إطار

 . بين الواليات المتحدة والمسلمينأو اإلسالمو

لى نشر مقـاالت لتـدعيم االعتقـاد        إفقد اتجهت   " ىسالماللواء اإل " صحيفة   أما
ـ   مطـوالً  بصحة بروتوكوالت حكماء صهيون فقد كتب محمد عبد اهللا السمان مقاالً           ا  عم

" عربيـة  آفـاق "ونشـرت صـحيفة      ،)338( صحتها مؤكداً" البروتوكوالت الشريرة " سماهأ

                                                        
 4/11/2002 األسبوع )333(
 11/11/2002 األسبوع  )334(
 11/11/2002 األسبوع  )335(
 11/11/2002 األسبوع )336(
 11/11/2002 األسبوع  )337(
 8/7/2002 يسالماللواء اإل )338(
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فرج اهللا عبـد     .الصهيونية منها على سبيل المثال مقال د      مقاالت حول الفكر الصهيونى و     

 .)339(يهيمن على العالمالفكر الصهيونى اخترق المسيحية و أن فيه أكدالبارى الذى 
 أو المسـتوي الفنـي      تار حول البرتوكـوال   ي حو أولم تسمح جريدة األسبوع ب    

ستناد المسلسل  إ عندما انتقدت    للمسلسل وهاجمت المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان بعنف      
 .وثيقة زائفة

 مفيد فوزى وعمرو خالد :القضية السادسة .6 -2

شـاب عمـرو خالـد      ال اإلسالميالداعية   مفيد فوزى    ياإلعالمانتقد الصحفى و  
ـ تحدثو ـ ق فى هذا السيا   لعملهـن وإعـالن   ال الفناناتزعتإ بشكل نقدى عن حاالت  

 .بعضهن تحريم مزاولة التمثيل
الشيخ اليمنى الحبيب الجفرى فى مقـال       عن عمرو خالد و   " األسبوع"وقد دافعت   

ال الفنانات وراء ترحيـل     زعتإدورهما فى    شعبيتهما و  نأذكرت  و" ماجدة فتحى "صحفيةل
 كمـا قامـت األسـبوع    .)340( في المساجد الخطابة ع عمرو خالد من   منالحبيب الجفرى و  

نتقادات إلن تصدر هذه ا   أنه ال يصح    أ مفيد فوزى لعمرو خالد  واعتبرت        نتقاداتإن  ييبتد
مفيـد فـوزى يتـدخل     "ن  أمصطفى بكرى   ، وكتب رئيس تحرير األسبوع      "مسيحى"عن  
 )341("هـاب لإلر عـودة    أنها على   ةاإلسالميويصور القيم   .. لى قيم ديننا الحنيف   إ ئويس

 ضد شـخص مفيـد    تحريضياًيرسل بالغاً" األسبوع"ن رئيس تحرير  أويتضح مما سبق    
 المعتاد مع سائر المثقفين المختلفين معه فاالختالف بالنسبة لـه   سلوباإلنفس   هوفوزى و 

ن أستمر الموقف تجاه مفيد فوزى حتى       وا ..ة تستوجب التحريض ضد المختلف معه     مذم
" األسـبوع "  واستضـافت  ،يندما طالب بتجديد الخطاب الدين    ع "حاقد" بأنهبكرى وصفه   

 اإلثـارة غلـب علـى المقـاالت        ضد مفيد فـوزى و      تحريضياً مقاالت تضمنت هجوماً  
 .)342(الطائفية

 

                                                        
 4/7/2002 عربية آفاق  )339(
 29/7/2002 األسبوع  )340(
 9/12/2002 األسبوع  )341(
 3/2/2003 األسبوع  )342(
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 .نيالصحفيمعركة نقيب : القضية السابعة .2-7

 بمستوى   المعارك التى شهدت هبوطاً    أهم واحدة من    نيالصحفيتعد معركة نقيب    
 تصـدت صـحيفة   ، وقـد     للرأي اآلخـر    ورفضاً  وبعضهم بعضاً  نيلصحفيابين  الحوار  

مباشرة لهذه المعركة فى الوقت الذى حرصت فيه بقية الصحف علـى اتخـاذ                "العربى"
ـ موقف متوازن تـوازن  ل التى حرصت على مراعاة اـ"األسبوع" بما فى ذلك صحيفة  

ـ األهرام العالقات مع مؤسسة في  على االنتمـاء  التأكيدبين  وـ  نافع شخصياًإبراهيمو  
ن المرشح المعارض جالل عارف يمثـل التيـار القـومى الـذى تتبنـاه           أالقومى حيث   

 .)343(الصحيفة

 – صالح منتصر  ـفقد استهدفت شخص المرشح الحكومى     "العربى" صحيفة   ماأ
صـحيفة  "سـماه   أدأ بنشر مـا     حمد على الذى ب   أمن خالل سلسلة مقاالت للكاتب شفيق       

نقيـب   "بأنـه ووصفه  " نيالصحفيرشح الحكومة لمنصب نقيب     صر م سوابق صالح منت  
حد الملفات الساخنة فـى نقابـة   أ إسرائيلوبينما يعد ملف التطبيع مع    ،  "التطبيع والفياجرا 

  ذلـك أن إال فى الحملة االنتخابية    ما يرشحه ليكون محل حوار واختالف      وهو   نيالصحفي
 من شأن كاتـب      تصغيراً )344("الفياجرانقيب   "بأنهمنتصر  األستاذ صالح   ال يبرر وصف    

 .صحفي عريق ومرموق

ـ فى العدد التالى ـ  وواصلت الصحيفة  الهجوم على صالح منتصـر بمقـال    
  مطـوالً  وقدمت الصحيفة تحقيقـاً    "عزبة صالح منتصر  " بعنوان    علي   حمدأ لشفيق   أخر

هـى  و "نيالصحفيبريمر   "بأنهنتخابية لصالح منتصر ووصفته     إل للجوالت ا  يشمل رصداً 
 .)345(لشخص صالح منتصر" وطنية "إهانةتسمية ال تخلو من 

 ألحـد   ةدة العربي مداخلة تلفزيونيـة قصـير       عن ذلك فقد استغلت جري     وفضالً
ـ األستاذ ممدوح الولي ـ  المرشحين  طلب فيهـا ضـرورة معرفـة أسـباب التفـوق       

حـد كبـار    أ ه التطبيع مع إسرائيل، ووصـف     ىلإ، واعتبرته دعوه    االقتصادي اإلسرائيلي 
 )346(."نه مطبع محدثأ ويكذب ويستعبط وال يفهم شيئاً "كتاب الصحيفة بأنه

                                                        
 28/7/2003 األسبوع )343(
 20/7/2003 العربى  )344(
 27/8/2003العربى  )345(
 .24/8/2003 حماد سؤال برئ محمدل العربي الناصري مقا )346(
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 ضـيق    درجة من التدني ال يمكن تخيلها والي       ىلإالصحفي  وهكذا هبط الحوار     

  .بالرأي اآلخر ال يمكن تصوره

 .العنصرية في الصحافة المصرية بين القصد وعدم المعرفة. 3

كانت صحفها عند مناقشة الصـراع العربـي        لم تعرف مصر نقاشا حول ما إذ        
 اإلسرائيلي تستخدم تعبيرات ذات طبيعة عنصرية أم ال ؟ ولم يكن هذا النقاش مسـموحاً              

، عندما تقـدمت    2002 بدأ في التغير مع قدوم صيف        ، ولكن الوضع  به في مصر أساساً   
ـ إبالغ  بتقديم  " ضة العنصرية ومعاداة السامية   عصبة مناه " المنظمات الفرنسية    ىحدإ  ىل

 محكمة باريس االبتدائية متهمة فيه األستاذ إبراهيم نافع كرئيس لتحريـر  ىالنائب العام لد  
 2000أكتـوبر   28 فـي    واألستاذ عادل حموده ككاتب بأنه نشر مقـاالً        األهرامصحيفة  
 تشكل جريمة التحريض     عبارات ىينطوي عل " فطيره يهودية من دم العرب    "عنوان  تحت  

 مـدير  ىلإ اً قد وجهت ابتداء، وكانت االتهاماتراهية والعنف العنصري لتمييز والك  ا ىعل
 ليس هو من كتب     هعتبارإلي التحقيق بعدم مسئوليته      في باريس والذي انته    األهراممكتب  

ضـد األسـتاذ    ثم سارت اإلجراءات بعد ذلـك   ،المقال، وال هو رئيس التحرير المسئول     
فـي  لوب للمثـول أمـام قاضـي التحقيـق           استدعاء بأنه مط   ه نافع والذي وصل   إبراهيم
 )347(.باريس

اك قائمة  ن هن أدعت فيه   إ و 19/8/2002ي ذلك ما نشرته جريده األسبوع في      وتل
 ن أيضا بالعنصرية وضمت القائمة التي نشرتها األسبوع كالً        يمن خمسة كتاب كبار متهم    

، 17/4/2002 نشر له فـي األهـرام فـي          من األساتذة صالح الدين حافظ بسبب مقال      
، واألسـتاذ   16/4/2002 بتـاريخ     أيضاً األهرامواألستاذ السيد يس بسبب مقال نشر في        

واألستاذ أنيس منصور بسبب     ،7/4/2002ال نشرته له األهرام في      إحسان بكر بسبب مق   
ـ      .  د ، وأخيراً 11/4/2002قال في األهرام بتاريخ     م ر فـي   نبيل حلمي بسبب مقـال نش

ـ        للدكت ، ومقال 16/4/2002األهرام بتاريخ     نشـر   هور محمد سيد سعيد في التاريخ نفس
 . في جريده األهرامأيضا

                                                        
  .10/8/2002ألهرام جريدة ا )347(
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 عن قيـام احـدي المنظمـات         خبراً 6/7/2003كما نشرت جريده  العربي في     
 كتب نشرها مشروع القراءة للجميع واعتبرتها المنظمـة         ةاألمريكية بشن حملة ضد ثالث    
 ، ووفـاء إدريـس    لحـاجري لضـياء ا   " من الداخل    إسرائيل"معادية للسامية وهي كتب     

 .  فلسطين بالخرائط والوثائق، وأخيراً لمحمد سلماويىخرأوقصص 

 كانت الصحافة المصرية تقصـد    ا لمناقشة ما إذ   ن هذا ليس مجاالً   إوفي الحقيقة ف  
، ال العنـف أو ذات مفهـوم عنصـري أم           ى تعد تحريضا عل   استعمال تعبيرات أو ألفاظ   

ـ إ عن المجتمـع الصـحفي المصـري         تماماً ائبن ذلك النوع من الثقافة غ     أفالمؤكد    ىل
مستشـار  لبـاز ال  ا هو الدكتور أسـامة      ةة التي اضطرت شخصية سياسية مرموق     الدرج

 ة دراسات مطولة حـول الموضـوع بجريـد         نشر ثالث  ىلإالسياسي لرئيس الجمهورية    
 النـازي   والضـطهاد تفـي معـاداة السـامية والبرتوكـوال    "األهرام تحـت عنـوان     

 حكماء صهيون وأعلـن  ت برتوكوالى عللبازا، وقد حمل فيها الدكتور  )348("والهولوكست
، عليهـا  عدم االعتماد    ىلإ العرب   نيالصحفي الكتاب و  ى ودع ،أنها مزوره جملة وتفصيالً   

ـ كما هاجم فكرة فطيره الدم التي كان قد تناولها الكاتب األستاذ عادل حموده فـي مقا                 هل
ن االستعانة بمثل تلـك  أ للتحقيق في باريس وقرر ب طلب مثول إبراهيم نافع ىلإ ىدأالذي  

 هو نوع من ترسيخ صورة سلبية ضد اليهـود فـي            األقاويل التي لم تثبت صحتها قطعاً     
حـرقهم النـازي    أ الذين يشككون في عدد اليهود      الذين ى، كما حمل عل   مجتمعات متعددة 

 بهتلـر  حد مفتونـاً أ كان اإذ"بادتهم لليهود وقال إل ةع النازيوهاجم بالتالي من يتعاطفون م   
تلت معظم البالد العربيـة فلينظـر        لبريطانيا التي اح   ألنه كان معادياً   أولقدرته الخطابية   

 بعـدد مـن   ة الممتاز ه مقاالت لبازاسامة  أ، وختم الدكتور     شعبه من دمار   ى عل ه ما جلب  ىلإ
النصوص  استخدام   يءال نس أ النازي و  همع ما فعل  التوصيات منها ضرورة عدم التعاطف      

ن ال نستعمل الشـارات  أن علينا أ و،" والخنازير لقردهاأبناء  "م  نهأنية ونصف اليهود ب   آالقر
 غير ذلك   داود في غير موضعها أو أن نرسم اليهود بأنف معقوف أو           اليهودية مثل نجمة  
 .ةمما يعتبر عنصري

                                                        
األهرام " والهولوكوست واإلضطهاد النازي تفي معاداة السامية والبروتوكوال" الحقيقة واألسطورة   –الدكتور أسامة ألباز   )348(
 .  صفحة قضايا وآراء25/12/2002 و24و 23
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ـ  همأ المقاالت الثالث من    هوتعتبر هذ    ى ما كتب في الموضوع وقد سـاعدت عل

ة ووضعت األمور في    ن تجتاح الصحافة المصري   أم موجه من العنصرية كان يمكن       حجيت
 )349(.نصابها الصحيح

 .�����P"ت \�"���

 ضـحية بنـاء     ن بعض الصحف المصرية التي هي في حقيقة أمرهـا         أيمكن ب 
لي تقاليد مهنيـة    إفتقار حقيقي   إ، وبيئة عمل صحفية غير مناسبة و      تشريعي مقيد للحريات  

 نحو اعتبـار  نزعفهي ت ذات الوقت تلعب دور الجالد لنفسها ولآلخرين     منضبطة هي في    
حريض الشخصـى   الت، وتستخدم   يستوجب العداء والقطيعة  " خالف "الرأىختالف فى   إلا

معايير محددة واضحة فى التعامل الصـحفى مـع   ، وال تؤسس ل الرأىضد المختلفين فى    
لى اسـتعمال  إ وءجل وال،الرأىى ن المختلفين فألغة تحط من شم ستخد، وتضايا الحريات ق

،  حاالت االختالف الفكـرى والسياسـى      دينية سلبية فى   تحمل دالالت سياسية و    أوصاف
لى حـد التحـريض     إن الخالفات الفكرية على نحو يصل       لى تديي إوتتجه بعض صحفها    

" بطوالت "إنتاجها بهدف   ق المحلية بعد انتزاعها من سيا     حداثاألتوظف بعض   ، و الطائفى
 أحيـان  فـى    ـال تعبر " صحفية" فى معارك ، وتنخرط   اب المواجهة مع الغرب   على حس 
، تشغله عن همومـه الحياتيـة الملحـة   بل و" الحقيقية"حتياجات المواطن إ عن ـكثيرة  

 .الفكرية فى المجتمع" طيعةالق"و" الخالف" المعارك الصحفية فى توسيع شقة ستخدموت
� ت0�` دا�1ًإ�2 ص"^ ت+دي ,0;(+�2 ح��� ا��+;(� ا�� 2� 2����, 

 وح
ه

                                                        
 . النص الكامل لمقاالت الدكتور أسامة ألباز3الملحق رقم  )349(
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	�� بF��E ا�R@  ا�����" � ا������ 
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 ا��
	�� بF��E ا�R@  ا�����" � ا������ 

 

 :��ــ,�ــ�

يسهل  يعتبر التعبير بطريق التمثيل هو واحد من أهم طرق التعبير، فمن ناحية              
 فـأن  ىخـر أالعديد من األفكار عبر التمثيل والمحاكاة ومـن ناحيـة     توصيل   من خالله 
 قدر من التعلـيم،     أياألفكار والمعتقدات عبر هذا الطريق ال يستلزم في المتلقي          توصيل  

ليه بطريق المحاكـاة    إن يفهم الرسالة المرسلة     أ يستطيع    أو متعلماً  فسواء أكان الفرد أمياً   
 .هن يستمتع بها في الوقت نفسأ، وبشكل أكثر بساطة ويسراً

 اتسـاع   ى تعكس مـد   هنواعأ الحرية المتاحة لفن التمثيل ب     ىن مد أويمكن القول   
 ثقـة  ى مـد يضـاً أ من ناحية وتعكـس  ه المجتمع والسلطات القائمة علي   ىأفق الحرية لد  

 مناقشه تلك األفكار والمعتقدات بحريـة      ى ومعتقداته وقدرته عل   هفكارأ و هالمجتمع في نفس  
 .احية ثانيةمن ن

 مبحثين المبحث األول يعرض للبنية القانونية التي تحكم         إلىوينقسم هذا الفصل    
 أوضاع حرية   ىالتعبير بطريق الفن السينمائي والمسرحي، حين يركز المبحث الثاني عل         

 . وتقييمنا لتلك األوضاع2003 ـ 2002التعبير في السينما المصرية خالل العامين 



  

         387

 ا�ـ�ـ�ـ�ــ�ـ� وا�ــ�ـ�ــ�ر
 ا��	�! اTول 

 #�� ا[ب,اع ا���R بF��E ا���(��N ا���#�� ا��"آ�� ���S"ب� ا�	��

 تـاريخ  1881نـوفمبر  26ى  التعبير بطريق التمثيل إل   ىيرجع تاريخ الرقابة عل   
ـ     1904  المطبوعات الذي عدل عام    ىصدور قانون الرقابة عل     ى لتضاف إليه الرقابة عل

عروض المسرحية لرقابـة     ذلك الحين تخضع هي وال     ىاألفالم السينمائية والتي كانت حت    
 صدرت الئحـة  1911يوليو 17مأمور الشرطة مباشرة وحسب تقديره الشخصي، ثم في  

داخلية والذي كـان يراقـب دور السـينما         لرات في إطار المكتب الفني في وزارة ا       تالتيا
  )350(.والمسرح والمطبوعات جميعا

 خارج ما ستيراد األفالم من ال   إ منعت الحكومة المصرية     1921أغسطس 2وفي  
 الفـيلم وتنقـل     ى ترخيص سابق من وزارة الداخلية يلصق عل       ىلم يحصل المستورد عل   

 األفـالم المسـتوردة مـن       ىصورته معه، كما حملت المستوردين قيمة تكلفة الرقابة عل        
مـن   %4 قدره    إضافياً ركية بسداد رسماً  م الرسوم الج  ىالخارج حيث ألزمتهم عالوه عل    

 وزارة الداخلية ونقـل    ىلإ الجمارك لسد نفقات إرسال الشرائط       قيمة التثمين الذي تقوم به    
 .)351(صورها ووضع شرائط الترخيص عليها

 42كما أصدرت الحكومة المصرية بعد ذلك بسبع سنوات القرار الوزاري رقم            
 والذي منعت بموجبه تصدير األشرطة السينمائية المـأخوذة صـورها فـي           1928 لسنة

 .)352(سابق من وزارة الداخلية الخارج بغير ترخيص ىلإمصر 

ـ     حمايـه  القرار األول صـدر  ويالحظ أن سبب القرارين يكاد يكون متطـابق ف
 حماية لآلمن العـام حيـث أورد   و األمن العام، والقرار الثاني صدر أيضاًلآلداب العامة   

 سمعة البالد وأهلها في الخـارج والتـي   ى هو المحافظة عل هفي ديباجته أن سبب إصدار    
توغرافية التي تؤخذ مناظرها في البالد المصرية       فوالع تصدير أشرطة السينما     تقضي بمن 

                                                        
 تاريخ ،سينما في مصر يمكن مراجعة سمير فريدال المسرح وىل تاريخ الرقابة عل لمزيد من المعلومات حو  )350(

   2000القاهرة ، المكتب المصري لتوزيع المطبوعاتالناشرـ الرقابة علي السينما في مصر 
   نفس المرجع    )351(
   نفس المرجع   )352(
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ن هذين  ا ى، وسوف نر  " للحقيقة  مخالفاً تمثيالً  وأخالقهم ومعتقداتهم  يلاهوتمثل عادات األ  
 .ن حتي اآلن لفكرة الرقابة في مصراالسببين هما الحاكم

عتبر موافقة ضمنية مـن  ن يأومنذ الثالثينات من القرن الماضي وهناك ما يمكن    
عتبارهـا  إ بـ لم تعد علي هذا النحو اليـوم   – فكرة الرقابة ى علالمصريونالسينمائيين 

  .تحمي المجتمع من شرور ومفاسد حرية التعبير عن طريق السينما

يقول محمود خليل راشد في كتابه فجر السينما والذي نشر في ثالثينيات القـرن             
ـ إيجب أن تكون خالية من كل ما يغري بالفساد ويدفع        أن الصور المتحركة    "الماضي    ىل

أوالد و الصور يشاهدها الناس من كل طبقة فتيـان وفتيـات            هن هذ أ و الغواية، خصوصاً 
قتراف الجرائم والمغازلة والمـوت     إ مناظر   نساء ورجال، فمن أقبح المناظر أثراً     ووبنات  

رقابة تحول دون نشر كل ما يهيج       وال"ويقول المؤلف ذاته    " الخ..وعقوق األبناء والتعذيب  
لوطنية التي تستفز الشـعور فـي األمـم    االجمهور كمناظر الواقعات الحربية والروايات    

منع األجانب من تصـوير أحقـر المنـاظر     "ىلإكما يدعو المؤلف " أمرها   ىالمغلوبة عل 
 األثر فـي سـمعة بالدنـا        أالمصرية وأحط طبقات الشعب المصري، وهذا أمر له أسو        

 )353(". نظيفةةلسمعا ةهذتحافظ على ه الحكومة التي من واجبها أن بب أن تهتم ويج

الخاصـة  1955 لسـنة  430 المصنفات الفنية القانون رقـم     ىوينظم الرقابة عل  
 األشـرطة السـينمائية ولوحـات الفـانوس السـحري واألغـاني             ىبتنظيم الرقابة عل  

 38 والمعدل بالقـانون ةصوتيسطوانات وأشرطة التسجيل الإلوالمسرحيات والمنولجات وا  
 1976 لسـنة  220عن القرارين الوزاريينً، فضال   1971لسنة 13، والقانون   1992 لسنة

 459صنفات الفنية والقرار الوزاري رقم      م ال ىبتنظيم القواعد التي تحكم عمل الرقابة عل      
 1976 لسـنة    220قرار رقم   يحدد ال و. ) 354 (.ستيراد األفالم األجنبية  إ بشأن1973 لسنة

مهام الرقابة والمحاذير الرقابية     للرقابة على المصنفات الفنية      األساسيةبشان القواعد   

                                                        
 عـن   هشابهت م  نصوصاً ينقل أيضاً  وهو   25ـ22يمكن مراجعة سمير فريد مرجع سابق اإلشارة إليه  ص             )353(

 ."السينما" كتابة نمخرج المعروف وفحمد بدرخان الأ
الناشر المكتب المصري لتوزيع ـ  "تاريخ الرقابة علي السينما في مصر"  25ـ22ص  ،سمير فريدأنظر    )354(

   2000القاهرة،المطبوعات 
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تهدف الرقابة على المصـنفات الفنيـة       "  أن   ىفتنص المادة األولي من هذا القرار عل       

ن تكون أرتقاء بمستواها الفنى وإل اإلى 1955 لسنة 430 فى القانون رقم     إليهاالمشار  

المجتمع الدينية والروحية والخلقية وفى تنميـة الثقافـة العامـة            قيم   تأكيدعامال فى   

 العامـة   اآلدابلى المحافظة علـى     إ الفنى كما تهدف     لإلبداع الطاقات الخالقة    وإطالق

 .نحرافإلوالنظام العام وحماية النشء من ا

 محـددة، فهـو ال   ويالحظ أن القرار الوزاري المشار إليه يضع للسينما أهـدافاً      
ن يكون هناك رسالة محـدده      أ – للقانون    وفقاً –قيمة المطلقة للفن ولكن يتحتم      يعترف بال 
 ولكنه يضعها لهم، فيجب أن تعمـل السـينما   – ال يتركها القانون للعاملين فيها      –للسينما  

 تأكيد قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية، ولما كانت تلك القيم تتغير بتغيـر              ى عل أوالً
  واسعاً ية بل والنظم السياسية في بعض األحيان، فإن ذلك يترك مجاالً          الظروف االجتماع 

  لقيمة هو الروحية أو الدينية      الخاصة في عملية الرقابة ووفقاً     هعمال وجهة نظر  إلللرقيب  
 لقيم المجتمع الدينية والروحية،     ي فيلم مخالفاً  أ يستطيع أن يعتبر      فالرقيب المتشدد دينياً   –

 عاتق الرقابة هو تنمية الثقافة العامة، وهي عبارة         ىألقاه القانون عل  والواجب الثاني الذي    
 السـينما تنميتهـا،   ى عن ماهية تلك الثقافة التي يتعين عل    مطاطة تجعل التساؤل مشروعاًً   

ما الواجب الثالث فهـو  أ نوع الثقافة العامة المطلوبة،   ىومن هو المخول بسلطة الحكم عل     
ـ   أ عليها   واجب ذو طبيعة مركبة فالسينما      اآلداب العامـة والنظـام العـام    ىن تحافظ عل

 ألحكام المحكمة الدستورية العليا     نحراف، ومن المعروف حتي وفقاً    إل من ا  ءوتحمي النش 
 والتـي   "التعبيـرات المسـتطرقة   "فإن تعبيرات مثل النظام العام واآلداب العامة هي من          

ـ             فكـرة   "اآلداب العامـة  "رة  يمكن تطويعها بشكل مرن لخدمة أفكار محددة ، كما أن فك
بطبيعتها متغيره فما كان يعتبر مخل باآلداب العامة في عصر من العصور قد ال يعتبـر                

 من االنحراف من أكثر األفكار ميوعـه،  ءنشالكذلك في عصر آخر، وتبقي فكرة حماية     
 . اإلبداع السينمائيىوتسمح بوضع العديد من القيود عل

مـع  1976لي من ذلك القرار الوزاري والصادر عام        ولو قارنا عبارات المادة األو    
عبارات محمد خليل راشد المشار إليها فيما سبق لتبين لنـا أن القـرار ردد ذات أفكـار          

 انقضاء ما يزيد عن الستين عاماً وهي الفترة ما بين نشر كتابـة فجـر           رغممحمد راشد   
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 مـن هـذا القـرار األمـر     وتزيد المادة الثانية!!!. السينما وصدور ذلك القرار الوزاري    
إيضاحاً وتضع عدداً من المحاذير الرقابية التي ال يجب أن يتضمنها أي شريط سـينمائي      

يجوز   فى المادة السابقة ال    إليها المشار   لألهداف تحقيقاً" فتنص على أنه     – أو مسرحية    –
 إذا إليهـا  مصنف من المصنفات المشـار   أي عناإلعالن أو إنتاج أوالترخيص بعرض   
                                               :اآلتية األمور من أمرتضمن بوجه خاص 

 عمـال أ السماوية والعقائد الدينيـة وتحبيـذ        باألديان والتعريض   اإللحاديةالدعوات   .1
 .الشعوذة

حـد مـن    أ صور   أو  رمزاً أو صورة الرسول صلى اهللا عليه وسلم صراحة         إظهار .2
 وكـذلك   أصواتهم سماع   أوت والعشرة المبشرين بالجنة     يب ال وأهلالخلفاء الراشدين   

 يراعى الرجـوع فـى   أن على  عموماًاألنبياء صور   أو صورة السيد المسيح     إظهار
 . الجهات الدينية المختصةإلىكل ذلك 

 غيـر  أداء النبوية وجميع ما تتضمنه الكتب السماوية        واألحاديث القرآنية اآليات أداء .3
 عدم مراعاة تقديم الشعائر الدينية على وجهها        أو التالوة   لأصو عدم مراعاة    أوسليم  

 .الصحيح
 . دفن الموتى بما يتعارض مع جالل الموتأوعرض مراسم الجنائز  .4
تخاذها وسـيلة   إ ب أو العطف على مرتكبيها     إلى الرذيلة على نحو يؤدى      عمالأتبرير   .5

 .لخدمة غايات نبيلة
 تغليب عنصـر    أوحاكاة فاعليها    عرضها على نحو يشجع على م      أوتصوير الرذيلة    .6

 إذا بالعقاب الذى يناله فى النهاية مرتكب الرذيلـة          اً اكتفاء حداثألاالرذيلة فى سياق    
 . العام الذى ينشا عنه يوحى بتحريض على الرذيلةاألثركان 

 وتقاليد المجتمع وعـدم     المألوف على نحو يتعارض مع       الجسم البشرى عارياً   إظهار .7
 إلـى  تؤدى   ةجسماني الممثلون عن تفاصيل     يهاتديرالبس التى    تكشف الم  الأمراعاة  
 الزوايا التـى تفصـل   إبراز أو فى المجتمع المألوف تتنافى مع أو المشاهدين  إحراج
 . تؤكدها بشكل فاضحأو الجسم أعضاء

 مشاهدة الشذوذ الجنسى والحركات الماديـة والعبـارات         أوالمشاهد الجنسية المثيرة     .8
 .التى توحى بما تقدم
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 الخروج عن اللياقـة     أو اإلثارة إلىالمشاهد الخليعة ومشاهدة الرقص بطريقة تؤدى        .9 

 .والحشمة فى حركات الراقصين والراقصات والممثلين والممثالت
ـ  أعرض السكر وتعاطى الخمور والمخدرات على        .10  مستحسـن   أو مـألوف  يءنه ش

 .زق للر تكن مصدراًنأ بطريقة تشجع على واليانصيب القمار ألعابوعرض 
 تتسـم   أوعن الـذوق العـام      خارجه   أو معان بذيئة    أو إشارات أواستخدام عبارات    .11

  وثيقـاً  قتراناًإ المقترنة   األلفاظبالسوقية وعدم مراعاة الحصافة والذوق عند استخدام        
 . الخطيئة الجنسيةأوبالحياة الجنسية 

 مع االحترام    عرض مشاهد تتنافى   أووالمثل العليا   عدم مراعاة قدسية الزواج والقيم       .12
 .الواجب للوالدين ما لم يقصد بها الموعظة الحسنة

 تغرى بالتقليد وتضفى هالة مـن البطولـة         أوعرض الجريمة بطريقة تثير العطف       .13
 والتقليل مـن خطورتـه علـى        يجرام تهون من ارتكاب الفعل اإل     أوعلى المجرم   

 .المجتمع بحيث يوحى بالمحاكاة
 . تبريرهاإلى بطريقة تدعو ربالثأ واألخذعرض جرائم االنتقام  .14
 بطريقة وحشية مفصلة     القسوة عموماً  أو التعذيب   أو الضرب   أوعرض مناظر القتل     .15

 .  يصدم المشاهدنأ بما يمكن أو الجمهور وإخافةواستخدام الرعب لمجرد الرعب 

 .اإلنسانية لمشاكل  معقوالًنتحار بوصفه حالًإلعرض ا .16
ق منها بالشخصيات الوطنية بطريقة مزيفة      عرض الحقائق التاريخية وخاصة ما يتعل      .17

 . مشوهةأو
 بشعب تربطهما عالقات صداقة بجمهورية مصر العربيـة   أو أجنبيةالتعريض بدولة    .18

 لتقديم تحليل تاريخى يقتضـيه سـياق        وبالشعب المصرى ما لم يكن ذلك ضرورياً      
 . الموضوع

حـو يعرضـه    علـى ن  معيناً شعباًأو  بشرياً موضوعات تمثل جنساً   أيعدم عرض    .19
يجابى لغاية محددة مثـل     إنطباع  إ إلحداث  كان ذلك ضرورياً   إذا إال والسخرية   للهزأ

 .مناهضة التفرقة العنصرية
 أو الخـواطر    وإثارة والقنوط   اليأس إلىعرض المشكالت االجتماعية بطريقة تدعو       .20

 . بالوحدة الوطنيةاإلخالل أو طائفية أوخلق نعرات طبقية 
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 المحاذير الرقابية وما تتضـمنه مـن        هتشف انه في ظل هذ    ن يك أويستطيع القارئ   
 نعبارات مطاطة يكشف عن أن المشرع في حقيقة األمر قد قيـد المبـدعين السـينمائيي          

ن فن السينما مـن وجهـة نظـر         أعتقاد ب إله وغير منطقية تحمل علي ا     ددائما بقيود شدي  
 . من أنواع الفنالمشرع المصري هو نوع من أنواع التعبئة الجماهيرية وليس نوع

ـ      1955 لسـنة  430من القانون رقم     15مادة  وتعاقب    ى بتنظـيم الرقابـة عل
األشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري واألغـاني والمسـرحيات والمنولجـات           

 كل من   1992 لسنة   38معدلة بالقانون رقم    ، وال ةلصوتياسطوانات وأشرطة التسجيل    إلوا
 عن سنتين وبغرامـة ال تقـل        تزيدلقانون بالحبس مدة ال      من هذا ا   2خالف أحكام المادة    

ال و على عشرة آالف جنيه، أو بإحدى هاتين العقـوبتين،  تزيدال وعن خمسة آالف جنيه     
  1992 لسـنة  38المعدلة بالقانون  16كما تعاقب المادة  .يجوز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة   

تزيد علـى سـنة    بالحبس مدة ال    مكرراً 18و مكرر 8و 8و 7 المواد   إحكامعلى مخالفة   
 باإلدانـة  هاتين العقوبتين ويترتب على الحكـم  بإحدى أو.  جنيهألفىتقل عن  وبغرامة ال 
 . اعتبار الترخيص ملغيا8 المادة حكامألمخالفة 

 من القانون هي الخاصـة بمنـع تصـوير     15 المشار إليها في المادة      2والمادة  
ت أو األغاني أو عرض األشرطة السـينمائية أو  األشرطة السينمائية أو تسجيل المسرحيا    

تأدية المسرحيات أو إذاعة أيا من ذلك أو بيعة أو تصديره بغير موافقـة وزارة الثقافـة                 
 فهـم   16مكرر المنصوص عليهم فـي المـادة         8و 8و 7واإلرشاد القومي، أما المواد     

ستبعاد ما قررت   جراء أية تعديالت في المصنف دون موافقة الوزارة أو عدم ا          إخاصين ب 
 .المصنفى  من المصنف أو عدم طبع رقم الترخيص علهعادبالوزارة است

ـ           ىويالحظ مد   ى قسوة العقوبات المنصوص عليها في القانون والتي تصـل إل
الحبس عامين كاملين في بعض الحاالت، وهو األمر الذي يفصح عن رغبة المشرع في              

 . في التعبيره بقيود تحد من حريتهإحكام سيطرته علي ذلك النوع من الفن وتكبيل

 الدراسة لموقف مجلس الدولة من حريـة  هوقد عرضنا في الفصل الثالث من هذ     
نـه  أ عن حرية اإلبداع فـي السـينما و         مدافعاً ن موقفاً يبنه لم   أالتعبير في السينما وتبينا     

 الرجوع  حكام المجلس فيمكن  أرتبط بالعديد من العوامل الثقافية والتي تدخلت في تشكيل          إ
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ـ  حتي فيما يتعلـق بقضـاء المح   تجاه كان سائداً  إلن نؤكد أن ذلك ا    أإليه، ويهمنا هنا       هكم

 ما كانوا يجازون تأديبيـا إن بـدا          غالباً الذينالتأديبية الخاصة بموظفي الرقابة أنفسهم و     
 حدثت في عـام     ويمكن اخذ واقعة قديمة نسبياً     .منهم ثمة انفتاح فكري تجاه بعض األفالم      

 عمل الرقابة منذ ذلك الحين وربمـا حتـي اليـوم،        ى عل  ولكنها ظلت تلقي ظالالً    1977
ـ        15 وهي الواقعة الخاصة بإحالة     المصـنفات   ى رقيبة ورقيب من بينهم مدير الرقابة عل

 المحاكمة التأديبية لسماحهم بعرض فـيلم المـذنبون مـن         ىلإ اعتدال ممتاز    ةالفنية السيد 
يلم حاز علي جـائزة وزارة الثقافـة كأحسـن فـيلم            إخراج المخرج سعيد مرزوق، والف    

 رقيـب   15لثقافة مـن إحالـة      ا أن ذلك لم يمنع وزارة       ى عل 1976مصري عرض عام    
حالـة النيابـة    أ النيابة اإلدارية بتهمة إجازة عرض الفيلم وتصـديره، وقـد            إلىورقيبة  

ن فـي مسـتوي      المحكمة اإلدارية المختصة بمحاكمة العاملي     ىاإلدارية هؤالء الرقباء إل   
 لسـنة  35 في القضية رقم     بإدانة الرقباء جميعاً   1982اإلدارة العليا والتي حكمت في عام     

 في حدود   وافقوا كالً "  لنص قرار االتهام هو أنهم     ليهم وفقاً إ هوكان االتهام الموج   ،1977
 في الداخل رغم ما انطوي       عاماً لمذنبون عرضاً ا الترخيص بعرض فيلم     ى عل هاختصاص

ن مخالفات صارخة تمس اآلداب العامة والقطاع العام وتنال مـن قـيم المجتمـع             م هعلي
ـ             هالدينية والروحية بما تحمل     ى في طياتها من دعوة سافرة لنشـر الفسـاد والحـض عل

 من قدسية واحترام األمر الـذي مـن شـأنه        ه عن عدم احترام الدين بما ل      الرزيلة فضالً 
ـ ههار المجتمع والحط من قدره وإظ    ىاإلساءة إل  نـه  أ ى في صورة مشبوهة وتصويره عل

 )355(."مجتمع استشرت فيه كل مظاهر االنحالل

نه ال القانون وال تطبيقات القضـاء تـؤمن بحريـة        أببساطة  القول  وهكذا يمكن   
 يـنعكس   منغلقـاً  مجتمعياًالتعبير عن طريق السينما أو المسرح، ويساعدها في ذلك فكراً       

 .ذلك في التشريعحكام القضاة ويجد صداه قبل أ ىعل

 

 
                                                        

، وقد نشره سمير فريد في تـاريخ  1977 لسنة 35 في ملف القضية رقم تهام كامالًإليمكن مراجعة قرار ا )355( 
 . وما بعدها84ـ مرجع سابق ـالرقابة علي السينما في مصر 
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 :مقــدمــه 

 ىخـر ألار في السينما شأنها شأن الحريـات        حرية التعبي  يمكن القول أن مشكلة   
ــ   1984 الرغم من أن الفترة من عـام         ى، فعل  فقط هي مشكلة المجتمع وليس القانون    

زمات بين الرقابـة  ن شهدت العديد من األ إم مصري و   ألي فيل   نهائياً  لم تشهد منعاً   2002
 أن تيار التطرف الفكري الذي سـري فـي المجتمـع            ى المشكلة الكبر  نأوالمبدعين إال   

حد لحرية التعبيـر عـن طريـق    ألفالم أو وضع ا بمنع المصري كان هو المطالب دائماً 
 .الفنون

ـ 1999 ـ  1992ــ   1991 ـ  1968وقد شهدت أعـوام    وغيرهـا  1996 
مطالبات بمنع أفالم متعددة بحجج متعددة سواء أكان بسبب األخالق أو سمعة الـبالد أو               

ن تلك المطالبات بـالمنع كانـت ألفـالم شـديدة التميـز            أ، والغريب   ك غير ذل  الدين أو 
ولمخرجين معروفين باحترامهم الشديد لفن السينما وتمكنهم الكامل من أدواتـه والقائمـة             

القاهرة "  ويوسف شاهين  للحب قصة أخيره  "وزن رأفت الميهي  تطول أفالم لمخرجين في     
وقد شجع  . وغير ذلك " ناجي العلي "وعاطف الطيب   "  المصير – المهاجر   –منورة بأهلها   

حريـة التعبيـر   مقيده لال رؤيتها ت هي أيضاًض ذلك إن المملكة العربية السعودية فر    ىعل
فـي بيـع حقـوق عـرض         أصبحوا يرغبون    الذين المصريون ى السينما عل  عن طريق 

 )356(: النحو التاليىعل  رقابياً محورا32ًقائمة ال، وقد تضمنت  هناكأفالمهم
 .ل ذهبية أو غيرها في رقابهم وأيديهمسعدم وضع الممثلين سال .1
 .منع التدخين بكافة صوره .2
 .ص على اإلحتشام في مالبس السيداتالحر .3
 .عدم القسم بغير اهللا .4
 .عدم إحتضان الممثل للمثلة .5
 .اهد لقاء ممثل وممثلة علي السرير مشىتالف .6

                                                        
 .1993نوفمبر  8ـ جريدة العربي  ـ  سعيد شعيب )356(
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 .منع الرقص بكافة أنواعه .7 

 . البالج ومنع ظهور مالبس البحرىتالفي تصوير مشاهد عل .8
 . شربهاتالفي ظهور الخمر أو .9
 . بالمالحظات الواردة علي النصدقييالت .10
 .عدم التعرض لألديان .11
 .دم التهكم على علماء ورجال الدينع .12
 .ية بمختلف أنواعهاعدم التعرض لألنظمة السياس .13
 .عدم التهكم علي العاهات الخلقية .14
عدم عرض الجريمة أو أساليب التحايل علي األنظمة بطريقـة تغـري علـي               .15

 .محاكاتها أو اإلعجاب بها 
، والكلمات المبتذلة مـع اختيـار       األلفاظ النابية والعبارات السوقية   عدم استخدام    .16

 . أو ينفر منها الذوق تخدش الحياءالتي ال تجرح الشعور أواأللفاظ 
 .الخ....خوت والتنبؤات عدم التعرض لألبراج والطوالع والب .17
ـ       .18  تماسـك األسـرة والـروابط       ىعدم التعرض للسحر والشعوذة والمحافظة عل

 . واألبناءاألسرية واالحترام المتبادل بين الزوج وزوجته واآلباء
 . لرجال السلطة واألمنعدم اإلساءة .19
 .ممنوع غناء السيدات .20
 استخدام أغاني كخلفية إال بعد موافقة الشركة لضمان عدم حـذف المشـهد          عدم .21

 .واألفضل استخدام موسيقي األغاني
تصر الحداد علـي زوجـة المتـوفى    محظور تصوير مشاهد سرادق العزاء ويق  .22

 .فقط
 ".ومامي" بابي"استخدام لفظ كلمتي ممنوع  .23

اة الجريمـة   ممنوع ظهور مشاهد للدماء سواء جـرائم قتـل أو الحـوادث وأد             .24
 .الخ .....والنزيف 

 .، اهللا يرحمها المرحوم والمرحومة، اهللا يرحمهعدم استخدام كلمتي .25
 . فعل مستقبلييأيضاف كلمة بإذن اهللا أو إنشاء اهللا قبل  .26
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 . عدم استخدام اتكل علي اهللا وعلي اهللا وحده دون سواه ، فيجبىتكال علإلا .27
بعيـد  "جب عدم استخدام عبـارة    مخلوق، في   عن أي  المرض والموت ليس بعيداً    .28

 . الموتعند ذكر المرض أو" عنك
 قتصـار إل، وا هفذلك يعني أن اهللا كان قد نسـي       " ربنا افتكره "عدم استخدام كلمة     .29

 ".توفي"على كلمة 

ـ    أو رجل وامرأة غير متزوجين في       أعند تالقي شاب وشابة      .30 ن ي مكان فالبد م
 .وجود شخص ثالث يشترك في الحوار

ـ    أمتزوجين فقط في غرفة النوم لكن بدون        يصرح بتصوير ال   .31  ىن يتجـاورا عل
   .نفس الفراش

، وقـد أورد     حاالً من السينما   ويمكن القول أن األمر في المسرح لم يكن بأفضل        
إلـى  1923 مـن  "مسرح المرفوضالالرقابة و" القيم  هسيد علي اسماعيل في كتاب     الدكتور
 12/12/1988 وحتـى  1967فتـرة   في ال قائمة بالمسرحيات التي رفضت رقابياً 1988

 ضمتها قائمة المسـرحيات     ى مسرحية أخر  33 عن   ، فضالً  مسرحية 23وضمت القائمة   
  وحتـى  1962 صرح بعرضها في الفترة من أغسطس        ىالتي جري الصراع حولها حت    

، والمسرحيات كانت ألسماء شهيرة مثل سعد الدين وهبـة وعلـي سـالم    1988ديسمبر  
 جاهين وصالح عبد الصـبور      حوعبد العزيز حمودة وصال   وفايز حالوة وصالح مرسي     

الطي، وسيد حجاب وسعد اهللا ونـوس،       ومصطفي محمود، ونجيب سرور وعصام الجمب     
 )357(.ووحيد حامد وغيرهم

ـ   وال تخضع األفالم السينمائية فقط لإلدارة المركزية         ـ  ىللرقابـة عل نفات  المص
 وزارة  إلـى  والقانونيـة    اإلداريـة  التى تنتمى من الناحية   و" بصرية  الالسمعية والسمعية   

ة للرقابة علـى     العام اإلدارة بتنظيم   1970لسنة350 وينظمها القرار الوزاري رقم   الثقافة  
 لرقابـة وزارة الداخليـة      ، ولكنها تخضع أيضـاً     تحديد اختصاصاتها المصنفات الفنية و  

 ألي  أووالدفاع إن كان موضوع الفيلم يتعرض بشكل أو بآخر لعمل هـاتين الـوزارتين               

                                                        

الهيئة المصـرية العامـة      - القاهرة   ،"1988-1923مسرح المرفوض   الالرقابة و " ،سيد علي إسماعيل  . د  )357( 
 .422ويمكن مراجعة توصيات المؤلف لتحسين عملية الرقابة ص، 403: 402صـ من  1997عام للكتاب 
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 رقابة األزهر فيما يخـص      ىإل، كما يتعرض الفيلم السينمائي أو المسرحية        من موظيفهما  

، وهكـذا    المسيحية ، وقد يستطلع رأي الكنيسة فيما يتعلق بالعقيدة       اإلسالميالشأن الديني   
 وجهة  تتعدد الجهات الرقابية التي تعمل كال منهما وجهة نظرها في المصنف الفني وهي            

 .ة معينة علي المبدعأو فرض رؤية معتقدي ، حجب السلبياتىنظر ترمي إل

 . ن6�D #"��- ا���G, ا�����" � – 2003- 2002#"م . 2

 اتساع فـى مسـاحة التـدخالت        جمالإلا على وجه    2003-2002شهد عامى   
نعكـس  إهو مـا     و ، ووسائل متنوعة  أجهزةختلفة وعبر   الرقابية للسينما تحت مسميات م    

 الرقابية في تحديد صالحية الفيلم السينمائي للعـرض          دخل الجهة  تصبح قضايا ت   أنعلى  
ظهر واضحا فـى المقـاالت    هو مار للراى العام خالل هذين العامين و     موضع نقاش كبي  

 أو الصحف سـواء كانـت صـحف فنيـة           برت عن المواقف المختلفة من خالل     التي ع 
 ى والتى عكست فـي  مقاالت الرأأوالرسمية أو المعارضة صفحات السينما فى الصحف    

 إنهـا  بعيـنهم بـل       مبدعين أسماء أو معينة    سينمائية  الموقف ليس من أفالم     عديدة أحيان
 الوجـود   إلثبات التي يتم من خاللها استخدام الموقف من الفيلم السينمائي            الكيفية أظهرت

 أحيانـا  عبرت هذه المواقف عن حدة واضـحة         لقد.  فئة سياسية معينة   أوالسياسي لتيار   
 ضـد مؤسسـة     أو فن السينما     سواء ضد   حادة أصوات النقد هذه بظهور      عملية متواتس

 شعب من خالل النقاشـات البرلمانيـة       مجلس ال  أروقةنتقاد حتى   إلالرقابة ووصلت حدة ا   
 اإلعالمدث من نقاشات فى لجنة الثقافة  و        ما ح  أو 2002حول فيلم اللمبى مثال في  سنة        
 اإلدارية من انتقادات حول سلوك الجهة       أثيرما   و 2003والسياحة  بمجلس الشعب  عام       

 المتعـددة    الرقابيـة  األبنية عن   فضالًو.  بعرض فيلم مذكرات مراهقة    اإلقرارمن خالل   
لحركـات  التى تظهـر مـن خـالل مجموعـة القـوى وا           و" الرقابة المجتمعية "ظهرت  

ية موقـف    السـينمائ  األفـالم التى قد تتخذ من بعض      والتنظيمات االجتماعية والسياسية و   
 غيرهـا مـن   أو حذف مشاهد منه أو ومن ثم تكون المطالب واضحة بحظر الفيلم        العداء

 األبعـاد  أو شـرط التنظـيم      إلـى " الرقابة المجتمعية "ال تستند هذه    قد  تدخالت رقابية و  
تجاه عام محافظ سائد فى المجتمع المصرى يمـارس        إ يرتبط بها    إنماوالسياسية المباشرة   

 .الرأى والتغييرود على مجرى حرية  على فرض قيتأثيره
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ويمكن القول أن الرقابة المجتمعية المحافظة في مصر اآلن هي من أكثر صور             
 وهي نتاج الفكر الوهابي الـذي غـزا مصـر فتـرة السـبعينات                وتشدداً وءاًالرقابة س 

 هذا التشـدد فـى الخطـاب        إن .واستمرت تأثيراته السلبية قائمة في المجتمع حتي اآلن       
 مـن   األولختالفا واضحا  ما بـين النصـف         إ السينمائية يعكس    األفالممعى نحو   المجت

من ناحيـة   ،  1997بسينما الشباب بداية من عام      التسعينات  من ناحية ثم فترة ما يعرف         
 فدرجـة ،  في بدايات التسعينات عـن نهايتهـا      كما اختلفت درجة التسامح الرقابي    أخرى  

 من التسعينات كانت فقط موجهة  نحـو      األولف  التسامح الرقابى التى ظهرت  فى النص      
 السياسـى   اإلسـالم  التى تقدم تيـار  واحد من المعالجات السينمائية وهى المعالجات نوع  

 اإلسـالم  سياسية واضحة لمحاربة تيار كأداةنتقادية  فلقد تم استخدام الرقابة هنا   إبصورة  
 ثقة مجتمعية عنه وبـدا      يأجل حجب   أ المجتمع من    أمام  بمظهر سلبى  إظهارهالسياسى و 

 الرقابة على المصنفات الفنية،     ارةإدبو شادى   أعلى  األستاذ    فترة تولى     ثناءأهذا واضحا   
مام من  إ بعينها مثل  عادل      أسماء فى محاباة     شادى  واضحاً   أبولكن يبدو انزالق  على      و

لموقـف  شادي تعلـيال     ويقدم أبو  فيلمه،   أجزاءخالل عدم تدخل الرقابة فى اى جزء من         
 تحظي بمعاملة خاصة مـن      مامإ عادل   أفالممعظم  " :  قائال  إمام من عادل    الرقابة عموماً 

 علـى   مـام و جماهيريتـه ونجوميتـه      إ ال يجرؤ رقيب تحسبا لنفوذ عادل         وقد الرقابة،
 دائما قـدرا مـن      األعمالحيث تملك هذه    .. و الحظر أ بالحذف   أعمالهالتصدى الى من    

  )358(."خرآى مبدع أال يملكها  ـ دينياًو  وجنسياًياً واجتماعسياسياً ـ الجرأة

نه مع الصعود المدوى لسـينما      أمن خالل نظرة كلية للسينما المصرية       ويالحظ  
الـروح المحافظـة    رأسها تلك   ى كان عل  تغيرات  مالشباب الجديدة حدثت مجموعة من ال     

من هنا كـان    فيفة و  لمسها بطريقة خ   أو ة  فى اقتحام مناطق معينة     أ الجر قلةفى التناول و  
عبر كـريم ضـياء الـدين مخـرج فـيلم           لقد  ، و ى توترات مع الرقابة   أ تثير   أال طبيعياً

 ن يقـدم ناجحـاً    أنه استطاع   أ رأى التوجه فى فيلمه حيث      عن هذا "يجا رايح   إسماعيلية"
 نهـا إف  المرحلة الجديدة  أفالم من   ومن هنا نالحظ انه رغم هذا الكم الكبير       " قبلة"ى  أبدون  

                                                        
 اإلذاعـة  الدينى على الرقابة الرسمية الحكوميـة علـى   واإلرهابثر ظاهرة التطرف أـ  شادى  أبوعلى  )358(

مركـز  : القـاهرة ـ الفن بين العمامـة والدولـة    ـ ) وآخرون( شادى أبو، فى على والتلفزيون فى مصر
  . 21 ص 1 ط اإلنسانالقانونية لحقوق  معلوماتالدراسات وال
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 فقـد اتسـمت     من ثم الت المجتمعية التى تدور حولها و      ترصد حقيقة التحو   أنستطع  لم ت  

أشارت الكثيـر مـن التحقيقـات    قد و .يغلب عليها  طابع الضحكالمعالجات بالسطحية و 
 كتاب سيناريو يقـدمون خلطـة       ألفكار هذه السينما نتاج     أن من   أن تلك األفالم  إلى  الفنية  

 هـذه   بإبعـاد ن هذا السـياق كفيـل       إبالطبع  ف  و" ضحككثير من ال  ..  من السياسة    قليل"
 أعمـال  هؤالء على    قيب حيث ال يعتمد كتاب السيناريو      من مقص الر   األفالمالنوعية من   

ما مـن خـالل مزجهـا بطـابع كوميـدى            على رصد قصة     باألساسيعتمدون   و أدبية
دون "واالعتمـاد علـى اسكتشـات متفرقـة          اإلحـداث البساطة فى تناول    ورومانسى و 

   )359("و قضايا اجتماعية موجعةأ موجعة هنسانيإحداث أستغراق فى إلا

ى ردود معارضة   أ ذات الجماهيرية العالية لم تثر       األفالمن هذه   أالحصيلة هنا   و
تزايـد عـدد    واألفـالم لكن بالتوازى مع هذه النوعية من  واألفالملتدخل الرقابة فى هذه   

معالجتها لقضايا   فى   ة و انحيازاً  آ جر أكثر المألفخر  آ فقد سمح هذا بهامش       عموماً األفالم
 على وجه التحديد حيث زادت مسـاحة  2002،2003هو ما ميز عامى  مجتمعية شائكة و  

ت تلـك الفتـرة     شهد الرقابة المجتمعية و   أوشتباك مع الرقابة سواء الرقابة المؤسسية       إلا
 الرقابـة شـارك فيهـا       ثار جدل كبير حول دور     الرقابية نفسها و   األداة حول    كبيراً نقاشاً

حد حواراتـه  أ بصورة كبيرة وصرح في  مدير الرقابة علي المصنفات الفنية  مدكور ثابت 
 الرقابة تنوب عن المجتمع شانها شان النائب العام الذى يقوم بتطبيق  القانون لكـن                أن" 

لهـذا  و أوالًثقافته ووجدانه فهى جهاز لحماية المبدع  ابة تنوب عنه فيما يتعلق بقيمه و      الرق
وهـذه   " )360( التى تعود المبدعون رفضـها     األعمال عن كثير من     اإلفراجكانت النتيجة   

ماهيـة الموانـع    " درجة تفصيلية عن     إلىالمقولة تتشابه مع معظم مقوالته دون الذهاب        
نفـس   وأخر فى ظل رقيب ما ويقبل فى ظل رقيب األعماللماذا ترفض نفسها و " الرقابية

ابق للرقابة علي المصـنفات  الرئيس السـ  شادى  علي أبوقبل هذا التوجه عبر عنه من 
 قوانين الرقابة تخضع لمن يجلس على الكرسـى فالقـانون يطـوع و يحتمـل         إن" الفنية

                                                        
الشـناوى،  طـارق  وكـذلك مقـال    ، 20/9/2003 و التليفزيون يمن نور الدين مجلة اإلذاعةأانظر مثالً   )359(

 .2002، يوليو 42،عدد وجهات نظر ،المضحكون الجدد فى مصر
 3/10/2002 تصدر عن دار التحرير ـ  شاشتى جريده  )360(
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السـمة  ن  أ، وإذ حللنا خبرة المدير السابق للرقابة، فمعني ذلك          )361("التفسيرات المختلفة   
ومدى مرونته  الرقيب  وعها لشخص    الوظيفى لمؤسسة الرقابة هو خض     األداءالغالبة على   

ن كان  هذا يتضح بشكل ما فـى شخصـية الرقيـب             إواعترافه بحرية الرأى والتعبير و    
عمـل  صب رئيس المركـز القـومى للسـينما و   الذى شغل من ـ  ر ثابتو مدك–الحالى 
وقد حـرص   . )362(له خبرة تاريخية فى تعامله مع الرقابة كمخرج        السينمائى و  باإلخراج

 رقابـة ن تكـون قـرارات ال  أ 1999لى مسئولية الرقابة فى عام     عندما تو د  الرقيب الجدي 
يمـا  المهتمين بالسينما ف   خالل مشاركة مجموعة من النقاد و       من وإنماليست مسئولية فرد    

لى الرقابة لكنه حظـى بجـدل حولـه     جديد عتجاهإسمى بعد بمجلس شورى النقاد وهو       
 أنهـا  كاظم  به هذا المجلس فترى صافيناز      حول تقييم الدور الذى سيقوم     اآلراءاختالف  و
لقرارات التـى   وذلك لكونها  تحجم  من فردية ا        )363("ظاهرة حضارية  تستحق التقدير    " 

  فـى العمـل    اآلراءتفتح الباب لتعـدد     تصدر عن الرقابة  وتجعلها ذات طابع مشاركة و        
 ولكـن " .لـه قدر على توضيح حقيقة العمل ومن ثم دور الرقابة حيا         أن ثم   السينمائى  وم  

 "ال مجـرد  أه ليس   ويرى ان " مجلس شورى النقاد  " جدوى عمل اآلخر في   البعض  يتشكك  
ن يتحمـل تبعـة   أن مدكور ثابت ال يريـد      أبمعنى   )364("مسئولية المنع لعبة للتخلص من    

لى المجلس من اجل التنصـل  إ عمل معين ولذلك فهو يلجا   جازةإو  أقرارات الرقابة بمنع    
  .من هذه المسئولية

ـ           الرأيينن كال من    إلحادث  وا ق   له وجاهته من ناحيـة أساسـية وهـي التطبي
رتقـاء بـأداء    إلالمهم هو كيف يمكن استغالل مجلس شورى النقاد فـي ا          فاألصل هنا و  

 تطبيقهـا   مؤسسة الرقابة من خالل التحديد الواضح والصريح للمعايير  الرقابية التي يتم           
 . كل األفالمىبمساواة عل

غيـر ملـزم   ؤالء النقاد مجرد رأى استشاري  و    ار أن رأى  ه    ويؤخذ في االعتب  
خاصـة بكـل    اللجان  ال  مجموعه من    لىإ، وقد تطور مجلس شوري النقاد       لمدير الرقابة 

                                                        
 .26/2/1998 شادى مجلة صباح الخير أبوحوار مع  )361(
 .2002 مصرية سنة أحوالحواره مع سمر نور مجلة  )362(
 .23/5/2001 األهرام )363(
 .200 1/ 11/2 بتاريخ اليوسف روزـمجدي الطيب  )364(
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 وقـرارات   في قراراتها وتضارب بين قراراتها االستشارية      األمر الذي شكل تضارباً    فيلم 

  )365(.الرقابة الملزمة

 . ومشكالت أفالم2003ـ2002 .3

 خالل   رقابياً رض هنا لبعض الحاالت النموذجية عن األفالم التي أثارت جدالً         نع
 .2003-2002فترة الدراسة 

 . المخرج إيناس الدغيدي–فيلم مذكرات مراهقة . 3-1

 بطولة  )366( ـ  الدغيدى إيناس وإخراج قصة    ـ"  مذكرات مراهقة " يمثل فيلم   
 الفيلم  يتناول   .عي إزاء حريات التعبير   شدد المجتم  للت  نموذجاً حمد عز الدين  أهند صبرى و  

لتنـاقض بـين    اأسيرةتقع  خر خيالى و  آفض الواقع وتعيش فى عالم      قصة فتاة مراهقة تر   
 األمنيـة  اتن طالبت الجه  أجازت الرقابة الفيلم ولكن حدث      أ وقد ،عالمي الواقع والخيال  

حضـره   فـى عـرض خـاص ي   أوالً ن يعرض الفيلمأ وذلك ب ،بضرورة مشاهدتها للفيلم  
مام الجمهور خاصة بعد الجـدل الـذى    أ ن يتم عرضه تجارياً   أ قبل   األمنيةمندوب للجهة   

ئى الدولى تم عرض الفيلم قبلهـا        عقب ندوة فى مهرجان القاهرة السينما      ثير حول الفيلم  أ
وبالفعل تـم   ،   الدغيدى إيناس المعارضة للفيلم ومخرجته     اآلراءاحتدت خالل هذه الندوة     و

لكـن فـى اليـوم    يلم فيه وتم تحديد يوم ليتم عرض الف      و األمنيةالجهة   الرضوخ  لمطلب  
تحديد يوم ليتم عرض الفـيلم فيـه        تم   و األمنيةالمحدد للعرض لم يحضر مندوب الجهة       

 لم يتم معرفتهـا     ألسباب األمنيةلكن فى اليوم المحدد للعرض لم يحضر مندوب الجهة          و

                                                        
 مـن   بأنـه  ضجة كبيرة حول هذا الفيلم و تم وصفه         أثيرت نأوحدث   "اللمبى  "  الرقابة فيلم    أجازتفمثال      )365(

" على الفور قام مدكور ثابت بعقـد  بعرض فيلم هابط و    وحملت الرقابة مسئولية التصريح   "  الهابطة   فالماأل"
 أهـرام  –للبحث فى تصدير الفيلم من عدمه، في هذا الصدد   يرى الناقد  نادر عدلى      " مجلس شورى النقاد  

 منع تصدير أرادتها  و الرقابة هنا خرجت عن دورها وتدخلت فى صناعة السينما نفس    أن  - 9/10/2002
 قرار صالحيتها ويقدم الناقد مصطفى درويش  في مجلـة  بإصدارسلعة مصرية  كانت قد قامت هى نفسها        
 الرقابة قد استجابت    أنخر للرقابة يتمثل في     آ  نقدا    - 17/6/2003-القاهرة التي تصدر عن وزارة الثقافة       

 تقـوم ببحـث     أن و لم يكن على الرقابة       2002 عام   مأفالنجح  أضد الفيلم و هو     " بتزاز الضارية إلا"لحملة  
 .نتقادات ضد الفيلمإموضوع تصدير الفيلم طبقا لحملة 

 . مليون جنيه مصرى1.8 هذا الفيلم حوالى إيراداتبلغت  )366(
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 2002 يناير مـن عـام   23م فى يوم    يلن يتم التصريح بعرض الف    أ إلىتوصلت الرقابة   و
ن قامت الرقابة   أتم عرض الفيلم فى الوقت المحدد ولكن حدث بعد عرض الفيلم            بالفعل  و

لـم   و367" مشاهد جنسية صريحة  أنهاقيل  " جل حذف ثالثة مشاهد     أ مندوبيها من    بإرسال
مـا  عرفـت دو   التىمت حملة شديدة ضد مخرجة الفيلم و       عند هذا الحد بل قا     األمريقف  

لكن  خفت و  أن إلىاستمرت هذه الحالة من الهجوم      سية و  فى معالجة القضايا الجن    بجرأتها
ونى لمذيعة مشهورة هى هالة سرحان على قناة دريـم بتنـاول    قام برنامج تلفزي أنحدث  

 قامـت مواطنـة   أنانه حدث  الدغيدى  خصوصا وإيناسهى الهجوم على هذه القضية و  
 المحكمـة قضـت      ولكن   ة مطالبة بمنع عرض الفيلم     المخرج برفع دعوى قضائية  ضد    

، وتردد انـه    لم يقع عليها ضرر مباشر من الفعل المؤثم       المدعية  ن  ألبعدم قبول الدعوى    
 بيـده   األمرانه لو كان    " في حيثيات الحكم بعدم قبول الدعوى أورد القاضي عبارة تقول           

الحد فقد شهد مجلس الشعب      عند هذا    األمرلم يتوقف   و ) 368(."لحكم على المخرجة بالجلد   
 والسـياحة  اإلعـالم من خالل لجنة الثقافـة و    )369(فيلمهانفسه مناقشات حول المخرجة و    

                                                        
 8/2/2002 المجد روز اليوسف أبوانظر مثال ميرفت  )367(
 2003 مايو 20م انظر حلمى القاعود القاهرة  و كمثال للهجو2003 يونيو 10انظر محمد شبل فى القاهرة  )368(

 فيما يتعلق بواقعة الجلد هذه فقد أم، 2003 مايو 27 الحكيم فى القاهرة     أيمكنكنموذج للدفاع عن المخرجة     و
 حيثيات حكم الدعوة المقامـة     1/6/2002 األحرار سعيد صالح فى جريدة      أوردثار حولها خالف كبير فقد      

 صالح أوردهحيث جاء فى الحيثيات طبقا لما ) جنح مدينة نصرمحكمة (دغيدى  الإيناسمن رانيا محمد ضد 
 والتى قالت 27/10/2001 الصادر فى 473 النجوم العدد أخبار المخرجة خصوصا فى حديثها مع مجلة    أن

 هذا سب وقذف يستوجب     أن المحكمة   رأتحيث  "  غالبية بنات مصر وقعوا فى المحظور        أن "فيه المخرجة 
 الجنائيـة  اإلجراءات من قانون 251 هذا يتنافى مع المادة أن المحكمة أكدت جلدة ولكن   80لجلد  عن ذلك با  

 الضرر الشخصى المباشر    أن إال القانون   ألحكام االدعاء بالحقوق المدنية وفقا      زال يجو " والذى ينص على    
 الصحف والمجـالت واقعـة   وقد تناولت العديد من   "  مستقبالً أو الناشئ عن الجريمة والمحقق الوقوع حاالً     

 وفى  2002يو   يول 1حمد عثمان فى البداية     أ جاءت فى حيثيات الحكم ، مثل        أنهاالجلد التى ادعت المجالت     
 وسبق هؤالء مجلة القدس العربى اللندنية       9/6/2002، واشرف شتيوى فى العربى      5/6/2002مجلة الجيل   

 فى العديد من أشارتيناس الدغيدى إكن المخرجة  ول2002 يونيو   4 الصيت والتى نشرت الخبر فى       الذائعة
 والمـراة اليـوم   11/6/2002 والميـدان    2/4/2003الحوارات مثل حوارها مع مجلة الحريـة الجديـدة          

 .   إشاعة عقوبة جلد وانه ليست سوى دال توج بأنه 18/6/2002
 بعرض الفيلم فى شهر يونيـو  مألفالل) A.R.T( قامت  احد المحطات الفضائية أنجرت هذه المناقشات بعد   )369(

 الرقابـة  أقرتها هذا المساء حيث تم عرض الفيلم بدون المحذوفات الرقابية التى  بال تذه  فى برنامج    2003
 .  جلس الشعب المصرى حول هذا الفيلممما ممهد للمناقشات التى جرت فى م
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ن المناقشـات   أ إال. لنهائى الذى لم يعترض علـي الفـيلم        ا رغم تقرير اللجنة  بالمجلس و  

 بيـان   بإصدار قام  مجموعة من السينمائيين         وعلى الفور " تهام السينما إ"عبرت عن تيار    
س الشعب لمساندتهم ضد    طالبوا فيه بدعم من مجل    مات مجلس الشعب و   رفضوا فيه محاك  

 )370(.الرقابة وضد التطرف الدينى

 تن خاضـت صـرا عـا      أسبق و المخرجة ايناس الدغيدى    ن  أومن المعروف   
 أسالمية مع قوى سياسية بعينها سواء كانت اتجاهات سياسية          اآلنال تزال حتى    ضخمة و 

 العـام المسـاعد     األمين إسماعيلما قام به ممدوح      من ذلك    ،عموماًو اتجاهات محافظه    أ
ـ    إ حيث قدم بالغا     1996عام   يناإلسالميلرابطة  المحامين       ام يتضـمن   لى النائـب الع

 )371(."العرى"راضا على سيناريو فيلمها ذلك اعتدعوى حسبة ضد المخرجة و

 . المخرج داوود عبد السيد –فيلم مواطن ومخبر وحرامي . 3-2

 نموذجـاً    داود عبد السيد     وإخراجقصة   )372("مواطن ومخبر وحرامى  يمثل فيلم   
تدور قصة الفيلم    و 2002 واستمر حتى    2001عرض هذا الفيلم فى نوفمبر       أبد، فقد   ثانياً

بـر ودور لحرامـى      يمثلون دور لمواطن ودور لمخ     أشخاصحول العالقة ما بين ثالثة      
 . تعاون فى النهايةإلى اتجاه صراع ليتحول  تباعا مناألحداثتدور ترتبط بهم فتاة و

ض الرقباء تحفظات تجـاه مـا       ع ب ىبدأ الفيلم   ىبعد موافقة الرقابة عل   نه و أعلي  
  رفـض   لكن مخرج الفيلم   و ،طالبوا بحذفها التى تضمنها الفيلم و   " د الساخنة المشاه" أسموه

 ليشـاهد  لنقـاد   شـورى ا ن قام بتشكيل مجلسإال أمن مدكور ثابت ما كان ف ،هذا التدخل 
 مثل يوسـف    األدباءو، شارك في هذا المجلس مجموعة من النقاد         ه حول رأياًيقدم  الفيلم و 

لكن طلبـت   و،صالح مرعى ووافقوا على عرضه   القعيد وصالح الديب وفتحية العسال و     
 ألنهـا  الفـيلم    أبطالحد  أالرقابة من مخرج الفيلم حذف جملة واحدة فقط ترد على لسان            

                                                        
 .22/7/2003انظر فى تفصيالت هذا البيان فى مجلة القاهرة  )370(
 .28/4/1998 الكواكب  مجلة )371(
  . ماليين جنيه3 جيدة بلغت حوالى إيراداتحقق هذا الفيلم  )372(
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األقباط، وتـم  حتى ال يساء  فهمها من جانب بعض        و األقباطحساس هو   تتعلق بموضوع   
 )373(لها ذلك 

هو قيام بعـض مـديرى دور العـرض      حظى بحدث مميز و   ن هذا الفيلم    أعلي  
 ، وهو ما يقـدم نموذجـاً  ن الجمهور مستاء منهاأذف مجموعة من مشاهد الفيلم بحجة      بح
مخالفـة قانونيـة     عن انـه يقـدم       ، وسيطرة الفكر المحافظ علية فضالً      المجتمع نغالقإل

، ولكـن الرقبـاء      إضافة  أو حيث ال يجب العبث في النسخة المرخص بها حذفاً        واضحة  
 )374(لمسايرة توجهات محافظة لرواد دور العرض تغاضوا عن تلك المخالفة القانونية 

 . وائل حسان –فيلم اللمبي . 3-3

 إخـراج  شيحة وعبلة كامل،  حمد سعد وحال     م هو فيلم لعب بطولته   " اللمبى"فيلم  
 حيث بلغـت    مذهالً هذا  الفيلم حداًإيرادات عبد اهللا وقد  بلغت     ألحمدقصة  وائل حسان و  

تـدور  ، واإلطـالق  على 2002عام ل إيراداتعلى أ بذلك محققاً مليون جنيه 21 من  أكثر
  هذا الفيلم حول شاب مستهتر يعيش في منطقة شعبية  تبدو عليه مالمح جنونيـة               أحداث
 إلى ما من خالل طريقته في الكالم والتصرف، يتعرض من خالل حياته مع والدته               نوعاً

بات االجتماعية التي يتعـرض لهـا وتشـكل         مجموعة من المواقف التى توضح الصعو     
لقد عبر النقاد عن اسـتيائهم       و .عرض هذه المواقف في قالب  كوميدى       عليه ويتم    ضغطاً

ال يوجد فيما شاهدته  مـن  " الشناوى فى روز اليوسف  كتب طارق ، فقد ن الفيلم الشديد م 
دروس " رة كتب رفيق الصبان فى القـاه    و،  " نطلق عليه فيلما     أن ما يمكن    مواقف ونكت 

"  الفـيلم  إن النجوم فيـرى   أخبار محمد عبد الفتاح فى      أما" البالهة  سينمائية فى التفاهة و   
 بـاى فـيلم     أقارنـه  أنيل فلن يمكننـى     ال فن التمث  قة له بفن الدراما و    ال عال  و ليس فيلماً 

 مجلـس الشـعب     أعضاءحد  أوقام   )375( "األفالم لتلك   إهانة الن مجرد المقارنة     يكوميد
 الفيلم فى مجلس الشـعب علنـا         بإدانةهو زكريا عزمى مدير مكتب رئيس الجمهورية        و
بانتقادهـا   قام  البعضنأ حول ماهية الرقابة نجد لإلمام يتم  التحرك بالنقاش أنبدال من  و

                                                        
 22/9/2001وردت فى جريدة االخبار )373(
 30/1/2002 الجمهورية  فريدسمير  )374(
 www.egyfilm.comوردت هذه التعليقات فى موقع  )375(
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تقيـيم  " هـو    للرقابة و   جديداً  الكتاب معياراً   وضع احد  أن إلى وصل   األمر أنبشدة بل    

 على تشكيل عقل ووجدان الجمـاهير       النفسية ثارهآوالمستوى الفنى للعمل المعروض     

 لقد دفعت هذه الضجة ذاتها بمدكور       376"واتجاهاتهم لتحقيق الطموحات الوطنية للدولة      
ية  الحـق فـى    ما فى وسعه للتنصل من مسـئول أقصى إلي أن يبذل ثابت مدير الرقابة   

وهو تعبير اسـتخدمه احـد       " البانجو أفالمالرقابة ليست مسئولة عن     " نأ ب قائالً" التعبير  
، كما قام مدير الرقابة علي      )377( البانجو والمساطيل  ألفالم تروج   أنها الرقابة   النقاد واصفاً 
نع الفيلم من التصـدير     م تراخيص جديدة و   راءاتإجبمنع حصول الفيلم على     المصنفات  

 . هذه الحملةأمامهو ما عكس رضوخ الرقابة خارج مصر و

  كارتون ـفيلم محمد خاتم األنبياء  . 3-4

 الرسول محمـد صـلي اهللا عليـه          قصة حياة   "األنبياءمحمد خاتم   "يتناول فيلم   
اعتمـدت علـى    ون تشاهده   أون   الفيلم د  ته الرقابة الفيلم بما فيها مقدم     أجازتقد  ، و وسلم

و أ هو عدم ظهور الرسـول     هطرعلى الفيلم الذي كان كل ما يشت      الشريف   األزهرموافقة  
 وقد تبين وجود خطأ تاريخي فـي      . و سماع أصواتهم  أعشرة المبشرين بالجنة في الفيلم      ال

 )378(ي منعهلهامه األمر الذي حدا بالرقابة إلا لتلك الحقبة التاريخية تناول الفيلم

 أيضـا  كشـفت  لجان المشاهدة وفقـط وإنمـا  زمة ألم تكشف هذه الحادثة عن  و
 فى الرقابة على المصـنفات الفنيـة مـن          األزهرهو دور    و األهميةموضوعا  غاية فى     
مـا  وهو . المقدم فى العمل الفنى للجهة الرقابيةرأيه إلزامية مدى   أخرىناحية ومن ناحية    

 )379(.قلسنعرض له تفصيالً في فصل مست

 . عادل عوض–شباب علي الهواء . 3-5

                                                        
 . المرجع السابق )376(
 6/8/2002من الحكيم فى القاهرة  ايأجراهوردت فى حوار مع مدكور ثابت  )377(
 9/10/2002 األهرامنادر عدلى  )378(
 القاهرة اإلنسان على المصنفات السمعية ورشة عمل المنظمة المصرية لحقوق األزهروردت فتوى فى رقابة  )379(

1994 
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، حيث  من مشاهد ذات مدلوالت سياسية       للتخوف الرقابي    يقدم هذا الفيلم نموذجاً   
 لتجنـب المشـاكل      إسـرائيليين  دبلوماسـيين    يرمشهد يتم فيه تصو   قامت الرقابة بحذف    

كنـه قـام     لمدكور ثابت بنفى خبر حذف مشهد من الفيلم و        مدير الرقابة   ن قام   أوالغريب  
طة تمثل  هى لق  ثوانى  و   10ها من الفيلم ومدتها      بعرض لقطة تم حذف     مؤتمر صحفى  أثناء

ن هـذا   أ ثابـت    أكـد سرائيلى و إل ا  العلم  يظهر فيها  اإلسرائيلية مائدة اجتماعات بالسفارة  
 .  إلسرائيللم يكن مراعاة الحذف 

 .أحمد عوض –كلم ماما . 3-6

 حولـه  أثيـر  فيلم كلم ماما وهو فـيلم  من مشاهد أيضالقد طالت سياسة الحذف   
 احمـد عـوض     خراجإ، الفيلم    الذى قدم به الطالبات الجامعيات     جدل حول طبيعة الشكل   

عز الدين وبدا تـاريخ العـرض فـى     شلبى ومى هوتمثيل عبلة كامل وحسن حسنى ومن   
 طالبات جامعيات بكلية اآلداب، تعيش ثالثة منهن        أربع وتدور قصته حول     25/6/2003
وتعيش الرابعة فى حى مرموق ترتبط بيـنهن صـداقة عميقـة            ) إمبابة(ى حى شعبى    ف

للحياة داخـل وخـارج     الفيلم حول المواقف التى يتعرضن لها مع تصوير          أحداثوتدور  
 المستوى النقدى مـن خـالل       األول الفيلم نقاشا على مستويين      أثاروقد   .الحرم الجامعى 

 عـن  2003 يوليو 3ـ عزة هيكل فى الوفد  تبهجوم العديد من الصحف على الفيلم فكت
يلة االجتماعية ويستهين بقضـية     ذ الر إلىويدعو    ..وإنسانينهيار فني   إ" يمثل   بأنهالفيلم  

 التصـريح  أوال، أما المستوي الثاني فهو المستوي الرقابي فقد رفضت الرقابـة           "لسطينف
إحـدى  د تـم بثهـا فـي    يلم ق الرئيسية في الف األغنية أن األساسيبالعرض وكان السبب    

  الرقابة وذلك لمشـاهدة الفـيلم  إدارةوتم تشكيل لجنة خاصة من قبل  . المحطات الفضائية 
، وكـان   وال ونعم الباز وعبد الحميد حواس      الف نجوىوضمت هذه اللجنة شخصيات مثل      
 تقـدم بكثيـر مـن    أنهـا  اللجنة رأت الفيلم والتي  أغنيةتعليق اللجنة متحفظا للغاية علي      

حسب تعبير اللجنة ورأت اللجنة ضرورة تخفيـف اثـر      " واإليماءات  واإليحاءات الجمل"
 . المسئ لصورة الفتاة الجامعية المصريةاألغنيةكلمات 
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 . هاني خليفة–الليالي سهر  .3-7

 األداةتواطـؤه مـع   وعلـي عملـة   رقابة المبدع  ليقدم فيلم سهر الليالي نموذجاً  
 هانى خليفة تم االنتهـاء      خرجهأوتامر لبيب   له   السيناريو   قام بكتابة ، والفيلم الذي    الرقابية

، 2003منتصف عـام     مع   إاللم يعرض الفيلم     و 2002 فى فبراير عام     هكلية من تصوير  
 .  من الرقابةوهو ما أثار التساؤالت حول ما إذ كان التأجيل من الشركة المنتجة أم

 الجـرأة  مـن    إطـار  لكن فى نماط موجودة فى المجتمع و     أل ويقدم الفيلم رصداً  
مناقشة موضوعات لم يكن من     ورحب العديد من النقاد بهذا الفيلم علي انه فيلم يقوم علي            

 النجا مـع بائعـة      أبوخالد  بين الممثل   مشهد  ، وقد تعرض الفيلم لحذف      مناقشتهاالمقبول  
قط بل إن مخرج الفـيلم  ، ليس هذا فان في صلب البناء الدرامي للفيلم  وهو مشهد ك   الهوى

ن الفيلم قد عـرض  أ، باعتبار  تمامااألمر وفضل تجاهل طالقاإمر هذا الحذف  أم يتناول   ل
 .تموهو ما كان يخشى أال ي

 . سيناريو سمير نوار–ظالل خفية . 3-8

فى بـين البشـر و القـوى        يدور هذا السيناريو حول قصة رمزية للصراع الخ       
ن يدخل بها يمسه الشيطان     أل  لكن قب " إنسية"من  " انسى"الخرافية وتظهر هنا قصة زواج      

يقدم مؤلف السيناريو الصراع بين الزوجين  فى هذا الفيلم مـن ناحيـة وبـين القـوى      و
 . من الخيال العلمىنه نوعاًأة على الخرافي

قيبات على الفيلم وجاء فى تقرير الرقابة حول السيناريو         حد الر أ  اعترضت وقد  
 تعرف باسم الغجـرى عاشـرت      أدمية غيرن هناك شخصية    أحداث السيناريو تذكر    أن  إ

ن السيناريو  أحظة الوحيدة هى     منها  لكن المال    أنجبو" هيام" تعرف باسم    إنسيةشخصية  
بناء علـى هـذا   و" طان قبل الجماع مع زوجته هيامن شخصية الغجرى قدمها الشي  أيؤكد  
فضـه   بقراءة السـيناريو ور    األزهرقام   و األزهر رأى ثابت بطلب    مدكور.ير قام د  رالتق
 "ةاإلسالميمخالفة الشريعة  للمفاسد وسد باب الشعوذة والدجل ودرءاً "ذلك بحجة و

الجن جاء ذكره من خالل  قيـام        ن  أعالقة بالفيلم و   ن الجن ال  أ سمير نوار    وأكد
 من خالل محاضـرة يلقيهـا       إال يأتذكر الجن لم     كتاب عن الجن و    بتأليف الرواية   بطل

 .األساطيرولخرافات لى طالبه بالجامعة عن االبطل ع
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 فمن الناحية لـم تقـدم الرقابـة         أساسية حفل هذا السيناريو بعدة مالحظات    لقد  
 بعرض السـيناريو علـى مجمـع         قامت على الفور   إنماو كاتب السيناريو    إلىتساؤالتها  
م ال  أ ةاإلسـالمي ذا كان السيناريو يتعارض مع الشريعة       إ ليفصل فيما    ةاإلسالميالبحوث  

 الرقيبات  أراءتضارب  ، كما يثير    عن الرغبة في عدم تحمل المسئولية     شف  األمر الذي يك  
 شاهدو الفيلم عن المعايير التي تحكم عمل الرقابة ، فضـال عـن تسـاؤل                الذين الثالث

تحديد صـالحية    مدى الكفاءة التى يتمتع بها الرقباء فى         وهوالقضية  مشروع فجرته تلك    
جره اتهام كاتب السيناريو للرقيبات بأنهن علي        ؟ وهو تساؤل ف    م ال أالعمل الفنى للعرض    

األمر الذي ينقل النقاش إلى نقطـة    )380(" بعلوم فن كتابة الدراما أو السيناريو    "غير دراية   
 )381(.هامة تتعلق بالكفاءة الفنية للرقباء

 . سيناريو جوسلين صعب –دينا  . 3-9

 ب حيث تتناول فيـه     صع كتبته مخرجة لبنانية هى جوسلين    " دينا  " سيناريو فيلم   
فـي  ملت دراسة األدب الغربي، و    قصة شابة مصرية تريد تعلم الرقص الشرقي بعدما أك        

، ومـن ناحيـة أخـرى        مثقف تنشأ بينهما عالقة عاطفية     خالل هذا السياق تقابل شخص    
ـ         ان تصور العالقة ما بين امرأة شعبية ترفض ختان ابنتها بينما تصر الجـدة علـى الخت

ن الرقابة وافقت على    أورغم تصريح المخرجة اللبنانية ب    ،  اية المطاف وتنجح الجدة في نه   
 نأصـرح   ابة قد نفى ما صرحت به المخرجة و        مدكور ثابت مدير الرق    أن إال )382(الفيلم

                                                        
  فضالًاناإلنس يجهلها وأموريات بيغ مضمون الفيلم قد خاض فى إن" رقيب فوزية المهيلمىير الرجاء فى تق )380(

 إلـى هنا تم تحويل السيناريو     " "  غير مقنعة داخل غرفة العمليات بأحد المستشفيات         أحداثعن استعراض   
 ى الدينى كما يلزم القانون بذلك حسب تعبير الرقيبةأسترشاد بالرإل لاألزهر

 :للتفصيالت حول قضية هذا السيناريو انظر على سبيل المثال  )381(
 9/8/2002الجمهورية 

  مصطفى حمزة 8/10/2002هرة القا
 17/9/2002الكواكب 

ت قد   لجنة التظلما  أن أكدت الفرنسية حيث    نباءألاجاء هذا التصريح من قبل المخرجة جوسلين صعب لوكالة          )382(
 أكدت قد اختارت لبطولة هذا الفيلم احمد زكى ،ليلى علوى هند صبرى كما أنهاووافقت على سيناريو فيلمها 

 .حضير له ثم تصويره قريباً فى التستبدأ أنها
 3/6/2003لمزيد من التفصيالت انظر الكواكب 
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 اإلسـالم  لصورة يسيء بشكل اإلناثالفيلم بتناول موضوعات حساسة منها ظاهرة ختان         

 تعيـد   أنلم تدور حول فتاة تحـاول        الفي أحداث إن هذا   إلى افيحض على الرزيلة يض   و
  ضـعف  أساسـية هنا يظهر بصـورة  و . تحفظ منها الرقيبأفكارعتباره وهي  إللرقص  
 بأنها خروج عن الخط السائد فـي السـينما المصـرية             يمكن وصفها  أفكار أمامالرقابة  

 للممارسـات االجتماعيـة     اً واضـح  فني يحمل نقداً   بتم تقديم عمل     أن المعاصرة بمعنى 
يكـون رد    اجتماعيـة و   ئة والتي  تشيع تحت مبررات مختلفة سواء كانت دينية أو          الخاط

 تحـت حجـج     األعمـال الفعل تجاهها هو رفض منح الموافقة على هذه النوعيـة مـن             
 . قيم بعينهاإلى اإلساءةخصوصيات ثقافية أو 

 .أفالم أجنبية ممنوعة . 3-10

ها الرسمية في  منـع عـرض        قامت الرقابة باستخدام سلطت    2003- 2002خالل العام   
ليـات   ويمكن رصد هذه اآل    أخرى أجنبية    أفالممجموعة من األفالم و حذف مشاهد من        

حـذف   ال ليةآلقد تم استخدام    و .أساسية أجنبية أفالم )5(على  )المنع والحذف (الرقابية اى   
 فـالم األ المنع فقد تم اسـتخدامها مـع         ليةآ أما "الساعات" و "شيكاغو"مع فيلمين هما فيلم     

  .، علي النحو التالي"ماتريكس"و"  بن الدنإحضار" ،"األربعالريشات "الثالثة 
 .فيلم شيكاغو. 3-10-1

ـ أ غيـر معهـودة      بجـرأة مريكى ينتقد   أهو فيلم   " شيكاغو" فيلم   لوب الحيـاة   س
ريد منع الفيلم ولكن تـم   كانت الرقابة ت  ى حد تعبير الناقد مصطفى درويش و       عل األمريكية
 علـى   تمثـل ضـرراً   أنها الرقابة   رأتها يتم حذف مجموعة من المشاهد       أن  على االتفاق

  . الفيلم للكبار فقطأنبعد هذا الحذف نبهت الرقابة على المشاهدين و
 . فيلم الساعات. 3-10-2

، "فرجينيا وولـف " ة الشهيرة بيدأليحكى قصة ا هو فيلم أمريكي  "الساعات" فيلم  
نتحـار  إل مع وجود حوادث مثـل ا      صاًخطورة ما خصو   الفيلم يمثل    أنت الرقابة   أقد ر و
 تحت دعوى    الرقابة بحذف مشاهد من الفيلم بالطبع      ، وقد قامت  اإليدزمصابين بمرض   الو

 .حماية اآلداب العامة وحذفت مشهدين لقبلتين
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 . الجزء الثاني   فيلم ماتريكس. 3-10-3

لجزء الثـانى مـن   يد هو اجنبى الخامس الذى دار حوله جدل رقابى شد الفيلم األ 
   رفض التصريح بعرض الفـيلم     بإعالن قامت الرقابة    أنبعد  " ماتريكس" مريكى  الفيلم األ 

 .ه مناألولعرض الجزء  التصريح برغم انه قد تم 

  2003 من شهر يوليـو    األول األسبوعبعرض الفيلم فى    وقد شكل مدير الرقابة     
و ،  الفـيلم   لـي    ملحوظة ع  25 بدتأو رأيها   إبداء  على لجنة عليا محدودة العدد قامت ب      

 األسـاتذة  تخصصات   تنويع و هائأعضالكن بعد توسيع    ورة عقد لجنة ثانية و    طالبوا بضر 
ة فـى  نيمدكور ثابت بتكوين لجنة عليا ثا    مدير الرقابة    بالفعل قام  و فيها،الذين سيشاركون   

ـ  الوالجامعات  أساتذة من 14نفس الشهر ضمت   ائى مختصين وذلك لتحديد الموقـف النه
أسـاتذة  تخصصاتهم من مثقفين وأكاديميين و     الجنة و  أعضاءمن الفيلم وتراوحت وظائف     

 )383(فى التحليل النفسي ومخرجين ونقاد

 ولكـن   الفـيلم   هذه اللجنة ما بين موافقين على عرض     أعضاءتفاوتت مواقف   و
رفض الفـيلم    إلىسماح بعرض الفيلم وتم عمل تصويت انتهى        البين رافضين ب  بشروط و 

العاليـة   الفيلم السينمائي بـالرغم مـن تقنيتـه          أن" جاء فى تقرير الرفض للجنة       و اماًتم
ايا متعلقة بالخلق والوجود و هى      نه يتناول بشكل واضح قض    أال  إودرجة اإلبهار المتميزة    

ؤمن بها جميعا مثل قضية الخـالق        السماوية الثالثة التى نقدسها ون     باألديانمور مرتبطة   أ
 أثارتاالختيار وغير ذلك من قضايا دينية       صل الخلق وقضايا الجبر و    أوالمخلوق وبحث   
ن الفيلم فى بنيته الكلية يتضمن مشاهد عنـف   أ اللجنة   أكدتكذلك  أزمات،  فى فترة سابقة    

 أشـكالها كثيرة وطويلة تتجاوز كل حد فى وقت نسعى فيه لمقاومة ظواهر العنف بجميع              
اخلى والخـارجى كـذلك    لمفاهيم السالم الد   كيداًوتأالقيم االجتماعية   حرصا على التناغم و   

لـى  إ باإلضافةضطرابا يضر بالسالم االجتماعى     إن مثل هذا الفيلم قد يثير       أذكر التقرير   

                                                        
حمد مرسـى  أ نجوى محمود محروس عميد المعهد العالى للسينما ودكتور ه على دكتوراشتملت اللجنة مثالً )383(

ر لتحليل النفسى بجامعة الزقازيق ودكتـو  اأستاذحسين عبد القادر   روائى و القعيد  دار الكتب ويوسف    رئيس  
 القانون جامعة   أستاذى  حسن جميع .االلى كلية االقتصاد والعلوم السياسية د       علوم الحاسب  أستاذحسنى   حازم

  .المخرج على شوقى والناقد جالل الجميعىعين شمس و
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اكتفى بعـرض  رصد سلبيات الفيلم فقط ون التقرير أويالحظ ". ترسيخ مفهوم ثقافة العنف   

 لمتميـزة دون إدارة مناقشـة   ا اإلبهـار درجـة   العاليـة و هتفيلم هى تقنيلحيدة ل وايجابية  
، !!! خالفـات  أثـارت  دينيـة   الفيلم يثير قضايا بالقول أن  مكتفياًموضوعية حول  الفيلم     

رفض عمل فني لهذا السـبب باعتبـار     كان يمكن قبول     ااألمر الذي يثير التساؤل عما إذ     
  على المشاهدين كذلك تحول التقرير عن هدفه فـى         درجات الوصاية أعلى  ن ذلك يمثل    أ

طية مثل السالم االجتماعى     يستخدم تعبيرات مطا   خالقىألى واعظ   إ  الرفض أسباب تحديد
، ولكن األهم أن هذا التقرير يكشف عن كيفية نظرة النخب المثقفة فـي مصـر                وغيرها

لفكرة حرية اإلبداع والتعبير وهو ما يؤكد أن قضية حرية التعبير في مصر هي قضـية                
. ين تمنع من ممارسة تلـك الحريـة  لة قوانك كونها مش مجتمع يخاف من الحرية أكثر من     

 مهرجان الفيلم   أثناءنه بسبب هذا المنع قام البعض بتوزيع منشور فى هولندا           أ أيضاًيذكر  
 )384(.العربى بروتردام هاجم فيه المنشور الرقابة المصرية لقيامها بمنع الفيلم

اآلراء المتباينة التـي    من المهم اإلشارة إلى أن هذا الفيلم لقي درجة واسعة من            
ـ   تتناول الموقف من األفكار التي يدور حولها الفيلم مثل مو           وجـود   ـضوعات خاصة ب

 . اهللا، وغيرها

عديـدة  الجدير بالذكر أن  الجزء الثالث من الفيلم يعرض اآلن في دول عربيـة    
 "  الكويت– اإلمارات –لبنان "

شـركة  الزنـد وكيـل   أنطوان  لجأ   2004بدايات عام    و 2003ر عام   خوفي أوا 
تـم الموافقـة    ة للفيلم إلى لجنة التظلمات ونجح في انتزاع حق عـرض الفـيلم و             المنتج

 .  ملحوظة لحذف مشاهد25المشروطة على عرض الفيلم شملت حوالي 

 .األربع فيلم الريشات .  3-10-4

 نهايـة القـرن     فترة حول   أحداثهمريكى تدور   أهو فيلم    و "األربعالريشات  "فيلم  
ع عشر حول القوات البريطانية التى لقيت هزيمة كبيرة  فى السودان، مـن خـالل                التاس

                                                        
عـن   و و لمزيد من التفصيالت عن الفيلم عموما2003ً يوليو 24 هذا الخبر هشام الشين فى القاهرة أورد  )384(

انظر تقريـر   و11/6/2003 ألهرام و14/6/2003 النجوم  أخبار و 11/6/2003 األخبارة انظر   اللجنتقدير  
 6/5/2003 بتاريخ العربيةالطبعة Newsweekعن هذا الفيلم فى 
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قيام السودانيين بقتل جميع جنود الفرقة العسكرية البريطانية فتقـرر القيـادة العسـكرية              
يـز  بقيادة جنرال هـاميلتون لتعز    "  فوج كيلوباترا  الملكي العسكري     " إرسالالبريطانية  

  خـر آ، وقد جاء  ترحيل الفوج العسكري الحقـا لحـدث            ودانالقوات البريطانية في الس   
فيرفض هارى الرحيل ويقـدم     " اثينى" على الفتاة   "  ى فيفر شام  هار"وهو خطبة المالزم    

 ثـالث   إليـه الفرار من المعركة ويرسـلون      من الجيش فيتهمه زمالؤه بالجبن و     استقالته  
ريشـة الرابعـة     بال إليه وترسل    بانتقاده أيضا لجبنه و تقوم خطيبته      ريشات بيضاء رمزاً  

قبل قوات جيش    السودان فيلقى مقاومة شرسة من       إلىيصل الفوج العسكرى البريطانى     و
 الفـيلم  أحداثتهامات ثم تتوالى إ من إليهلما وصل حزناً ينتاب هارى  المهدى السودانية و  

يزى مرة  فى الجيش االنجل   زمالئه   بإنقاذيقوم   جانب السودانيين مرة و    إلىليحارب هارى   
لكن اعتراضات رقابية على هذه القصة و     ى  أ وواضح من هذه القصة انه ال يوجد         أخرى

 تحفظـات   3  منع الفيلم فهناك مـثالً     إلى إجراءات إلى أفضت هى التى    التفصيالت مثالً 
فـي  م الفـيلم  يقـد ، وتد جنسى بين شاب اسود وفتاة سوداءمشه:  رئيسية على الفيلم هى  

 عـن قيـام الفـيلم       ، فضـالً  " فاطمة أبو"وهو  ة  اإلسالمييات  الشخصإلحدى   ساخر   إطار
 .سودانى بقسوة شديدةللجندي الالمصرى  يجندمعاملة السوء بإظهار 

 إدارة مـدير  "الـرءوف يـتن عبـد   أ" رفض الرقيبة هذه التحفظات انعكست في  
 موافقتـه غيـر     بـإعالن احد الرقباء وهو جمال جـابر        خاصة بعد قيام     األجنبية األفالم

ولكن تصريحات الرقيبة التى تبلـورت مـن خاللهـا           )385(شروطة على عرض الفيلم   الم
 الفيلم يقدم مقارنة غير عادلة بين الجيش البريطـانى         أنعتراضات تمثلت فى اعتقادها     إلا

 فى جلسة مجلـس      أحد الحضور  رأىهو  لثوار السودانيين غير المنظمين و    المنظم وبين ا  
هـى  ويطرح أحمد رزق رؤية و     )386(ة الفيلم مناقشصصت لعرض و  خشورى النقاد التى    

                                                        
 المركزيـة  اإلدارة صادر عن – وفؤالرنموذج تقريرى الرقيب جمال جابر عبد المعز والرقيب ايتن عبد  )385(

 . ية والسمعية بصريةالمصنفات السمعللرقابة على 
يتن عبد أ الرقيبة أراءللفصل فى  ورأيه مجلس شورى النقاد لمعرفة إلى هذا الفيلم أوراق مدكور ثابت أحال )386(

 كـان  إذا هذا العرض ياتى لتحديد ما     أنزعم ثابت    و 12/4/2003م العرض والمناقشة فى يوم       وت وفؤالر
  الحرب على العراق أزمةتزامنه مع و )شهر ابريل(ب للعرض فى هذا الوقت الفيلم مناس
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 سمعة مصر وهى    ىة أن الفيلم يسيء إل     بحج يتذرعون المعترضين على عرض الفيلم      أن 

 .)387("ر ووجهات النظواألدلة سامة تلتهم كل البراهين اكوبر"تهمه مثل 

 . بن الدنإحضارفيلم . 3-101-5

ـ  أجزاءحد  أيعد  مريكى  أهو فيلم   "  بن الدن  إحضار"فيلم   "  تسـمى  أفـالم لة   سلس
delta force  "ًأفـالم  الفيلم بالذات بل بكل سلسلة وكان موقف الرقابة ليس خاصا بهذا 

"delta force "لعرب عامـة   لاإلساءة تستهدف أفالمتعبير مدكور ثابت  لوفقاً ألنهاذلك و
ظر التى تجذب تعـاطف المشـاهد       ستناد على المنا  إلذلك من خالل ا   و وللمسلمين خاصة 

 .ضدهم

يخفيها فى مكان   بوضع قنبلة ذرية و   " مسلم" قيام إرهابي    ىعلتقوم قصة  الفيلم     و
 delta" قـام باسـتدعاء   ذلك مريكى بألالرئيس ااألمريكية، وعندما علم فى احد المدن 

force "  فتاة مسـلمة تختطـف احـد    ل الفيلم حداثأتتعرض و، رهابىإلللقبض على هذا ا
أحـد  " خليل قتـال "وكذلك يعرض الفيلم تهديد      ،وتفجره عن السالم   فى مؤتمر  األشخاص

 إيقـاف مريكى ما لـم يـتم       ألنه سوف يقتل الرئيس ا    أمن  الشخصيات المسلمة في الفيلم     
  .األعمال العسكرية األمريكية العدائية ضد العرب

الفـيلم  موزع  ن  أ عن    تلك األحداث لرفض الفيلم فضالً     ىوقد استندت الرقابة عل   
 فى الفيلم وهـو  طالقاًإ يتم ذكر بن الدن     أندون  "  بن الدن  حضارإ"لى  إقام بتحويل اسمه    

وهنا يظهر  ،  تصريح لعرض الفيلم  ال الرقابة فى رفض     إليةاألساسي الذى استندت     المبرر
بـين المبـرر    ه يسـيء للعـرب والمسـلمين و       نأتناقض ما بين الموقف من الفيلم من        

ييره بواسطة المـوزعين    لذى تم تغ  الموضوعي للرفض هو انعدام العالقة بين اسم الفيلم ا        

                                                        
 16/4/2003مقاله فى المصـور يـوم    للموافقة غير المشروطة لعرض الفيلم انظر       يقدم حمدى رزق مثاالً    )387(

 عـدد  األمة نفس التصور بينما يقدم مصطفى عبد العزيز فى صوت أيضا الشريف فى المصور أمينةتقدم  و
 دابليـو  إيـه  قصة الفيلم مستوحاة من كتـاب   إن رصده      نموذج للتضليل الصحفى من خالل     14/4/2003

ميسون وهو صهيونى معروف بميوله العدائية للعرب حيث انه ال دخل للصهيونية بهذه الواقعة التاريخيـة                
 13/4/2003 والمساء 12/4/2003 األهرامكذلك انظر لتفصيالت من الفيلم  الحقيقية 
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تاحت فرصة كبيرة للتنصـل مـن       أ ه زريع بالتأكيدبين مضمون الفيلم وهى     المصريون و 
 .مسئولية منع الفيلم

4 .S��وا b
� ."ب� #�� ا�����"�%�k ا�

الخالف بين السينمائيين ومجلس الشعب حين حاول ذلك المجلـس مـد            اشتعل  
نواع  تلك الحرية التي تحظي با     ىك رقيباً إضافياً عل    ليكون بذل  وصايته هلي حرية اإلبداع   
 بمجلس الشـعب النائـب   اإلعالم، فقد أكد وكيل لجنة الثقافة و  متعددة من الرقابة والرقباء   

محمود معروف أن التصدي لألفالم الهابطة ومنع عرضها هو اختصاص أصيل لمجلس            
 علـيهم   عب ليس رقيبـاً    أن مجلس الش   ن يتصور السينمائيو  أننه من المغالطة    أالشعب و 

ـ ننيإ"  يرفع يده عن تلك األفالم، وقال النائب  أن هوأنه يتعين علي    ه قد تقدمت بطلب إحاط
األفالم الهابطـة التـي     ه  ، حول هذ  13/3/2003 وزير الثقافة فاروق حسني بتاريخ       ىلإ

 لجنـة الثقافـة بـدأت فـي         ، كما أضاف النائب أن    تتعارض مع قيم وأخالقيات مجتمعنا    
جل أن يكون لنا في نهاية المطاف وقفة حاسـمة          أ األفالم الهابطة لتقيمها من      ه هذ مشاهدة

 .)388( مجتمعاتناىلإفالم التي تتعارض مع قيمنا وتسئ مع تلك األ

 عبروا فيه عن قلقهم إزاء رغبـة البرلمـان    بياناًنوقد أصدر عدد من السينمائيي  
 في سن تشريعات تضـع قيـوداً       حرية اإلبداع، بما يعني رغبته       ىالتدخل كرقيب عل  في  
 مسـتوي  ى عل الحق في التعبير بطريق السينما األمر الذي سوف ينعكس سلباً  ى عل ةعديد

 )389(.األفالم وعمقها

 تراجع مجلس الشعب فقد أعلن النائب البـارز    ىلإ وقد أدت تلك الحملة المضادة    
الخطأ أن نحاسب   لنا سلطة المراقبة ولكن علينا في حال        " ن  أفي البرلمان زكريا عزمي     

، كمـا قالـت   "، وال نحاسب السينمائيين أنفسـهم  المنوط بها تنفيذ القانون    السلطة التنفيذية 
أكدت علي ضرورة اسـتمرار     " اللجنة    أن اإلعالم كامل رئيس لجنة الثقافة و     ة فايد ةالسيد

ـ               ىدور الرقابة علي المصنفات الفنية لتحقيق التوازن بين حرية اإلبداع وبين الحفاظ عل

                                                        
 .12/7/2003 العدد الصادر في ـ جريده األهرام )388(
  المضادة وتصريحات علي أبو شادي الرقيب السابق ومدكور ثابت الرقيب ن راجع تفاصيل حملة السينمائيي )389(

 .22/7/2003 و15/7/2003الحالي في جريده القاهرة 
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، مع ضرورة قيام نقابة المهن السينمائية       هة وتقاليده وتاريخ  يقيم المجتمع المصري وعراق    

، وكـان   )390("نتاج األفالم المصـرية   إلباستصدار ميثاق شرف حول المستوي اإلبداعي       
ن يستبدلوا رقابتهم المعطلة    أ البرلمان ب  ن بمثابة تراجع عن رغبة أعضاء     اهذين التصريح 

 . األفالم السينمائيةىعلنفيذية برقابة علي أعمال السلطة الت

                                                        
 .16/8/2003جريده األخبار  )390(



���ـ� ا��ـ
ـ	ـ�ـ� �ــ� �ــ�ـــ� 
2002 - 2003  

 

      416

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا�N�R ا��"ب^
 �ــ�ـ	ـ
ـ�ـ� ا�ــ��ــ� �ـ�ـ� #ـ�ـ�ـ,�ـ� ا�ـــ"بــ�Sــا�

 دور اTزه� �2 ت���, ���"ت ا[ب,اع
 

� ان إ"  ا��Fــ�ع ا�!kــ+$ ح�ــV أ�ــط هــ! ا�i)2ــ� ا��ــ$ �زـه
     Bوح� ��   أ���ا���F+� وا���اث و��Fه���$ آB إ ا]��Q(� ا��

�Fـi!ن       ا�زه�ن �(m   أ و ،ا�F+!ب, B���  ه! صح` ا��اى �(�
 و أ ,�ــ ��;+ــL �ــI ��ــن ا]�ــ�Q(�ن ���ــG ا�;"ــ!ث أا�
�3(ــ� آ�ــ

I   ـ�:�� وا�F3ـ�     وا��وا���n(^ ا�;"!ث إدارة و�23 إدارات ! ـ�  ـه
      Dى ��"ـ
�L و��7 ��ا:+� ا���"^ ا���F^ و�L� I ح= ا���ـ

�ــQما����Uــت وا���ــ�3ت ا��ــ$ ت�+ــ�ض  p� اء
ى �(2ــ أ ا�ــ�وإ,ــ
 ا�ــ@ى ��+ــB هــ@J ا�i)2ــ� هــ$ صــح;� ا���ــ
�� �(�ــ ��+4ــ=        ا��ــ�

�Fــi!ن ,�)�Qــ�تــL ا�زهــ� إ,ــ
اء و�ــg Iــ< ��ــ!ن ا]i)ــ�0 ه� ,!ا
Lهــ@ رأ�ــ ��
 إصــ
ار �2�4ــت ا��ــ$ �ــ(f ,2ــ   ��64ــًا�Fــnنا  �ــ$ ت�ــ
 .ا���ار

 
 q4��, G��Fا���!ى وا�� ��<�� ���I ا���!ى ا��� أص
رت2 ا���+(� ا�+

 ��� 1994�;�ا�� 10ا�
و�� �ر 9رق ا�;�Fى  ,�1F�<ا�� s2ا�� � وا��
�� �$  وح
J  ا���F^ ه!إ�$ أن ا�زه��Cح` ا��اى ا��64م �!زارة ا�ص

 ��
��Q$ ا]نا�nFت�  D)���4ت ا�>�+(� و أو��3���,  D)�ا��� t�ر 
 .ا�;����ا�>�+(� 
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 ا�N�R ا��"ب^
��	
 ا��S"ب� ا�,���� #�� ���� ا��

 دور اTزه� �2 ت���, ���"ت ا[ب,اع
 ��,��: 

اً داخـل    كبير  األزهر في الرقابة علي حرية اإلبداع لغطاً       هيثير الدور الذي يلعب   
مؤسسـة  لب المبدعين أن الدولة المصرية تسـتخدم        غأ ىوير. الجماعة الثقافية المصرية  
 الـذي   في كبح جماح حرية اإلبداع ووضعها في اإلطـار    )391(األزهر التابعة لها مباشرة   

 .تريد
الفنى عمل فردى ينمو فى سـياق       دبى و  األ ن اإلبداع أوعلي الرغم من التسليم ب    

 مجتمعـه   أسسهعما  و عن تجاربه وذاتيته     نتاجه كاشفاً  المبدع يرسل    باعتبار أن   جماعى  
يعني سـلب حريـة     ال  ، فإن ذلك    رىاحضمن عادات وتقاليد وثوابت وميراث تاريخى و      

حـد  أو العادات أو األخالق ففي تقديرنا فإن اإلبداع هـو  أ لدواع الدين   المبدع في اإلبداع  
 . لهان يكون أسيراًأمصادر صناعة األخالق والتقاليد وال يتحتم 

مجمع  و  عموماً األزهرالرصد لدور    و بالتحليلض   التعر إلىيسعى هذا الفصل    و
ليف  وتـأ  ة فى مجـال نشـر     اإلبداع فى الرقابة على حرية       خصوصاً ةاإلسالميالبحوث  

كـذلك فـى مجـال      و المضمون الفكرى والتـاريخى والـدينى و       أالكتب ذات االقتراب    
ثالثـة   إلىينقسم لهذا الغرض    سالمى و و التاريخى اإل  أمصنفات الفنية ذات البعد الدينى      ال

خصـوص   فـى    إداراتهو البحث األول هو البناء القانوني المنظم لدور األزهر        .مباحث
ـ     ، وموقف القضاء  بأنواعهاع  ابدة على حرية اإل   الرقاب  حريـات  ى من رقابة األزهـر عل
صور تدخل مجمـع البحـوث      ما المبحث الثاني فيرصد في عجالة       أ.  ومحدداتها اإلبداع
حق على جـاد الحـق لمشـيخة     فترة تولى الشيخ جاد البانإ اإلبداع فى حرية    ةاإلسالمي
ويرصـد   ،تدين الصحراوي علي قرارات األزهر     تأثير ال  ى ومد رئاسة المجمع  و األزهر

 فى عهـد  اإلبداعو ضبط حريات أفى تقييد ة اإلسالميدور مجمع البحوث المبحث الثالث   
ع فى رفض التصـريح  اقف المجم من خالل تناول مو ، وذلك   رئاسة الشيخ سيد طنطاوى   

 . فى مجال الفكر والفناإلبداعية األعمالو بعرض بعض أبنشر 
                                                        

 .هر شخصيا ، ويتبع رئيس مجلس الوزراء السلطة التنفيذية بتعيين شيخ الجامع األزرئيس يقوم رئس الجمهورية الذي هو )396(
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 ا�ـ�ـ�ـ�ــ�ـ� وا�ــ�ـ�ــ�ر
 ا��	�! اTول 

  �2 ا��S"ب� #�2 ���"ت دارتLإ واTزه�ا�����^ ا���CD �,ور 
 و��9S ا��f"ء ا[داريبlن�ا#G"  ا[ب,اع

 تنظـيم   بإعـادة الخـاص    و 1961لسنة  " 103"من القانون رقم  " 15تنظم المادة   
 فى الرقابة على الكتب و المصـنفات الفنيـة          األزهرئات التى يشملها دور     يلها و األزهر

وهـو   ةاإلسالمي هو الهيئة العليا للبحوث  ةاإلسالمي مجمع البحوث    أن" حيث نصت على    
 التعصب السياسى والمذهبى وتوسيع نطق      أثارجريدها من الفضول والشوائب و    يختص بت 

 أو فيما يجـد مـن مشـكالت مذهبيـة           الرأىن  بياالعلم بها لكل مستوى وفى كل بيئة و       
ئحـة التنفيذيـة للقـانون      لالمـن ا  " 17"قد جاء نص المادة     و"  اجتماعية تتعلق بالعقيدة    

يحـدد دور    ليؤكـد و   1975 لسـنة    250هورية رقم   المذكور الصادرة بقرار رئيس الجم    
فى تتبـع  ـ خاصة فى الفقرة السابقة فى المادة سالفة الذكر  ـ  ةاإلسالميمجمع البحوث 
سالمى من بحوث ودراسات فـى الـداخل والخـارج          إل ا تراثال و اإلسالمما ينشر عن    

ص المشرع فى عجز    نو مواجهتها بالتصحيح والرد و    أ صحيح   رأىنتفاع بما فيها من     إلل
ن يصـدر  أ وفى حـدود اختصاصـه   أهدافهن المجمع فى سبيل تحقيق      أهذه المادة على    

 مـن الهيئـات العامـة والخاصـة     ةاإلسـالمي ثقافـة  لى العاملين فى مجال الإت  اتوصي
 )392(.األفرادو

ي دور لألزهـر   ألقانونية ال نجد في حقيقـة األمـر         وبمراجعة تلك النصوص ا   
 هو تتبع مـا ينشـر عـن اإلسـالم     ه األدبي والفني، فكل مال الشريف في مراقبة اإلبداع   

 الرأي  ه يواج ح أو  من بحوث ودراسات لينتفع بما فيها من رأي صحي         اإلسالميوالتراث  
و طلـب   أإبداء الـرأي    ، وال عالقة لها ب    الخاطئ بالتصحيح، وهي مهمة فكرية باألساس     

 .و غير ذلكأالمصادرة 

وبذلك يمكن القول أن كل ما يقوم به األزهر من طلب مصادرة أعمال فنيـة أو                
 . الشرعيةىبداء الرأي فيها خارج عن نطاق القانون ويمثل بذاته عدوانا علإ

                                                        
 1988مركز البحوث و الدراسات السياسية كلية االقتصاد: ة ر ،القاهلألزهرماجدة صالح ، الدور السياسى .  د)392(
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 –ة  اإلسـالمي  مجمع البحوث    ى الرغم من صراحة النص فإن القائمين عل       ىعلو
المؤلفـات  فحص بعض الكتب و"  يرون أن من حقهم ـالذراع الفكري لألزهر الشريف  

 بالعقيـدة  التراث االسالمى المرتبط كدين سماوى وباإلسالمالفكر المرتبط  أو اإلطارذات  
 أو لإلسـالم   ما يرد فيها ويكون مخالفـاً      رصد كل ن وسنة و  آ ومكوناتها من قر   اإلسالمية

 الشـأن  تقارير تفصيلية بمالحظاتها فى هذا       إعدادو السنةان و ريتعارض مع نصوص الق   
النيابـة   و األمنيـة  األجهـزة  ما تنحصر فى      الجهات المختصة والتى غالباً    إلى إلرسالها

 أو العمـل  أولكتاب  ا بإجازة سواء   إليها فيها التوصيات التى انتهت اللجنة       العامة موضحاً 
 عـام  أمـين  المبدع من وجهة نظر أو الكاتب أوذلك فى حالة قيام المؤلف  وأجازتهبعدم  

توظيفها فى سياقات لم    واق النصوص   ناع بتلفيق االتهامات ولى     ةاإلسالميمجمع البحوث   
 ومهاجمـة السـنة   ةاإلسالمي تزييف الحقائق أو" اإلبداعحرية " تحت شعار أصالترد فيها   

المسـاس بقـيم     و اإلبداع باسم حرية    –صلى اهللا عليه وسلم      –ى  بالنوية والصحابة و  النب
 األديـان  تبـاع إخلق الفتن بين     أوالطعن فى الثوابت     وتعاليمه وتقاليد المجتمع و    اإلسالم

 .)393( المذاهب المتعددةو

مين العـام للمجمـع يتبـين أن    ألوبمراجعة تلك المهام والتي وردت في حوار ل       
، وضمان عدم الطعن فـي الثوابـت    حماية تقاليد المجتمع أيضاًه دورىاف إلاألزهر أض 

أو منع خلق الفتن بين أتباع األديان والمذاهب المتعددة وهي جميعا اختصاصات لم يـرد              
 .ةاإلسالميلها ذكر في التشريع المنظم لدور األزهر أو مجمع البحوث 

 و يمثلون جميـع     اإلسالمكبار علماء     من  عضواً 50 المجمع   أعضاءيبلغ عدد   و
 يكون من بينهم عدد ال يزيد على العشرين من غير مـواطنى           أن البد   ةاإلسالميالمذاهب  

بحوالى ثالثمائة مـن     – غير العدد السابق     –جمهورية مصر العربية و يستعين المجمع       
ـ  كليـات ال   أسـاتذة  الجامعات المتخصصين فى جميع المجاالت من بيـنهم          أساتذة ات لغ

 االسـتعانة   إلى باإلضافة  كتاب شهرياً  الفآ أربعةذلك لفحص ما يقرب من       و والترجمة
 .ةاإلسالمي الفنية األعمال الفنية لفحص األعمال من المتخصصين فى 60بعدد

                                                        
مـع جريـدة البيـان     بـاألزهر  اإلسالمية العام لمجمع البحوث    األمين – عجور   أبو حوار للشيخ السيد وفا      )393(

 221/11/2001: فى اإلماراتية
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 واضح بشـكل قـانوني     لم يكن لألزهر دور    1994ومن المالحظ انه حتي عام       

–ام شيخ األزهر الحـالي  ، حتي ق مصنفات السمعية والسمعية البصرية    ال ىفي الرقابة عل  
الجمعية العموميـة لقسـمى     لى  إ خطاب بإرسال   1994 في يناير    –محمد سيد طنطاوي    

 فتوى قانونية حول تحديد اختصاصات كل       إصدارالتشريع بمجلس الدولة يطلب     الفتوى و 
 أو الفنية والمصـنفات السـمعية       لألعمال الشريف وزارة الثقافة فى التصدى       األزهرمن  

منعها من الطبـع     و اإلسالم تتعارض مع    أو إسالميةصرية التى تتناول قضايا     السمعية الب 
 للصـالحيات المخولـة لكـل منهمـا         عماالًإالتداول   التوزيع و  أو النشر   أو التسجيل   أو
 .قتضى القوانين واللوائحبم

 الجمعية العمومية برئاسـة المستشـار طـارق         أصدرت 1994 فبراير 10فيو
 الشـريف  األزهر أنفتوى تؤكد  ـ  اإلسالمي ذات الطابع ه المعروف بتوجهات–البشرى 

ـ وحدهـ هو  للتـرخيص   اإلسالميالشأن الملزم لوزارة الثقافة فى تقدير الرأى صاحب  
 .فض الترخيص بالمصنفات السمعية والسمعية البصرية رأو

 التي اعتبرت في ذلك الوقت مساهمة من مجلس الدولة في هـدم             قالت الفتوى و
 هو الهيئة التـى     األزهر أن" المدنية ومحاولة بعث الدولة الدينية ومن جديد        أسس الدولة   

 ةاإلسـالمي  الرسالة   أمانةحمل   المشرع الوضعى حفظ الشريعة والتراث ونشرهما و       أناط
 نأ فيما يتصل بالشئون الدينية كما       الرأى هو صاحب    األزهر شيخ   أن و ،لى كل الشعوب  إ

  البحـوث والتـأليف    إدارةمنها   و إدارات أومن لجان    بما يتبعه    ةاإلسالميمجمع البحوث   
له والية مراجعة المصحف الشريف ومن له حـق التصـدى         هو من    –والترجمة والنشر 

 الذى يجعـل    األمر فيها   الرأى إبداءو لإلسالمالمصنفات التى تتعرض    لفحص المؤلفات و  
 األزهـر  بداءإ يكون من ثم  و ةاإلسالميهذه الهيئة هى صاحبة التقدير فيما يتعلق بالشئون         

، " القـرار  إصـدار  ملزما للجهات التى نيط بها       الشأن فى تقدير هذا     رأيهبواسطة هيئاته   
على منح صفة الضبط القضائى للعـاملين فـى    "ولكن الخطير في تلك الفتوى أنها أكدت        

وتبـدو خطـورة    "  فى تطبيق هذا القانون وفرض عقاب جنائى على المخالفين له          األزهر
واإلسالم دين  " والتي جاء فيها     هي الذي بنيت علي   ى في األساس القانوني والفكر    تلك الفتو 

ـ      لغالبية الغالبة من الشعب المصري    ا ركين للدولـة التـي     ، بحسبان الشعب هو الركن ال
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ص الدولة  ، ومن ثم تقوم خصائصة الثابتة في الواقع بحسبانها من خصائ          ينظمها الدستور 
 أن مبـادئ  ىلخامسة منه عل في المادة ا 1971 دستور المعترف بها من القانون، وقد نص     

ـ ، وبهذا يظهر اإلسالم   هي المصدر الرئيسي للتشريع    ةاإلسالميالشريعة    وقيمـه  هومبادئ
، حسـب   مما تتضمنه مصالح الدولـة العليـا  إنما يتخلل النظام العام واآلداب وهي كذلك   

 الصـادر  ركن الغاية في القرار   المصنفات الفنية    ى بها قانون الرقابة عل    الصيغة التي أقام  
 )394(." المصنفاتهبشأن الترخيص بأي من هذ

 1994 تلك الفتوى التي صدرت عـام        ى المطاعن التي سجلت عل    ويمكن إجمال 
 . علي النحو التالي2003ر حتي عام  حرية التعبيى سلبية علوالزالت تنتج أثاراً

سـتور المصـري     من الد  49و 48و 47 بالمخالفة لنص المواد   إن الفتوى جاءت   .1
واألدبي والثقافي في   والتي تقر حرية التعبير بشتي صوره وحرية اإلبداع الفني          

 من العهد الدولي للحقـوق      19 مناقضة بالكامل لنص المادة    ، كما أنها  المقدمة منه 
المدنية والسياسية والذي يشكل جزء من النظام القانوني المصري بعد تصـديق            

 . الرسميةة الجريدمة المصرية علية ونشره فيالحكو
 دون أن تحـدد     اإلسـالمي ن الفتوى ظلت تردد عبارة الشأن الديني والشـأن          إ .2

بـداع أو فكـر     إ كل   حدوده األمر الذي من الممكن أن يجعل      طبيعة هذا الشأن و   
 وقيمـة   ه ومبادئ الفتوى إن اإلسالم   بعد أن قدرت   خاصة   اإلسالمي بالشأن   ماساً

 .علياب ولكن مصالح الدولة اليتخلل ليس فقط النظام العام واآلدا
أن الفتوى قامت بتفسير مغرض لنصوص قانون األزهر وانتزعـت العبـارات             .3

 فـي المنـع إال فيمـا        هحق رة إلى اشإمن سياقها فلم يرد في قانون األزهر أية         
 وتتعلق بحق األزهر في الترخيص أو عدم الترخيص بطبـع    102أوردته المادة   

 )395(.وية فقط دون أية مصنفات أخري المصحف الشريف واألحاديث النب

 –وقد سبق أن عرضنا في الفصل الثالث من تلك الدراسة أحكام لمجلس الدولة              
تجـاه مـنح    إ صدور الفتوى المشار إلها بكثير وتصب جميعها فـي           ىبعضها سابق عل  

                                                        
في حرية الفكر والعقيدة    -محررا   -نجاد البرعي    -ويمكن مراجعة النص الكامل للفتوى والنقاشات حولها         )394(

 .17 ص– المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان مرجع سابق اإلشارة –– الجزء الثاني  -قيود وإشكاليات
 .مرجع سابق اإلشارة إليه حرية الفكر والعقيدة الجزء الثاني  -محررا  -نجاد البرعي  )395(
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 األفالم والكتب التي يمكن أن يشتم منها تعـرض ألمـور            ىاألزهر الحق في الرقابة عل     

  .ة إسالميةذات طبيع

" بن الخطيب   الفرقان ال " ن مصادرة كتاب    أفقد عرضنا لموقف مجلس الدولة بش     
 ورسمة وتالوته وغيـر ذلـك       ه وهجاء هوهو كتاب يبحث في جمع القران الكريم وتدوين       

مبـادئ  وأرسى  ،  ذي وافق مجلس الدولة علي مصادرته     مما هو متعلق به من شئون ،وال      
أن حرية النشر ليست مطلقة ولكنهـا مقيـده بعـدم         "رر  سلبية تجاه حرية اإلبداع حيث ق     

 .) 396(" إزاء معتقداتهم هتشكيك العامة في دينهم أو خلق نوع من البلب

كما عرضنا موقف مجلس الدولة فيما يتعلق بحق األزهر فـي الرقابـة علـي               
ي أن لجهة اإلدارة الحق في االستعانة بـرأ        " هحد األفالم ونقلنا عن الحكم قول     أسيناريو  

 –، ذلـك     بآخر للـدين   األزهر الشريف قبل موافقتها ما دام السيناريو يتعرض بشكل أو         
 أن الدستور وقد نص علي أن دين الدولة هو اإلسـالم فـإن األمـر                -والحديث للحكم   

ن هي وافقت علي عمل يتنافى مع معالم هـذا الـدين            إيتعلق بمسئولية الحكومة األدبية     
 )397("و غير مسلم سواء أكان منتج العمل مسلما أ

ـ ننا نجد أن ذلك الموقف السلبي قد بدا في التحولأعلي   أو نرجـو أن يكـون    
 سعيد محمد حسـن  للمؤلف "رأي في الفكر اإلسالمي  " وبمناسبة كتاب    2003 عام   -كذلك

 ، وقد قـام     فيه استعراض مختصر لرحلة الفكر االسالمى      و 1976صدر فى عام    والذي  
 على المسلمين تخلفهم فـى     عيالمؤلف ن " ادرة الكتاب ألن    ة بمص اإلسالميمجمع البحوث   
سـماه  أمراحل ما   طوار و أل ورأى فكرة الكتاب تدور حول نقد       "ن  أو،  " !!الجانب العلمى 

 – ةاإلسـالمي  حسب تعبير مجمع البحوث      –المؤلف بالفكر االسالمى و هى فى الحقيقة        
لم يضف  "  الكتاب   أن ،"ليأساو باإلحباطهرطقة تجعل القارئ يصاب      ثرثرة و  إالهى   ما

                                                        
 في قضية كتاب الفرقان ألبن الخطيـب فـي   11/5/1950 يمكن مراجعة حكم مجلس الدولة الصادر بجلسة    )396(

 ، كما نشرة الدكتور فاروق عبد البـر         761 ص 4مجموعة األحكام الخاصة بمجلس الدولة مجموعة السنة        
يمكن مراجعة ذلك في دور مجلس الدولة المصري في      كامال وعلق علية بما يفيد تأييده لموقف المحكمة ، و         

 .302 مرجع سابق ص–حماية الحقوق والحريات العامة 
 460 ص297، بند 11 ، مجموعة السنة8 السنة7861 القضية 16/5/1957 حكم محكمة القضاء اإلداري في )397(

. 
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 شرعية مما يجعل القارئ     أصولنشائى لثوابت و  إ جاء مجرد نقد     ماإنو يستحدث فكرة    أو
 ال  أن إلـى تساءل التقرير حول الهدف الحقيقى من الكتاب مشـيرا           و أمرهفى حيرة من    

لنصـوص  لعالء على مـا ورد مـن شـروح    محاولة االستلديه سوى النقد لذاته و    هدف  
  )398( " على وشك الوصول فى عرض لقالب جديدبأنهلقارئ  لاإليحاءو

  فـي الـدعوى رقـم   2003 مـايو  20حكمت محكمة القضاء اإلداري في    وقد  
محكمـة وعضـوية    البرئاسة المستشار فاروق عبد القادر رئيس       قضائية   51لسنة1326

فيـذ  بوقف تن  " الدكتور حمدى الخلفاوى  حمد الشاذلى وعبد السالم النجار و     أالمستشارين  
،  الثالثـة  األجزاء فى   أصدره برفض نشر الكتاب الذى      ةاإلسالميقرارات مجمع البحوث    

 المحكمة قد اطلعت علـى الكتـاب        أنمن حيث   " وفي تسبيبها لقضائها قالت المحكمة      
 هـذا  أنالذى ورد به وصفحة  110ويقع فى " سالمى إل فى الفكر ارأى" عنوانه   و األول

الهجـرة    أهميـة  إلى فيها أشار"  والهجرةاإلسالم"تمهيد عن  ثم   خرآالكتاب مقدمة لكتاب    
ألـخ،  .. الفكر االسالمى قد مر بثالث مراحل متميزة    أن إلى سالمى مشيراً إلفى التاريخ ا  

 الكتاب عنى بالجوانب     أن عن الكتاب تضمن     عد تقريراً أ مجمع البحوث قد     نأمن حيث   و
لـم   و اإليمانيـة  الجوانب   غفل تماماً أينية و لمسيرة الفكرية للعلوم الد   السلبية  فحسب فى ا    

هرطقة تجعل القارئ يصـاب   بل انه عبارة عن ثرثرة وةاإلسالمي المكتبة  إلى بجديد   يأت
 انه  إلى اإلشارة إلى أجماالالتقرير فى الفحص العلمى للكتاب       استطرد و اليأس و باإلحباط

 عالمنـا المعاصـر   اء االسـالمى فـى   غيرته على العط–على ما يبدو ـ مد للكاتب  حي
ـ   ةاإلسالميصالة الفكرية   ألمحاوالته لعرضه ا  و عبت بسـبب الفرقـة والجـدل        التى تش

 ذاته  إليهلما كان التقرير المشار     نه و أومن حيث    وقالت المحكمة    جتهادإل باب ا  ةدراومص
 ،ةاإلسـالمي ال ثوابت الثقافة     و ةاإلسالمي العقيدة   بأصول عدم مساس الكتاب     إلىقد انتهى   

 قدرها على الوجه المبين بهـا مخالفـا   ألسباب رفض نشر الكتاب   إلىنتهاء التقرير   فان ا 
ثمة توجيه  ال يكفى للخروج عليها     قانونية  التى تنظم حرية الرأى و      البادئ الدستورية و  للم
 .  جمهور الفقهاءرأى آراؤهم مثلت أن بعض رجال الفكر اإلسالمي وإلىنقد 

                                                        
 .17/5/2003 مجلة روز اليوسف )398(
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 239نه يقع فـى     أ إلى مشيراً" المعراج و اإلسراءحقائق  "كتاب  وعرض الحكم ل   

 الـوحى علـى    إنـزال تناول فيه الكاتب    د احتوى مقدمة تضمنت الهدف منه و      قصفحة و 
 والمعراج ودار ذلك كله حول      اإلسراءو ثم القران    –لى اهللا عليه وسلم      ص –سيدنا محمد   

 إيـذاء اشتد  ن   أ  بعد -السالم عليه الصالة و   –ل التكريم للنبى    ن المعجزة وقعت على سبي    أ
هو ما اعتبره المـدعى      و ه طالب وزوجته السيدة خديج    أبىالمشركين له وبعد موت عمه      

 لما اسماه بعـام الحـزن    خاطئ نقل دون بحث ثم تناول المؤلف رأى على    غريباً جماعاًإ
 للفكر االسالمى وال فى     األولىن تلك التسمية لم يكن لها وجود فى المرحلة          أ على   اًمؤكد

 بهـا  أتـى قد  خمسة قرون من المرحلة الثالثة و  نقضاءإ بعد   إاللم تظهر   انية و المرحلة الث 
 ةاإلسـالمي  تقرير مجمع البحوث     نأث  يومن ح ".األسماع أمتاع" المقريزى فى كتاب     أوالً

 فرعية مع عـدم  أصولونشائى لثوابت إ رأىنه مجرد   ألى  إبخصوص هذا الكتاب انتهى     
ن ألـى   إمره وانتهى التقريـر     أ من   يرةرئ فى ح  فكرة مما يجعل القا   و استحداث   أ إضافة

 األخبـار ن محاولته بناه على     أ والمعراج و  اإلسراءالكاتب حاول تقديم رسالة جديدة عن       
ولـم   المعـراج  و اإلسـراء ن الكاتب لم ينكر     أت التى كتبت فى العهود السابقة و      الرواياو

ن أ الإلـى العقـل   إ بصياغة جديدة يركن فيها  أسبابهويشكك فيه ومقصده عرض دوافعه      
 وعدم التثبـت  والجرأةالتفصيلية يؤخذ عليه الحدة  و اإلجمالية المأخذ إلى باإلضافةالكتاب  

لى عدم صالحية   إلمية المعتمدة فى البحث العلمى وانتهى التقرير        عدم التزام القواعد الع   و
بـت  صـول وثوا  أتداول لما يسببه من فتح باب جدال عقيم وتشكيك فى           الكتاب للنشر وال  

 المـدعى  أبـداه  رأيان ما ورد بالكتاب ال يخرج عن كونه أ رأتلكن المحكمة   و .شرعية
إدراج بخصوص ما جاء فى التقرير عـن عـدم      و ".سالمىإل فى الفكر ا   رأى" فى كتاب   

ن المدعى قد كتب فـى نـدرة        أ والمعراج نص الحكم على      اإلسراءالبراهين على رحلة    
 عامـة  ةاإلسـالمي  العقيـدة  أنحاصله المعراج و واإلسراء التى نزلت بخصوص   اآليات

 إلى اإلسالم التى لم ينظر     حداثاألاصة تزخران بالعديد من المواقف و     سيرة الرسول خ  و
 عـن خصوصـية     فضـالً  يدة، صلتها بالعق  إلىخطورة بعضها فى حد ذاته بقدر النظر        

 .ن يالحدث

 رأتحة  صـف 278الذى يقـع فـى   " المعراج   و اإلسراء و يماناإل" عن كتاب   و
 أمـام  انـه توقـف   ةاإلسالمي على تقرير مجمع البحوث     اإلطالع الثابت من    أنالمحكمة  
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 يمـان اإلرتكاز  إ إثبات ناسيا للكاتب محاولته     المعراج و اإلسراءو يماناإل"عبارات كتاب   
 إلـى  استثناء الكاتـب   إلىعلى المشاهدة مشيرا     الحسية و  األدلةعلى  بالغيب على العقل و   

 .إبراهيم تناولت سيدنا ياتاآلحشد كبير من 

 إلـى يـدعو    علميـة و   أخطـاء  الكتاب به    أن التقرير من    إليهتوصل  حول ما   و
 أن المحكمـة   رأت للمفسدة فقد     درءاً تاب عدم نشر الك   إلى  غيره داعياً  أوالتشكيك بالبعث   

 المدعى فى كتابه    أبداها ألمور  لم يخرج عن كونه ترديداً     إليهما ورد فى التقرير المشار      
 رأى أخطـاء  مـن    إليهما نسب    عليه السالم و   – إبراهيم بخصوص سيدنا    أورده ما   أنو

بين موسى عليـه     كان فى مجال المقارنة بينه و      األنبياء تتعارض مع عصمة     أنهاالتقرير  
أشـارت   فقد  أدب الكاتب قد تناول الرسول بسوء       إن المجمع حول    أثارهحول ما   السالم و 
 – لذكر النبى    األدبسوء   و بالخطأ بإقرارهه  صحيفة دعوا  المدعى اختتم    أن إلىالمحكمة  

المحكمـة مـن جانبهـا    رد من ذكر الصالة والسالم عليه ومجـ صلى اهللا عليه وسالم  
نـه  أومن حيث ـ صلى اهللا عليه وسلم  ـ للرسول   وةاإلسالميتستشف احترامه للعقيدة 

مجمـع البحـوث   ـ لمختصة   الجهات اأعدتها  التقارير التىأنلما كان الثابت مما تقدم و
 الشريف برفضـه  األزهر قرار   إلصدار عن الكتب المذكورة ال تصلح سنداً     ـ   ةاإلسالمي

حق نشـره والتعقيـب     صاحبه  ل فى الفكر االسالمى     رأياًنشر هذه الكتب باعتبارها تمثل      
 الشريف كان ومـا زال منـارة        األزهر أن المحكمة من حيث     أضافتو .على ما ورد به   

 اختلف بعضـها  فـى       نإ و اآلراء كافة   إلى تتسع صدورهم    أنين فعلى رجاله    العلوم الد 
 )399( ."خرآلا الرأى و الرأى جمهور العلماء فحرية الحوار تخرج رأى

مـن  و،   الحكم تجاه الذي ذهب إليه   إلوقد أيد الكثير من مستشاري مجلس الدولة ا       
 أكددارى الذى    اإل ضاءوق عبد القادر رئيس محكمة الق     ربرز هؤالء القضاة المستشار فا    أ

بالتـالى   تمارس اختصاص سلطة عامـة و     إدارية هيئة   ةاإلسالمي مجمع البحوث    أنعلى  
بالتـالى   و إداريـة  محكمة مجلس الدولة نظرا لكون قراراته        أمافان قراراته يطعن عليها     

قـوانين  و  فى الحريـات العامـة     عروف م مبدأ هناك   أن إلى أشار ليس ملزما و   رأيهفان  

                                                        
، " يصادر الكتب والقضاء يلغـى المصـادرة   األزهر مرة ألول: " عى  تم اقتباس نص الحكم من اقبال السبا )399(
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 تكون لكل سلطة رقابة     أنالبد  و"  السلطة المطلقة مفسدة مطلقة       "أنهو   و ساناإلنحقوق   

 دارى رقيبـا علـى   الذى يعد القضاء اإل    ةاإلسالميمن بين هذه السلطات مجمع البحوث       و
 . الفنية ومنعها من التداولواألعمالقراراته فيما يخص مصادر الكتب 

ـ  يوسفرأفت المستشار دورد  نفـس  األسـبق دارى إلالقضاء ا رئيس محكمة  
 هو مجمع استشارى فـى الشـئون   ةاإلسالمين مجمع البحوث    أ السابق حيث يرى     الرأى

لـه   و ةاإلسالمي فهو مجمع علماء من كافة الدول        اإلفتاء دور   إلىدوره اقرب    و ةاإلسالمي
 مجلس الدولـة  أمام يطعن عليها إداريةقراراته لهم   ران حكومى بالنسبة للموظفين به و     دو
يصدر بها توصـيات     التى ينظرها و   ةاإلسالمي األموراستشارى بالنسبة للقضايا و   دينى  و

 )400( .إدارية مجلس الدولة باعتبارها قرارات أمام ضاًيالتى يمكن الطعن عليها ا

وبقطع النظر عما سوف ينتهي إليه النزاع أمام المحكمة اإلدارية العليا فإن هـذا        
لدولة لحرية اإلبداع والفكر من ناحيـة وإعـادة    الحكم يشكل نقلة كيفية في نظرة مجلس ا       

فقد ناقش الحكم األزهـر     .  الطبيعي من ناحية أخري    ه حجم ىإلللدور الذي بلعبة األزهر     
في مسائل تدخل في صلب العقيدة الدينية وابرز وجهة نظر مخالفة لوجهة نظر األزهـر              

ن لكل صاحب رأي فـي      مؤكدا بذلك أن األزهر ال يحتكر الحقيقة الدينية وحده وانه يمك          
ـ ه أن ينشره حتي لو خالف رأي أألزهر الذي ال يزيد رأي      اإلسالميالفكر    رأي ه عن كون

 وهـو   اإلسـالمي ، وليس صاحب الرأي الوحيد في الشأن        اإلسالميمن أراء في الشأن     
 الطبيعي كمؤسسة فكرية تقبـل أرائهـا الجـدل والنقـاش            هبذلك يعيد األزهر إلي حجم    

ها من حق في فرض رؤيتها علي اآلخرين حتي في خصوص الشأن            واالختالف وليس ل  
 . اإلسالمي
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 ةاإلسـالمي النشر بمجمع البحـوث      والترجمة و  التأليفومارست لجنة البحوث    
كبير وخطير وبدرجة تتجـاوز حتـي   الفنية بشكل   و اإلبداعية األعمالسلطتها فى فحص    
التسعينات من القرن العشرين حيث صـادرت       فى عقدى الثمانينات و   قانون األزهر ذاته    

 رفـض التصـريح     إلى باإلضافةالنشر   و التأليف فى مجال    اإلبداعية األعمالالعديد من   
 تزايد لجوء اللجنة    أسباب رجاعإيمكن  التليفزيونية و  و اإلذاعيةلعدد كبير من المسلسالت     

 : ما يلىإلىالفنون  والتأليف مصادرة حريات التعبير للمبدعين فى مجال إلى
األزهر، وهو رجـل اتسـم بالتشـدد     لمشيخة  ولى الشيخ جاد الحق على جاد الحق      ت .1

 اإلفتـاء هيئـة   المكانة فيـه  ه في وقت نافست  ديني خاصة وقد تولي مشيخة األزهر     ال
 مهام الحفاظ علـى  أولىنه أ الشيخ جاد الحق رأىو،   الشيخ ابن باز   السعودية برئاسة 

فى مجاالت النشر    حريات التعبير    هتبني وجهات نظر متشددة تجا     هى   األزهرمكانة  
 .اإلبداع والتأليفو
الهجـرة  و المتطرفة خاصة جماعتى الجهاد والتكفير ةاإلسالمي فكر الجماعات  انتشار .2

 بنائه من جديد    إلعادةبنيان  ال مما يقتضى هدم      ودنيوياً التى ادعت فساد المجتمع دينياً    
 كمؤسسة  األزهر أنال شك   لسنة و ا صحيحة مستمدة من الكتاب و     إسالمية أسسعلى  

 وتراثـه الحضـارى     اإلسـالم دينية لها مكانتها فى الداخل والخارج فى الدفاع عن          
 ةاإلسالميلمصرية و يار الوافد على الساحة ا     الت أفرادالفكرى كان عليه مواجهة هذا      و

 وقيمه فـى هـذا      اإلسالمص بالدفاع عن    ختنه المؤسسة الوحيدة التى ت    أ على   بتأكيده
 اإلبداعية األعمال فى ذلك هى مصادرة الكتب و      األزهركانت وسيلة   و،  النظام الفاسد 

 علـى   خروجـاً ة  اإلسـالمي البحوث  الفنية التى تشكل من وجهة نظر علماء مجمع         
نتـه فـى ظـل هـذه      على مكااألزهروقد حافظ ، المحافظى سالمإل التفكير ا  أصول

لكن على حساب حرية المبدعين فـى        و إسالمية دينيةالمنافسة كمؤسسة ومرجعية و   
 . الفنىواإلبداعالنشر  والتأليفمجال 

 سماحتها تجاه مواقـف مجمـع       برازإ فى هذه الفترة على   الحكومة المصرية   حرص   .3
الفنية حرصا منها علـى      األعمالمنع  كتب و  فى مجال مصادرة ال    ةاإلسالميالبحوث  
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جهة الجماعات الدينيـة المتطرفـة      شرعية حكمها فى موا   المصادر  الهم  أحد  أمين  أت 

 فى قضايا مؤتمر السـكان      األزهر راءآوعلى الرغم مما سببته بعض مواقف       ذلك  و
حـرج بـالغ للنظـام السياسـى         من   1994والتنمية الذى عقد فى القاهرة فى عام        

 التى طرحت فى المؤتمر من قبل منظمات دوليـة          اآلراءومام التوجهات   أالمصرى  
 .)401(أوروبيةو أمريكيةمنظمات مجتمع مدنى  المتحدة وكاألمم

 األزهر األفكار المتطرفة والتدين الوهـابي الـذي         ه من أن يواج   وباإلجمال وبدالً 
نـات  ساد المنطقة بصفة عامة ومصر بصفة خاصة خـالل عقـدي السـبعينات والثماني       

، حافظـة ، أو اشد م تقترب منهاوالتسعينيات بدأ في المزايدة علي تلك األفكار بتبني أفكار     
ويمكن مالحظة أن فتاوى األزهر في ذلك الوقت نافست في تشددها فتاوى هيئة اإلفتـاء               

 .من فتاوى التيارات المتعصبةـ إال في مجال تكفير الحاكم ـ السعودية واقتربت 
 الشـريف   باألزهر ةاإلسالميتبارات السابقة قام مجمع البحوث      لذا وبناء على االع   

ة الثمانينات والتسعينات بمصادرة عشرات الكتب ومنع تـداولها فـى المكتبـات             بفى حق 
 :أبرزهاالتى من و
ة ومنـع    قرار مصادرة عدد من الكتب من المعرض الدولى للكتاب بالقـاهر           إصدار -

 _: هى كتب  و1988تداولها فى فبراير 
 وفتنـة العصـر   ،نـزل اهللا أ وقضية الحكم بمـا  ،ياإلسالمهة الفكر المتطرف  مواج
قد اخذ المجمع علـى    و ، بين الحقيقة وشعارات الفتنة    ،ةاإلسالميتطبيق الشريعة   الحديث و 

تشكيلها فى سالمة عقل    ة و هو السن  التشريع االسالمى و   أصول ألحدهذه الكتب مهاجمتها    
 القرآنيـة  اآليات بعض  تفسير إساءةيق بمكانتهم و  صمهم بعبارات ال تل   بعض الصحابة وو  

 . لتتفق مع تطورات الوضع الحالىاآلياتقتراح تعديل بعض إ حد إلى بعضهم أبل وتجر
فعنـدما  "  نجييب محفوظ    /األستاذللروائى  "  حارتنا أوالد"استمرار حظر نشر رواية      -

فها بجـائزة نوبـل     بعد فوز مؤل   "  حارتنا أوالد" نشر رواية   "المساء  " أعادت جريدة   
مـن  سـالمى السياسـى و    إلت صحف التيار ا    شن 1989ذلك على حلقات فى عام      و

 مجمـع  إليهـا حملة ضد نشر الرواية سرعان ما انضم ـ صحيفة الشعب   : أبرزها
 .لحلقات بوقف نشر هذه ا قراراًأصدر الذى ةاإلسالميالبحوث 
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ـ    ع المستشار س  تأليفمصادرة خمسة كتب من      -  حيـث   1992اير  يد العشماوى فى ين
منع  قرار  بمصادرة و    بإصدار ةاإلسالميالنشر بمجمع البحوث     و التأليفقامت لجنة   

ترة كبيـرة  توزيعها بتاريخ سابق بف صدورها وعلى الرغم منـ تداول الكتب التالية  
 اإلسالم" و 1979الذى صدر فى عام     "  الشريعة أصول" :هى  عن تاريخ المصادرة و   

ـ  "اإلسالمالربا والفائدة فى    و " 1987 الذى نشر فى عام   " السياسى  ألولذى نشـر    ال
 .1990الذى صدر فى عام  "ةاإلسالميالخالفة " كتابأخيرا و1981مرة فى عام 

قصة تنظـيم    :قنابل ومصاحف " :لكتابين وهما   1992 يناير   11مصادرة اللجنة فى     -
خلـف  " :وكتـاب 1985 والذى صدر فى عام      حمودةللكاتب الصحفى عادل    " الجهاد

للكاتبة سناء المصرى كمـا     "ة  أ فى قضية المر   اإلسالميةالجماعات  موقف  : لحجابا
للصـحفى والناقـد   " العـراة "ة  تحفظت اللجنة فى نفس اليوم على نشر وتوزيع رواي        

 )402(. عيسىإبراهيمدبى األ

 التصـريح بعـرض عـدد مـن     ةاإلسالمي لما سبق رفض مجمع البحوث       باإلضافة
ية فـى مصـر فـى حقبتـى الثمانينـات           السينمائتليفزيونية و  وال اإلذاعية الفنية   األعمال

  :األعمالبرز هذه أمن والتسعينات من القرن العشرين و

 1988  صوت العرب فى عـام إذاعةفى "  حارتناأوالد " مسلسلإذاعةوقف استعمال  
 حارتنا للكاتب الكبير نجيب محفوظ و كان يقـوم          أوالدالذى يعد معالجة درامية لرواية      و

 صـوت   إذاعـة   رأت محمد رضا وعبد اهللا غيث وقد     : نين  ة المسلسل كل من الفنا    ببطول
فى ذلك العام عـن  لآلداب  هذا المسلسل بعد فوز كاتب روايته بجائزة نوبل        إذاعةالعرب  
 المسلسـل  إذاعـة  وقـف  ىحرباالو أ لمنع أسبابساق المجمع عدة    ه الرواية و   لهذ تأليفه
مهـين للمالئكـة    والتعرض بشكل سـئ و    اإللهيةت  المسلسل بالذا مساس الرواية و  : منها

 .ليهمإ تسيءو تشبيهات أمواقف أي  إظهارو أ الذين يجب عدم التعرض لهم واألنبياء
فى التليفزيون المصرى فـى     "  عبيدة بن الجراح   أبو" وقف استكمال عرض مسلسل      -

:  على الرغم من عرضه فى عدد من الدول العربيـة المجـاورة مثـل                1985عام  
ذا المسلسل مواقف الصحابى الجليل فـى   يرصد ه  وسوريا والعراق وتونس و    دناألر

                                                        
 ص ص 1999رية لحقوق االنسـان، القـاهرة ،       المنظمة المص  ،ن المقيدة للحريات العامة فى مصر      القواني )402(

174،175 
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قـام   اإلعالمى بالريـاض و لإلنتاج الشركة العربية أنتجتهقد  و اإلسالمبعد  الجاهلية و  

قامـت الفنانـة    ا المسلسل الفنان عزت العاليلى و      دور عبيدة بن الجراح فى هذ      بأداء
بـراهيم دور  إالفنان الراحل عبد المنعم ن مثل  دور زوجته فى حي  بأداءعفاف شعيب   

الـذى   ـ   الستكمال عرض المسلسلةاإلسالميقد جاء رفض مجمع البحوث  واألب
 ـ   فى عرض ثمانى حلقات منهبدأت فى التليفزيون المصرى قد األولىكانت القناة 

 بشان  ةاإلسالمي مجمع البحوث    يعرضه العمل الفنى للحظر الذى      أسرةبسبب انتهاك   
عيـا  اإذأكان الصحابة  المبشرين بالجنة فى اى عمل فنى سواء           و األنبياءور  منع ظه 

بى عبيدة بن الجـراح مـن احـدى         أ سينمائيا ونظرا لكون شخصية      أو تليفزيونيا   أو
لمبشرين بالجنة لذا قرر المجمع وقف عرض المسلسل فـى          الصحابة ا خصيات و الش

بطولـة  العقاد ومصطفي  عالمى  لمخرج ال ل" الرسالة  " منع عرض فيلم    ـ   .التليفزيون
 غيث ومنى واصفى ومحمد العربـى       هللانتونى كوين وعبدا   :أمثالكوكبة من النجوم    

 إظهـار ذلك بسبب   ور السينما المصرية و    عقد الثمانينات بد   أواخراحمد مرعى فى    و
عـم الرسـول صـلى اهللا عليـه وسـلم      ـ الفيلم لشخصية  حمزة بن عبد المطلب  

هـو مـا رفضـه مجمـع        لجنة مثل الزبير بن العوام و      با  مبشرة أخرىشخصيات  و
المهـارات  المنع وذلك على الرغم من الجـودة الفنيـة و         ب اً قرار أصدرالبحوث لذا   

 . العديد من النقاد فى مصرأعجاب كانت مثار والتى بطالهألالهائلة 
وهو " القادسية" عرض فيلم    ةاإلسالميالمنوال السابق منع مجمع البحوث      نفس  على  و -

ومن بطولة الفنان عزت العاليلـى      1987نتاج مصرى عراقى مشترك فى عام       إمن  
بـو  أحل صالح  الفنان الراإخراجمن يطة للفنانة الراحلة سعاد حسنى و   بمشاركة بس و

 من الصحابة المبشـرين     ظهور عدد : اق المجمع فى قراره عدة حجج منها      سسيف و 
الثوابت المؤكدة فى التـاريخ      عنلى خروج الفيلم    إ باإلضافةاث الفيلم   دحأبالجنة فى   

 .سالمىإلا
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 -	j ���"ت ا[ب,اع �G# 2, ا���w س�, أو �2 ت���, ا[س����دور �%�^ ا�	��ث 

 :�E"وى

 .ةاإلسالميالمعايير الرقابية التي وضعها مجمع البحوث  .1

 1997 فى عـام    األزهرمام الجامع   أاة الشيخ جاد الحق على جاد الحق        عقب وف 
فـى مشـيخة   ـ  آنذاكمفتى الجمهورية ـ تعيين الدكتور الشيخ محمد سيد طنطاوى  تم 

ن الشيخ سيد طنطـاوي اشـتهر بفتـاواة المتحـررة           أ، ومن المعروف     الشريف األزهر
 الشـيخ   ، كما كـان أداء    )403( المتشددة    الشيخ جاد الحق علي جاد الحق      بالمقارنة بفتاوى 

ذات البعد السياسـى    بفتواه  علق  لعالية فيما يت   يتسم بالمرونة ا   اإلفتاءطنطاوى فى منصب    
الحديثة فـى الممارسـات التجاريـة       التطورات   و لألوضاعو تلك التى تتطلب مسايرة      أ
 .االقتصاديةو

 عن ذلك فقد ترافق مع تولي الشيخ سيد طنطاوي منصب شـيخ الجـامع               فضالً
 فـى   ألمنيـة ا األجهـزة لى نجاح   إ باإلضافة هر  انحسار نسبي في ظاهرة التطرف      األز

تشددة وبالتـالى هـدوء حـدة        الم ةاإلسالمياعتقال العديد من رموز الجماعات      تصفية و 
ألزهر الجديـد   ا، وهكذا ساهمت شخصيه شيخ       ومؤسساته  الجماعات لألزهر  ه هذ منافسة

 هدوء وسماحة، ويبقي السؤال هـو       والتراجع النسبي للفكر المتطرف في توفير جو أكثر       
 . موقف األزهر من حرية التعبيرىعلألجواء المتسامحة ي حد انعكست تلك األي إ

 فى مجال   ةاإلسالمي التطورات التى شهدها مجمع بحوث       أولعل أهم التحوالت    و
 محاولـة   حريات التعبير فى مجال الكتابة والفنون هو       المنظم ل  أوممارسته لدور الضابط    

ففـي عـام   يـة   الفناألعمـال  فـى الكتـب و  اإلبداعيـة  األعمال فحص  إجراءاتتقنين  
معـايير  عدة ضوابط و    بوضع ة  اإلسالميمجمع البحوث    أعضاءحد  أقام   2003ـ2002

 التأليف لجنة   أعضاءتوزيعها على جميع     و إقرارها باإلجماع وإرسالها  تم  ولفحص الكتب   
هم ضـرورة   مناشدتن تستعين بهم اللجنة من الخارج و      الفاحصين الذي والترجمة والنشر و  

 .صلتزام بها عند الفحإلا
                                                        

حين أفتي الشيخ   في   وسلم   هن ختان اإلناث سنة عن رسول اهللا صلي اهللا علي         أ ب ىكان الشيخ جاد الحق قد أفت      )403(
 .ن ختان اإلناث ليس بسنةأمهورية ب للجسيد طنطاوي وقت أن كان مفتياً
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ن ديـن   أط سبقتها مقدمة تؤكد على      قد جاءت المعايير الجديدة متضمنة عدة نقا      و 

 ن األزهـر   أ، و  هي المصدر الرئيسي للتشريع    ةاإلسالمي الشريعة   أن و اإلسالمالدولة هو   
 واألدبيةالفنية   الفكرية و   المواد ة ومراجع ةاإلسالميالشريعة  هو الهيئة المنوط بها حراسة      

 اإلبداعزدهار  إن  أ من المجمع ب   يماناًإنه  أ، و في هذا الشأن  . والمرئية المسموعةالمقروءة و 
 التى اتفقت فيهـا  اإليمانيةدبى مرهون بازدهار منظومة القيم      الفكرى والثقافى والفنى واأل   

 لألسـاتذة جدانها فان المجمع يضع      و األمةالفطرة السوية مع الديانات السماوية فى عقل        
هذه المعايير الفكريـة   لفحصها إليه الفنية التى تحال   عمالاألوالقائمين على فحص الكتب     

 : هذه المهمةأداءن تراعى عند أالتى يحسن 

 ال من اختصاصاته مصادرة الكتب فالمصـادرة منوطـة        ليس من مقاصد المجمع و     .1
ـ   الرأي   بداءإمهمة المجمع هى    بالسلطة القضائية بنص القانون و     ل االشرعى فيما يح

 .إليه

  يكون مبرراً  أن المذهب مع مؤلف الكتاب ال يمكن        أو الرأىمع فى    اختالف المج  أن .2
 اهللا نختالف الفكرى سنة من سـن  التوزيع  فاال أوللتوصية بحجب الكتاب عن الطبع      

 فـى   أدلتهـا  التى اسـتقرت     األمةكذلك الحال مع االختالفات المذهبية بين مذاهب        و
 عن القلق   رؤاها بعيداً  و رهاأفكا تعرض   أن فمن حق المذاهب المختلفة      اإلسالمتراث  
 .والشذوذ

 هناك معلوم من الدين بالضـرورة لـم         أن بمذاهبها المعتمدة قد اتفقت على       األمةإن   .3
ى فكر يـنقض    أ المجمع حريص على عدم قبول       لذلك فإن تختلف فيه الفطر السليمة     

 :هى   و اإلسالم أركان و يمانإلاهو على وجه التحديد ثوابت       يخالف هذا المعلوم و    أو
لهـى والكتـب    بـالوحى اإل يمـان إلا الحسنى وأسمائهات كماله و  بصف باهللا و  األيمان

 بالغيـب والحسـاب     يمـان إلا اهللا ورسـله و    أنبياء بجميع   يمانإلاالسماوية جميعها و  
 . الخمسةاإلسالمركان أبوالجزاء و

 ورموزهـا الدينيـة والفكريـة       أخالقياتهـا ومة مقدساتها ومنظومة قيمهـا      أل  ن لك أ .4
 الفنـون علـى المكانـة      و واآلدابن الحفاظ فى عالم الفكـر       إيخية ف ها التار بطوالتو

 الرموز هو مقصد من المقاصد التى تمثـل معيـاراً         السامية لهذه المقدسات والقيم و    
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 أيضـا  ثوابتها الدينية فلهـا      لألمة أنكما  و واألفكارللقبول والرفض فى عالم الثقافة      
 األخـرى  والحضارات   األممى يميزها عن    ثوابتها الحضارية التى تمثل الجوهر الذ     

الحفاظ على الهويـة    و" الهوية الحضارية " ـهو المعبر عنه ب   عبر الزمان والمكان و   
 . واألفكار احد المقاصد فى عالم الثقافة لألمةالحضارية 

تقدمها فـان    ونهوضها و  ةاإلسالمي األمة الدين تقتضى الحفاظ على وجود       إقامةن  إو .5
ذا يهدد وحدتها سواء جاء ه     و األمة كل فكر يشق صف      المجمع حريص على رفض   

 فكر وافد يسعى لتفريـق صـفوف        أو اإلسالملى  إالتهديد فى صورة مذاهب تنتسب      
 .المسلمين

ـ      ى كاتب اختالط  أكتابات  ى مفكر و  أ فى فكر     كان وارداً  إذاو .6 ن إالغـث بالسـمين ف
 الفـاحص   فمهمـة بهوضوع الفحص مقدم على التوصية بحجترشيد العمل الفكرى م   

ـ  أخـذا و للعمل الفكرى    اًإنقاذذلك   قبل الرفض الكامل للكتاب و     األخطاءتصحيح   د  بي
ة بـين مـا فـى     كان الكتاب قد طبع بالفعل فان الموقف يكون الموازن إذا ماأالكاتب  

ذا رجحت كفة   إ ف يجابيات وسلبيات لها عالقة وثيقة بالثوابت يقينا ال ظناً        إالكتاب من   
 .)404(اإلجازة رجحت كفة السلبيات كانت التوصية بعدم إذاوتاب جيز الكأيجابيات إلا

 في تلك القواعد والتـي تؤكـد         العديد من المغالطات التي وردت     ىإلويهمنا اإلشارة   
 علـي ميـادين    في عهد الشيخ سيد طنطاوي يرغب في السـيطرة        ىن األزهر حت  أ ىعل

 ولكن بطريقـة تنـاول      سالم، ليس فقط فيما يتعلق بطريقة تناول اإل       حرية الفكر والتعبير  
ن أ فمما ال شك فيه      هالتوج، وتكشف عبارات الفقرتين الرابعة والخامسة عن ذلك         التاريخ

بطوالتهـا   ورموزهـا الفكريـة و  أخالقياتهـا ون لكل امة منظومة قيمها  أل"عبارات مثل   
لمقدسات  السامية لهذه ا   الفنون على المكانة   و اآلدابون الحفاظ فى عالم الفكر      إيخية ف التار

 للقبول والرفض فى عالم الثقافة      اًمقصد من المقاصد التى تمثل معيار     الرموز هو   والقيم و 
 ثوابتها الحضارية التى تمثل الجـوهر       أيضا ثوابتها الدينية فلها     لألمةن  أوكما  واألفكار،  

هـو المعبـر عنـه      والمكان و  عبر الزمان    األخرى والحضارات   األممالذى يميزها عن    
 احـد المقاصـد فـى عـالم     لألمةالحفاظ على الهوية الحضارية  و" الحضاريةالهوية  "ـب

                                                        
 34،35 ص ص 31/5/2003عدد مجلة روز اليوسف ، :  نشرت هذه الضوابط فى 404
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 يمد سلطاته في الرقابـة لـيس        ن األزهر أتؤكد مثل هذه العبارات علي      " واألفكارالثقافة   

و منظومة قيم   أو الهوية الحضارية    أكل ما يمس التاريخ     إلى   الديني ولكن    لي الشأن إفقط  
 .قبتهة يدخل في اختصاص األزهر مرااألم

ن األزهر في عهد الشيخ سيد طنطاوي هو الذي طلب مـن  ألي ذلك  إ  أضفنا افإذ
 المصنفات  ىلإ  الرقابية الملزمة  تهسلطمجلس الدولة تلك الفتوى الشهيرة التي تبيح له مد          

ن هناك رغبـة عارمـة لـدي األزهـر          أتأكد لنا بوضوح    يلسمعية البصرية ل  السمعية وا 
التعبير وإعـادة  ـ تحكمهم في حريات وكانت درجة سماحتهم  يا كانوا ـ أوالقائمين علية 

 .  نحو يساعدهم علي السيطرة الدينية عليهىصياغة عقل األمة عل

 . حاالت نموذجية–الكتب والمصنفات الممنوعة بأمر األزهر . 2

ـ    ةاإلسالميعلى ضوء المعايير الجديدة التى وضعها مجمع البحوث          ن أ فـى ش
الترجمة والنشر التصريح بعدد من      و التأليف إدارةية رفضت    الفن األعمالوفحص الكتب   

 :التى يمكن عرض بعضها على النحو التالىواإلبداعية  األعمال

للدكتور محمد عبد   " عتقاد ضرورة علمية     ضرورة قومية واإل   اإلجهاض" كتاب    .2-1

 .المعطى

االعتقـاد   ضـرورة قوميـة و     اإلجهـاض "  منع المجمع كتاب    2003فى عام   
 علـى   ةاإلسـالمي خذ مجمع البحوث    أوقد   ،للدكتور محمد عبد المعطى   "رة علمية   ضرو

و دينيـة مـع     أ أخالقيةو ضوابط   أ حدود   أيية التفكير دون التمسك ب     لحر تحيزهالمؤلف  
 أصـول عتقاد هو ما يتنافى مع      اإلاالعتداد بتغليب مبادئ المصلحة والمنفعة فى التفكير و       

ورد فى كتاب اهللا من عدم قتل الـنفس          لى مخالفته ما  إ باإلضافة الصحيح   يماناإل وأسس
 النساء الحوامل حتى لـو   إجهاضلى  إدعوة المؤلف   ن  أ باعتبار   . بالحق إالالتى حرم اهللا    
 ألمـن  عالوة على تهديـدها      الشأن تتنافى مع صحيح الدين فى هذا        األخيرةفى شهورها   

هى الغاية التـى    انه وتعالى و   الكون وعبادة اهللا سبح    عمارإاستدامة العنصر البشرى فى     و
 مجمـع البحـوث   أوصـى  لذا وعلى ضوء االعتبارات السـابقة     اإلنسانجلها  أخلق من   
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 توزيع هـذا الكتـاب      إجازةمحمد سيد طنطاوى بعدم     /  برئاسة الشيخ الدكتور     ةاإلسالمي
 .)405(تداوله بين الناسو

 .عفيفي للكاتب محمد عبد الرازق " نى آهذا قر" كتاب  . 2-2

للكاتـب   " هذا قرآنـي  " رفض المجمع التصريح بتداول كتاب        2003 ام   ع فى
قد خضع هذا الكتاب للفحص من قبل المجمع بعد ورود عدة           و،  محمد عبد الرازق عفيفي   

ة  أعطتهم فتوى مجلس الدولة حق الضبطي      ب من قبل موظفى المجمع الذين     انسخ من الكت  
 بفحـص   ةاإلسـالمي بمجمع البحـوث    النشر   والترجمة و  التأليفقامت لجنة   ، و القضائية
بالمقدسـات  المسـاس   توائه علـى     الح تداوله نظراً  توزيعه و  إجازةقررت عدم   الكتاب و 
 للمعلوم مـن  إنكارهلى إ باإلضافة ةاإلسالميالرموز التى تمثل الثوابت الحضارية     والقيم و 
 اهللا  ءأنبيـا لهى وشكك فى سلوك     نكر المؤلف الوحى اإل   أ حيث   يماناإلهى ثوابت   الدين و 

 بما يتناقض مـع مبـادئ   ةاإلسالميورسله عالوة على مهاجمته الشرسة للمذاهب الدينية        
لى اعتمـاده   إ باإلضافة السماوية   األديانو فى التقريب بين جميع المذاهب       اإلسالموتراث  
 التى يدعى وقوعهـا فـى التـرويج         األسطورية الركيك وبعض الحوادث     األسلوبعلى  
 إليهـا  والمبادئ الرشيدة التـى تـدع   عن السلوك و   ت بعيدة تماماً   ومبادئ وسلوكيا  ألفكار
 والبذيئة فـى  اإلباحية لفاظاألة على استخدامه من العديد من     السماوية جميعا عالو   األديان

   )406(.صياغة الكتاب

حمد محمد  أللمؤلف  " زواج المتعة الحالل بين الدين والتطور والقانون        " كتاب   . 2-3

 .سالم

زواج المتعة الحـالل  " نشر كتاب  ىالموافقة عل ةاإلسالميبحوث مجمع الرفض  
حمـد محمـد سـالم    أ بسبب مطالبة المؤلف   2003فى عام   " بين الدين والتطور والقانون   

ن المسلمين على اختالف مـذاهبهم متفقـون        أ زواج المتعة وساق فى ذلك مقولة        بإباحة
وقـال  . ء فـى زمـن تحريمـه    خالف بين العلما وقعوإنماعلى مشروعية زواج المتعة    

 ومع تـواتر  الشأنمع ما ورد من سنة رسول اهللا فى هذا ن تلك العبارة تتناقض     أالمجمع  
                                                        

   com  .masrawy.elasboa.www 27/7/2003 في  على االنترنتاألسبوع  جريدة )405(
 25/9/2003 مجلة عقيدتى )406(
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من رفض هذا النوع من الزواج لما يشكله مـن مضـار       هم السالم   الصحابة والخلفاء علي   

ليـه  إ الزواج الصحيح الـذى دعـا        أسسلى تعارضه مع    إ باإلضافةفى عالقات النسب    
عالقـة الزوجيـة   كريم من قيام المودة والرحمة السليمة فى العالقة السليمة فى ال        ن ال آالقر

هـو   المتعة من انتشار قيم المنفعـة والمتعـة الحسـية و            زواج تباعأبعكس ما ينادى به     
 المستقرة فـى    ةاإلسالمي األسسينتقص من   ى يهدد استقرار المجتمع وكيانه و     الوضع الذ 

 .العالقات الزوجية

 .نورأ المؤلف  ياسر – "سينمائية المشهد القرآني "  كتاب  .2-4

سـينمائية المشـهد    "كتاب بعنوان     توزيع إجازة ةاإلسالميرفض مجمع البحوث    
ن أ إثبـات قد حاول الكاتب فـى مؤلفـه         و 2003نور  فى عام     أللمؤلف ياسر   " نىآالقر
بة المشاهد وهـى     فى مخاط  التأثيريةالتى تعتمد على ثالثية العالقة      ن سبق السينما و   القرا

 القران تحمل فى بالغتهـا مشـاهد        آياتن  أ والوجدان مع الفكر حيث      اإليقاعوالصورة  
 الكتـاب لجـالل   إساءة رفض مجمع البحوث فى   أسبابتركزت   و شكالهاأسينمائية بكافة   

ن فكرة هـذا الكتـاب      أوالطريف   )407(.االستهزاء بالسلف الصالح  ن الكريم وهيبته و   آالقر
التصوير الفنـى  "و " مشاهد القيامة فى القران الكريم  "الشيخ سيد قطب    اب  مماثلة لفكرة كت  

حد بمنعهما بعكس ما قام به      أ و لم يطالب     األسواقهما  كتابان متداوالن فى      و"فى القران   
، األمر الذي يؤكـد عـدم   "نىآئية المشهد القرسينما"ن كتاب أ بشةاإلسالميمجمع البحوث  

  . في بعض األحيانةاإلسالمين مجمع البحوث موضوعية القرارات التي تصدر م

 .محمد حسنالمؤلف سعيد ـ كتاب رأي في الفكر اإلسالمي . 2-5

رأي فـي   "ة بمنع تداول كتـاب      اإلسالمي مجمع البحوث    ىوصأ 2003في مايو   
ـ "، وسبب المجمع لتوصيته بأن الكتاب       ف سعيد حسن  للمؤل" اإلسالمي  الفكر   علـى   ىنع

 ومراحـل  ألطوار تدور حول نقد "أن فكرة الكتاب و" جانب العلمىالمسلمين تخلفهم فى ال 
حسب تعبيـر مجمـع البحـوث    ـ هى فى الحقيقة  سماه المؤلف بالفكر االسالمى وأ ما

 ."اليأسو باإلحباطهرطقة تجعل القارئ يصاب ال ثرثرة وإى ه ماـ  ةاإلسالمي
 .المؤلف سعيد محمد حسن ـ كتاب حقائق اإلسراء والمعراج . 2-6
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حقـائق   "ة بمنع تداول كتـاب      اإلسالمي أوصي مجمع البحوث     2003في مايو   
نـزول  الذى يتعرض فيه المؤلف لبدايـة      للمؤلف سعيد محمد حسن و     "المعراج و اإلسراء

المشـاعر   واألحاسيسبغار حراء وـ صلى اهللا عليه وسلم  ـ الوحى على سيدنا محمد  
 أنهـا مجمع فى تقريـره      ال ى، وقد رأ  ة وسلم التي انتابته صلي اهللا علي    الوجدانية الداخلية   

 الكتـاب لـم     أن" التقريـر  ، وأضاف " من علم    إثرهليست لها    الدليل الشرعى و   إلىتفتقر  
 شرعية مما يجعـل  أصولت ونشائى لثوابإ جاء مجرد نقد  إنما يستحدث فكرة و   أويضف  

 إلى مشيراًالهدف الحقيقى من الكتاب     " تساءل التقرير حول  و"  أمرهالقارئ فى حيرة من     
عالء على ما ورد من شروح لنصـوص        محاولة االست  ال هدف لديه سوى النقد لذاته و       نأ
 ." فى عرض لقالب جديد الحقيقة  على وشك الوصولبأنه للقارئ اإليحاءو
 . المؤلف سعيد حسن –يمان واإلسراء والمعراج كتاب اإل. 2-7

اإليمـان   " كتـاب  ة بمنع تداول  اإلسالمي مجمع البحوث    ى أوص 2003في مايو   
 التـى   األسـباب تحدث الكاتب عن    حمد حسن وقد    أ للمؤلف سعيد    " المعراجواإلسراء و 

، وذهـب  والعـروج بـه  ـ صلى اهللا عليه وسلم  ـ فرضت اإلسراء على سيدنا محمد  
 اإلنسـان  أن إلى"إيمان عامة الناس  " سماهأوان فرعى بأحد فصول الكتاب      المؤلف فى عن  

 : ديدة من بينها واحدة ذات شقينف عيولد وفى فطرته معار
  . وجود خالق للكون المشاهد المحسوس:األول
 أن" قال تقرير مجمـع البحـوث        الشأنفى هذا   و،   بعد الموت  أخرىوجود حياة     :الثانى

على العقل و على األدلة      اإليمان بالغيب يرتكز     أن يركز على    أنالكاتب يحاول   
يـف  ك و ؟ األديان من هذه المشـكلة     ما موقف : الحسية وعلى المشاهدة ويتساءل   
 هذا الكتاب به أخطاء علميـة       أنأكد التقرير على    عالجته بالنسبة لعامة البشر و    

م نشر الكتاب وعدم توزيعه     أوصى التقرير بعد   التشكيك و  إلىاستنتاجات تدعو   و
  )408(مصادرة نسخهو

شرنا فإن الكتب الثالث األخيرة صدر حكـم محكمـة القضـاء            أوكما سبق أن    
ر فاروق عبد القـادر رئـيس       برئاسة المستشا داري دائرة منازعات األفراد والهيئات      اإل

الـدكتور حمـدى    محكمة وعضوية المستشارين احمد الشاذلى وعبد السـالم النجـار و          
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باعتبـار أن قـرار    2003 مايو 20فى  بوقف تنفيذ قرار منع تداول تلك الكتب   الخلفاوى 

 علـى حريـة الـرأى       التأكيـد ورد فى الدستور من      لما   منافياًة  اإلسالميمجمع البحوث   
 مصـر العربيـة   من دستور جمهورية" 47"  المادة أن الحكم على    أكدو،  وكفالتها للجميع 

نشره بـالقول   ورأيهير عن ب الحق فى التعإنسانلكل كفولة و مالرأى حرية   أنتنص على   
النقد انون والنقد الذاتى و   وسائل التعبير فى حدود الق     غير ذلك من     أووير  ن الت أو الكتابة   أو
يل فـي المبحـث األول      ، وقد ناقشنا هذا الحكم بالتفص      لسالمة البناء الوطنى   بناء ضماناً ال

 .من هذا الفصل
لكنهم سيرفعون   على احترامهم لحكم القضاء و     األزهر علماء   أكدمن جانبهم   و

الـدين   الكتب التى تتعـارض مـع        إجازةعلى للفصل فى قرار عدم      ألى محكمة   إ األمر
 على حرية الفكر ما دامت ال تتعـارض   ال تمثل حجراً  الشأن قراراتهم فى هذا     أن ورأوا
 فضيلة الشـيخ محمـود      األزهر رأىقد عبر عن    و . ومبادئ الدين االسالمى   أصولمع  

محكمة مصـون ومقـدس   ال حكم أن إلى أشارالذى ـ  الشريف  األزهروكيل ـ عاشور  
لكننـا سـنعمل     بحكم القضاء و   األخذص يبيح لنا عدم      ن األزهرال يوجد لدينا فى قانون      و
المحكمـة  ل بين المجمـع و    لى تفص عأ محكمة   إلى قضائى سليم نقدمه     أجراءى اتخاذ   لع

 فى القضـاء لكـن       تشكيكاً أو القضائى ال يعنى طعنا      اإلجراءهذا  لحكم و  ا أصدرتالتى  
ال شئ فـى    وفسينفذ  اذ  ادام الحكم واجب النف   منجلها جميعا و   التي لسلطة القضاء    اًاحترام

توضـيح وجهـة   القانونية الكفيلة ب القضائية واإلجراءاتذلك لكن هذا ال يمنعنا من اتخاذ     
 ال يفسد للـود قضـية       الرأىختالف فى   إلن ا أو. لقضائية الشريف للهيئات ا   األزهرنظر  

كالهما  و  وجهة نظره الدينية شيئاً    رأىالفاحص   و  من وجهة نظره شيئاً    رأىالن القاضى   
 القانونية السـليمة فـى المراحـل        اإلجراءاتيوفق بينهما فى    يحكمه سوى الضمير و     ال

  )409(" هذا الحكمأصدرتالتالية داخل المحكمة التى 

 

 

 . إهدار دم الشاعر دعوة للقتل –ديوان الشاعر صابر عبد الدايم . 8 -2
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 عـاد إب"دكتور صادق على حبيب مؤلف كتاب  قام ال وقائع هذه الحالة حينما  بدأت
 لجنـة  إلـى  نسخة من كتابه بإرسال"  فى شعر الدكتور صابر عبد الدايم التجربة الشعرية 

الفتوى بالجيزة لتقرير ما تراه فى  مواجهة الدكتور صابر عبد الدايم الذى اعتبره مؤلف               
  القران الكريم ودمجها فى قصائده ومنهـا قصـيدة        آياتالكتاب قد قام بعدة اقتباسات من       

 …فى رق منشـور  … كتاب مسطور و… الطور و :"التى يقول فيها  " كبرالفزع األ"
 …الشعب المقمـور  و …البحر المسجور و....  السقف المرفوعو… البيت المعمور و
العـالم  و … وفـار التنـور   األمنقد جاء …   المهجوراألقصىو …القدس المشطورو

 …العصـر  و:"ول فيها التى يق" داخل الوطن المنفى " كذلك قصيدة و "يغرق فى الديجور  
 " يا مصرأجلكحارب من  من وصى بالحق وإال…  لفى خسر اإلنسان نإ

ن الباحث الدكتور صادق على     إبصرف النظر عن المستوى الفنى للقصيدتين ف      و
من اقتباسـات   ن الكريم بما تضمنته     آ على قدسية القر   عتداء صارخاً إحبيب اعتبرها تمثل    
دون ـ الـدكتور صـادق علـى حبيـب       جنة لكتابللبعد مطالعة او.من القران الكريم 

 إهدار فتوى خطيرة تتضمن     أصدرتالرجوع لديوان الشاعر الذى ذكرت فيه القصيدتان        
س يحـرم    القران الكريم كتاب مقـد     أنتفيد لجنة الفتوى    :" لم يتب ونصها     دم الشاعر إذا  

ن فى شـعره    آر من الق  آيات يقحم   أنال يجوز لبشر مهما كان      المساس بحرمته وقدسيته و   
 ه محل السـؤال حـرام شـرعاً   الذى وقع فيه الدكتور صابر فى شعر  و…بدعوى التجديد 

 نربـأ  نحـن  لنبـوه اكل مـن ادعـى    مسيلمة الكذاب وإال لم يسبق فيه احد   اً كبير وخطاً
 هذا قـران  أن الفاحش الذى معه يتوهم العامة من الناس     الخطأ يقعوا فى هذا     أنبشعرائنا  

خرج من دائرة   إلاو،  الحمدفلله   فان رجع    للذلك يراجع الرجل فيما قا    وهذا العمل حرام و   
بمخلوقاتـه مثـل    ها  بيقسم اهللا    بالقسم و  تبدأ التى   ، فاآليات  قتل حدا  الإو ويستتاب   اإلسالم

 يقسم بها فقد قال الحبيب محمد صلى اهللا عليـه  أنال يجوز لكائن  )والفجرـ والعصر  (
و أ  من كان حالفا فليحلـف بـاهللا      " وقال ،"أشركهللا فقد   من حلف بغير ا   " عناه  وسلم فيما م  

 ".ليصمت
وقد سببت تلك الفتوى صدمة للوسط الثقافي المصري األمر الذي حمـل مجمـع              

ذهبت لجنة خاصة شـكلت      حيث   2003بريل  إفى   التراجع عنها    ىة عل اإلسالميالبحوث  
 :االت هى ثالث ح ن يصبح غير جائز فىآقتباس من القرإلان ألي إللنظر فيها 

 .نفسه إلى ينسبه أن إلنسانحديث اهللا عن نفسه فال يجوز  .1
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 .فى مواطن االستخفاف و االستهزاء والسياق الهزلى .2 

 .نى لغاية مخالفة لهدايته ومقاصده آالقراستخدام النص  .3

 غيـر  إلـى  القرآنية اآليات بإسنادن فى الكالم ال يوهم آقتباس من القرإل كان ا  إذا أما
بعد انتهاء اللجنة مـن  و . فى شعر الدكتور صابر عبد الدايمو هو ما يتحققاهللا فهو جائز    

كتاب الدكتور صادق على حبيب علـى مجمـع         عرض القرار و  قرارها سالف البيان تم     
دارت فـى هـذا    و203 ابريـل     27عام الذى عقد فى      فى اجتماعه ال   ةاإلسالميالبحوث  

 :برزهاأ المجمع كان من أعضاءاالجتماع عدة مداخالت من 

 الشاعر قد استشهد باقتباسـات  أن على أكدحمد البيومى الذى    أمداخلة الدكتور محمد     -
صـلى اهللا عليـه   ـ رددها قبل شعراء كثيرون منذ حسان بن ثابت شاعر الرسول  

 أو اإلسـالم  إلـى  يسيء ما اإلطالقلم يتضمن شعره على  وقتنا هذا وإلىـ وسلم  
 .جنة الفتوى بالجيزة متعسف وال مبرر لهرير لن تقإ لذلك فاإللهيةيمس الذات 

يـث   الدكتور محمد البيومى ح  رأىحمد عمر هاشم الذى وافق على       أمداخلة الدكتور    -
حـد  أ بعيد و لم يقـل       قتباس معروف فى الشعر منذ زمن     إلا التضمين و  أن إلى أشار

 أو مـن منـع التضـمين        إليهيد قرار لجنة البحوث الفقهية فيما ذهبت        أبتحريمه لذا   
 . التى حددتهااألمورالقتباس فى ا

سين للداللة علـى    ن الكريم بين قو   آهاشم جعل الشطر المقتبس من القر     . قد اقترح د  و -
 نأ إلـى  بخصوص الشعر المعروض على المجمـع        رأيهانتهى فى   ن و آنه من القر  أ

 إلـى قـرب  أ بـل هـو   نيالمحظـور االقتباس المذكور فى هذا الشعر ال يدخل فى       
ن أرجات البالغة وقمة الفصـاحة كمـا   الذى هو اعلى د   تعالى و  هللاستدالل بكالم ا  إلا

 .لى نفسهإبه الشاعر هذا االستدالل لم ينس

ن الكـريم  آاس من القـر   ن موضوع االقتب  أكتور محمود حمدى زقزوق الذى ذكر       الد -
 محور اهتمامه منذ زمن بعيد حيث كتب فى المرحلـة الثانويـة مقـاالً       كان شاغله و  

 ولم يكن فـى الـديوان       1952وكان ذلك عام    " ن الكريم آس من القر  قتباإلا" :بعنوان  
 رأىو اللجنـة،    أوردتها مخالفة تندرج تحت الحاالت الثالث التى        أخره إلىوله  أمن  
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 حكـم   إصـدار  إلـى  بحث فقهى ينتهى     إلى القضية المطروحة ليست فى حاجة       أن
لى فيها بدلوهم   يد أنلغوية فى ذات الوقت لذلك البد        القضية شرعية و   نإشرعى بل   

معنى هذا الشـعر    قدر من غيرهم على بيان      أ أيضاعلماء لغويون   علماء شرعيون و  
 . البالغية واللغوية المقررةلألغراضمدى مالءمة االقتباس الذى تضمنه و

 الشـاعر  أحمد عمر هاشم بان عندما يلج     أ.  النجار اتفق مع اقتراح د     الدكتور عبد اهللا   -
كالم اهللا الذى تم اقتباسه بين قوسين لتمييزه عـن قـول         يضع   أنقتباس فالبد    اإل إلى

 من كتاب اهللا تعـالى   كذالآليةقتباس إ هذا الكالم أن إلى يشار فى الهامش     أوالشاعر  
فى نفس الوقـت الحفـاظ      دبى و  الشعرى واأل  اإلبداعاحترام حرية   بهذا يكون قد تم     و

 فـى   اإلشارة أو قوسين   نى المقتبس بين  آالقرن وضع النص    إعلى قدسية القران لذا ف    
اسم السورة التـى تضـمنتها يجعـل       و ن الكريم برقمها  آ من القر  يهآنه  أ إلىالهامش  

التـى تمنـع     من توصية لجنة البحوث الفقهية و      األخيرةالشاعر ال يقع طائلة الفقرة      
 من كالم اهللا تعالى ويمكـن بـل        كالم الشاعر هو جزء    أن توهم القارئ    اإذاالقتباس  

ر ون الشع أ الراهن الذى يكثر فيه الذين يقر      ذا التوهم فى ظل الوضع    يغلب حدوث ه  و
 اآليـات  أو اآليـة ن الكريم كله ومن ثم ال يمكنهم التفرقـة بـين            آال يحفظون القر  و

 المقتبسة وبين كالم الشاعر 

القضية  ةاإلسالميفى النهاية حسم الدكتور سيد طنطاوى رئيس مجمع البحوث          و
 إنمـا ون ال نعيب على الشعر بصـفة عامـة           و نح  وأساتذتنا ناإخوانالشعراء   " أنبقوله  

 وأمـا  تعـالى ،      معينة من الشعر اختلط فيها كالم الشاعر بكالم اهللا         أبياتنعترض على   
 الفنيـة   األمانـة  هو ضرورة حضـوره      الرأىن  إن حالة الدكتور صابر عبد الدايم ف      أبش

سة من القران الكريم واسم السورة       المقتب األبيات إلى فى هامش الديوان     باإلشارةبالمجمع  
 "على القارئلبس ورقمها حتى ال يكون هناك 

قام  و ةاإلسالمي الفنية للمجمع البحوث     لألمانةصابر عبد الدايم    .لهذا القرار توجه د    قاًتطبي
  )410( 2003 مايو خرآذلك فى  اللجنة ورأىبكتابة تعهد بتطبيق 

                                                        
 72،73 ص ص17/5/2003 مجلة روز اليوسف  )410(
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 .مد الشهاويحأ ديوان شعر –وصايا في عشق النساء  . 2-9 

 مـن   قتباسإلمكانية ا إة قد انتهي إلي     اإلسالمي الرغم من أن مجمع البحوث       ىعل
إال أن مجمـع البحـوث    ـ  كمـا أوضـحنا سـابق   ـ ن وفقا للشروط التي حددها  آالقر

ة ديوان شعر باسم وصايا فـي عشـق         رد مصا 2003 عاد وطلب في نوفمبر      ةاإلسالمي
ن الكريم رغم أن الشاعر وضـع      آ اقتبس من القر    الشهاوي بحجه انه   النساء للشاعر احمد  
 )411(.ة بين هاللينالنصوص المقتبس

 :فى فترة الدراسة السمعية البصرية  األعمال من ةاإلسالمي مواقف مجمع البحوث .3

 فى  أعضائه عددا من الضوابط التى تحكم عمل        ةاإلسالميوضع مجمع البحوث    
 مجموعة الضـوابط    هى تماثل تقريباً  ى و  الفنية ذات المضمون الدين    األعمالمجال فحص   

التـى   والترجمـة والنشـر و  التأليف فى مجال  اإلبداعية األعمالالتى تم وضعها لفحص     
 .الجزء السابق فى إليهاشرنا أ

 المحتـوى التـاريخى     أولفنية ذات المضـمون الـدينى       ا األعمال أنالمالحظ  و
بـين   ةاإلسـالمي مع البحوث االسالمى ال تتمتع بمكانة واحدة فى الفحص حيث يفرق مج     

 أو المصرية الفنية التى يشترط للتصـريح لهـا          األعمال ، الفنية األعمالنوعين من هذه    
عـرض  األول  : األولـى  على عرضها مرورها بمرحلتين من الفحـص         األزهرموافقة  

نتقـال  إلاة، ثـم    اإلسالمي تصريح مجمع البحوث     أو لموافقة   اًبتداءإسيناريو العمل الفنى    
 أمـا   سـالمى إلهى تصوير العمل الفنى ذا البعد الدينى أو التـاريخى ا          لة الثانية و  للمرح

 جـراء إو العمل الفنـى وتمثيلـه       إخراجهى التى تتم بعد االنتهاء من       ف ،  الثانيةالمرحلة  
عمليات المونتاج عليه حيث يعرض ثانية فى صورته النهائيـة علـى مجمـع البحـوث      

حظـات  المالالتزام العمل الفنى بالتوجيهات و    حث مدى   ب ودراميا و   لفحصه فنياً  ةاإلسالمي
لتزام العمـل  إفى حالة  واألولىبداها المجمع على سيناريو العمل الفنى فى المرحلة  أالتى  

 سواء  ياً بعرض جماهير  ةاإلسالميالفنى بالضوابط السابقة جميعها يصرح مجمع البحوث        
 .. على شاشات السينما أوفى التليفزيون 

                                                        
 اًعتداءإ مصادرة كتاب وصايا في عشق النساء – 14/11/2003بيان المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان في     )411(

  .   ..www.eohr.org حرية الرأي والتعبير وتهديد للدولة المدنيةىعل
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 التنـاول الـدينى   أو الفنية ذات المضمون  من ذلك ال تمر األعمالوعلي العكس 
 وهى المرحلـة    ةاإلسالميبمرحلة واحدة للعرض على مجمع البحوث       إال  غير المصرية   
 أوقبل عرضه على شاشات السـينما  ى فحص العمل فى صورته النهائية و   هالثانية فقط و  
 األعمـال وابط التى تطبق علـى      تراعى فى هذه المرحلة الوحيدة نفس الض      التليفزيون و 

 .مصريةالفنية ال
 األعمـال  بفحص العديد مـن    ةاإلسالميخالل فترة الدراسة قام مجمع البحوث       و

فيما يلى عرض لـبعض حـاالت تـدخل مجمـع البحـوث              و واألجنبيةالفنية المصرية   
 : الفنيةاألعمال فى حذف بعض المشاهد من ةاإلسالمي

 .مسلسل سيف اليقين . 3-1
" سـيف اليقـين   " المسلسل التليفزيونى     فى  رقابياً ةاإلسالميجمع البحوث   تدخل م 

 فـى   أوالهـا بدى عدة مالحظات على المسلسل تمثلت       أ و  2003 فى رمضان    أذيعالذى  
 خـالف   لما تثيره مـن طالب بحذفها نظراًو ،"الحالج " االعتراض على وجود شخصية    
 كذلك اعترض المجمع على مشـهد و، م من العارفين باهللا   أحول صاحبها وهل هو زنديق      

 ببين صل  نفس البعض من وجود تشابه بينه و       طالب بحذفه لما يثيره فى    صلب الحالج و  
خاصة تلـك   بعض الجمل الحوارية من المسلسل و     السيد المسيح كما طلب المجمع حذف       

ن يشهر سـيفه    أعلى المؤمن   : "ة ومنها   عالتى جاءت على لسان الحالج فى الحلقة الساب       
 لعامة الناس على الخروج      فيها المجمع تحريضاً   رأىهى الجملة التى    و " الباطل   فى وجه 

الخـروج علـى    تشجيع انتشار ظواهر العنف والبلطجة و      و األمرعلى نظام الحكم ووالة     
 )412(. تحت ستار دعاوى محاربة الفساد والظلمالقانون

 .فيلم ظالل خفية. 3-2
الموافقة على سيناريو فيلم     ةاإلسالميرفض مجمع البحوث     2002 سأغسطفي  

 بعدم جواز تمثيل هذه الرواية أو وضعها فـى اى قالـب      وأوصى" ظالل خفية   " بعنوان  
" جنـى  "  قصة الفيلم تدور حول زواج يتم بين     ألنه  نظراً و مشاهداً  أ مسموعاً فنى سواء   

قنـا   دق إذاو ،)413( طفل يكون ملكا على مملكة الجان      إنجابحتى يتسنى للجنى     " إنسية" و
                                                        

 2/9/2002 مجلة روز اليوسف )412(
 3/8/2002 مجلة روز اليوسف )413(
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 من هذا العمل لوجدناه يتعارض مـع العديـد مـن            ةاإلسالميفى موقف مجمع البحوث      

 فنية ذات مضمون مشـابه      أعمالالسوابق التى جرت على الموافقة أو بتصريح بعرض         
:  مـن عمـل فنـى مثـل     أكثرليلة التى تم تمثيلها فى   ليلة و  ألفمنها عرض حكايات    و

 قـام ببطولتـه     احمد بهجت و   األستاذ الدرامية   هتمسلسل الف ليلة وليلة الذى كتب معالج      
التليفزيون المصـرى فـى عـام       عرض على   الفنان حسين فهمى والفنانة نجالء فتحى و      

ب له المعالجة الدرامية الكاتـب      الذى كت " ليلة وليلة    ألف" كذلك عرض مسلسل     و 1983
 ببطولتهـا   وقامت" ليلة وليلة ألففوازير "عرض تحت مسمى  فاشا وأبوالشاعر طاهر   و

 ليلـى علـوى    قامت  بالبطولة الفنانةخرآفى عام  الفنانة شريهان والفنان محمد العربى و     
المخرج الراحل فهمى عبـد الحميـد ومـن     األعمالاخرج هذه مع الفنان اشرف سيف و  

 بالحواديت أو المواقـف المشـابهة لسـيناريو الفـيلم           ةئين هذه الحكايات مل   أالمعروف  
ما التى قدمت فيها    يكذلك الحال فى السن   و .اإلنس الجن لبعض    المرفوض من زواج بعض   

"  والجـن  اإلنـس "شهر هذه المعالجات فيلم     أ من معالجة لمضمون هذه الرواية ومن        أكثر
 أخرجـه مام مع الفنانة يسرا والفنان عـزت العاليلـى و         أالذى قام ببطولته الفنان عادل      
 الفنيـة  األعمالعلى عرض هذه  األزهرلم يعترض  و1985المخرج نادر جالل فى عام   

 مجمع البحوث تجاه مناقشة أو تناول هذه القضـايا          أعضاء زيادة حساسية    إلىمما يشير   
 )414(.فنيةل ااألعمالفى 
  .فيلم محمد خاتم األنبياء.  3-3

محمـد خـاتم    " فى فيلم الرسوم المتحركة      قابياً ر ةاإلسالميتدخل مجمع البحوث    
صـلى  ـ ذف المشاهد التى ظهر فيها حمزة عم الرسول   بح2002 أكتوبرفى  " األنبياء

 المنتجة للنسـخة العربيـة مـن    األمريكيةاهللا عليه وسلم حيث طلب المجمع من الشركة        
ف الفراغات الناتجة   ذكذلك ح  المجمع و  أعضاءالفيلم بحذف المشاهد التى اعترض عليها       

الشركة المنتجة على   ا من   حرصترض عليها و   المشاهد التى كان المجمع قد اع      إزالةعن  
 وافقت عـى تنفيـذ مطالـب مجمـع          ةاإلسالميالدول  توزيع وعرض الفيلم فى مصر و     

 المجمع بعـد التغييـرات التـى        أعضاءالبحوث فى حذف المشاهد المرفوضة لذا اجمع        
التاريخ االسـالمى   خالف الثابت من السيرة النبوية و     جرت فى الفيلم على عدم وجود ما ي       

                                                        
 3/8/2002 مجلة روز اليوسف )414(
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 المجمع الشـركة المنتجـة      أعضاءطالب  معلوما من الدين فى الفيلم و      اًأمرأو ما يناقض    
 )415(. من الفيلماإلنجليزية فى النسخة األعضاءبحذف ذات المشاهد التى اعترض عليها 

 .مسلسل رجل األقدار. 3-4

حذف مشاهد الفتنة الكبـرى   ة ب اإلسالمي طالب مجمع البحوث     2003في سبتمبر   
 بحذف مشـاهد    ةاإلسالمي مجمع البحوث    أعضاءطالب  حيث   "األقداررجل  " من مسلسل   

 طالب الخليفة الرابع و بين معاوية بـن         أبى على بن    اإلمامالفتنة الكبرى التى وقعت بين      
ان بن عفان عنـدما تـولى        من قبل مقتل عثم    تبدأشاهد التى   مقد تم حذف ال   و  سفيان   أبى

يات و هـو مـا       فى باقى الوال   تاح للصحابة فى المدينة المنورة  حرية الحركة       أالخالفة و 
 بهـم و افتتـان    من افتتان الناس خوفاًـرضى اهللا عنهما  ـ عمر   بكر وأبوكان يمنعه 

عندما فتح عثمان بن عفان لهم الطريق حدث ما كان يخشاه الشـيخان             الصحابة بالحياة و  
ـ       إسناد إلى باإلضافةعمر   بكر و  أبوالكبيران   ب  عثمان بن عفان معظم الواليات والمناص

نـدالع  إقد تسبب ذلك كله فى       فى منح العطايا و    إسرافهو أسرته أفرادالكبرى لبعض من    
 عثمان ابن   إلىعندما توجه الوفد المصرى      من مصر والعراق و    بدأتالتى  الثورة ضده و  
 –بن عفان فى الرضـاعة      خو عثمان   أ –ح   السر أبى فى عبد اهللا بن      شكاتهمعفان لتقديم   

ـ  اح أنن عفان لمعاقبته على تصرفاته فكانت النتيجـة         بلى مصر استدعاه عثمان     إو ر ض
 أكثـر من هنا اشتعلت الفتنة   فة وقام بضربهم حتى مات احدهم و      عبد اهللا من اشتكوه للخلي    

 قيام مجمـع البحـوث بتعـديل بعـض        إلى ، باإلضافة استمرت حتى مقتله  ضد عثمان و  
ثم القيام فى   ،   سفيان أبىمعاوية بن    طالب و  أبىالحوارات فى واقعة التحكيم بين على بن        
غلب أ رأى على   اً المسلسل بناء  أحداثمن  تماماً  مرحلة تالية بحذف مشاهد واقعة التحكيم       

 . المجمعأعضاء
 إثـارة مـن   علي خوفـه     وقد برر األزهر موقفه هذا والمنافي لحقائق التاريخ         

 القـادة   التشكيك فى نزاهة وصفات قائد كبير من      ذاهب و  الم أنصارالخالف بين   الشقاق و 
 الرقابة المركزيـة    إدارة والمسلمين ووافقت    لإلسالم الخدمات   أعظمالفاتحين الذين قدموا    

يثيـر  و 416.ميالتحك بحذف مشاهد الفتنة و    ةاإلسالمي مجمع البحوث    رأىبالتليفزيون على   

                                                        
 .نترنت إلعلى ا" ى وامصر"  الخبر الخاص بذلك من موقع  تم الحصول على)415(

masrawy/com.masrawy.news://http27/09/2003/ news 
 13/9/2003 مجلة روز اليوسف )416(
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 اعتبـاره انتهاكـاً    و األزهر لهذه المشاهد عددا من التحفظات على سلوك         األزهررفض   

للضوابط التى استقر عليهـا المجمـع فـى فحـص           بل ويحمل مخالفات     اإلبداعلحرية  
تة فى جميع كتـب  ثابـ الفتنة والتحكيم  ـ ن هذه الوقائع  أ حيث اإلبداعية الفنية عمالاأل

الحيـدة  بالموضـوعية و وهـا  تمتع مؤلف يكتب التاريخ االسالمى التى     التراث الصحيحة و  
دون الشـعور بحـرج    ،ألحداث بكلوردت تلك احيث حداث، ألاوالنزاهة فى رصد هذه  

 عـن واقعـة    شـيئاً وان بعض المشاهدين ال يعلم أخر عالوة على    أ جانب على    تأييدمن  
 بن  و سفيان التى تمت على يد عمر      أبى طالب وبين معاوية ابن      أبىالتحكيم بين على ابن     

 اًتـأثير  أكثـر و  انتشـاراً  أوسعن خالل عمل درامى     العاص لذا فان تقديم هذه الوقائع م      
 للشخصـيات   تأكيدسيكون بمثابة اقتراب لهؤالء من الحقيقة الكاملة و الخافية عليهم دون            

 وكذلك التى صاحبت الخلفاء رضى اهللا       –عليه وسلم      صلى اهللا  –التى صاحبت الرسول    
لتـاريخ  ا قـراءة    إعـادة  مـن المشـاهدين      خرآلا تمثل للبعض    أنها إلى باإلضافةعنهم  

 .االسالمى
 .ر في األزهر حرية التعبي. 4

غلبها من الواليات المتحدة    أ لضغوط دولية كثيرة جاء      األزهرتعرضت مؤسسة   
عتدال على  إل ومبادئ ا  أفكارجل تغليب   أ فى نيويورك من     2001 سبتمبر   11 حداثأبعد  

 األخـر التوجهات السلفية الرافضة للتعاون والتعامل مـع    و اآلراءالغلو فى تبنى    التشدد و 
 .هبياً ومذالمختلف دينياً
لي تعديل المنـاهج الدراسـية فـي    إالمجتمع المدني العربي بشكل ملح قد دعا   و

العديد من مؤسسات حقوق    تبنتها  ، وهي الدعوى التي     ) 417(ةاإلسالميالمؤسسات التعليمية   
 .)418( 2001 سبتمبر 11اإلنسان حتي قبل 

ر مـن   رفض جانب كبي   من استجابة األزهر لمطالبات المجتمع المدني فقد         وبدالً
طرحهم لفكرة التطـوير     و األزهرية  الدراسات الدينية   تطوير المناهج و  ه االستجابة ل  ئعلما

                                                        
 تقديم نبيل عبد الفتاح الناشر مركز القاهرة لدراسات حقـوق           –إصالح علوم الدين    يراجع عالء قاعود نحو      )417(

  .19و17 ص2000 القاهرة –اإلنسان 
لتشاوري حول السـبل    اراجع في هذا اإلطار إعالن باريس حول سبل تجديد الخطاب الديني والصادر اللقاء              )418(

 بدعوة مـن  2003غسطس  أ13-12ي الفترة من   العملية لتجديد الخطاب الديني والتي انعقدت في باريس ف        
 .مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان
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و تتطـابق   أ الصرفة التى ال تـرتبط بالضـرورة         العوامل الداخلية  و  على القناعات  اًبناء
 .)419(للتطويرو حتي الداخلية أ و الدوليةأبشكل كامل مع الضغوط والمطالب الخارجية 

مـواد   علـى بنـود و     ةاإلسالمي مجمع البحوث    أعضاءر من   الكثيوقد اعترض   
ـ   و شيخ الجامع األزهرطنطاوىسيد  كما طرحها الشيخ  األزهرتطوير مناهج    ول قـد تح

 سـيد   وشيخ الجامع األزهر     العديد منهم     بين   لى صدام إعتراض فى مرحلة تالية     إلهذا ا 
زهرى خاصة تلـك    ألا لبعض قراراته فى قضايا تطوير التعليم        هم علناً ضرفو،  طنطاوى

 مهمـا  األزهربجامعة   جميع طالب الدراسات العليا    ، وإلزام نآتعلقة بحفظ الطالب للقر   مال
التابع لفـرع هيئـة     " مديستأ" فى معهد " التويفل" امتحان   بتأديةكانت طبيعة تخصصاتهم    

  .)420( فى القاهرةاألمريكيةالمعونة 
ن أ، خاصة بعـد     زهراألالرفض لسياسة شيخ    عتراض و إلوقد تزايدت موجات ا   

مريكـى علـى   عتداء األ فى اإلاألزهر في بيان رأى أتهمة بعض أعضاء األزهر بالتأخر  
فى مارس   أراضيه   احتاللعتداء علي العراق و   ، ثم اإل   2001ديسمبر  في  فغانسان  أدولة  
2003. 

ونتيجة تلك الضغوط حاول شيخ الجامع األزهر التخفيف من حدتها حيث وافـق     
 فريضة الجهاد فى مواجهـة      أحياء ها بيانات تلبى مطالب هذا الفريق من      عدةعلي إصدار   

ن مـن يقتـل     أ مبدأ على   التأكيدومريكى على العراق    أل ا "الصلييبى" ستعمارى  الغزو اإل 
 . مع الشهداء فى المنزلة والمكانةأرضهو عن دينه وعرضه دفاعاً

يطانيا التى طالبت   بر حادة مع الواليات المتحدة و     أزمة فى   الرأىقد تسبب هذا    و
د منهج الجهـا   الدينية التى تتبنى طرق العنف و       التدريجى للمدارس  باإللغاءمصر رسميا   

 ةاإلسـالمي  ومجمـع البحـوث      األزهر موقف الشيخ    ازدادوفى كتبها ووسائلها التعليمية     
 األمريكيـة كثافة عمليات المقاومة العراقية ضد القـوات        و وصعوبة بعد استبسال     حرجاً

اتجـاه عمليـات    هذه القوات وأفرادالتى نجم عنها مقتل المئات من  انية المحتلة و  والبريط
عراقى يتعاون مع قـوات االحـتالل       و زعيم   أة فى مرحلة تالية لقتل كل مواطن        المقاوم

 ضحاياها الشيخ باقر الحكيم الزعيم الشعبى البارز فى العراق فـى   أبرزهاالتى كان من    و
 مجمـع البحـوث     و األزهـر  بيـان مـن      إصدار خرتأ أدى قد   . 2003 أغسطسشهر  

                                                        
 3/9/2003 رفض ذكر اسمه فى األزهر جامعة أساتذةحد أمقابلة مع  )419(
 142-141 ص ص2002 ، القاهرةاألزهر تطوير الدراسات العليا بجامعة ،المجالس القومية المتخصصة)420(
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نتقـاد لشـيخ   إللى تصـاعد موجـات ا     إ الحكيم    الشيخ باقر  حول رفضه لمقتل  ة  اإلسالمي 

تجـه الشـيخ سـيد    إ ذلك  إزاءواألزهر،   المتشددين فى    راءآللخضوع  باتهامه  إ و األزهر
كـات   القيام بعدد مـن التحر     إلى ةاإلسالميرئيس مجمع البحوث     و األزهرطنطاوى شيخ   

 فـى مواجهـة   األزهـر مرونة واعتدال مؤسسـة   سماحة و إظهارلى  إ الهادفة   األنشطةو
الصـادرة عـن مركـز    " البصـائر "رفض تداول مجلة  أبرزها،   من   واإلرهابالتطرف  

 على الكثيـر مـن      الحتوائها 2003 فى بيروت فى ابريل      ةاإلسالميالبحوث  الدراسات و 
 يـدعو   األزهـر  نأ باعتبـار    ة السنة والشيع  هلألطات التى تؤثر على العالقة بين       المغا

 بـين القيـادات الدينيـة     ونبذ الخالفاتاألمة لجمع شمل    ةاإلسالميللتقارب بين المذاهب    
 )421(. العبـادات  اجتهادى فى أمور  ف بين السنة والشيعة خالف فقهى و      ن الخال أاعتبار  و

مدينتى الريـاض   ا  له باالعتداءات المدمرة التى تعرضت      ةاإلسالميتنديد مجمع البحوث    و
اعتبارها مخالفـة للعديـد مـن       و 2003البيضاء فى المغرب فى مايو      الدار  والسعودية و 

 ظلم يتعرض لـه المسـلمون فـى          رد على  أنهان تعلل البعض من     إ و ةاإلسالميالمبادئ  
فـى  و تحل معه المحرمات و    أ ن تستحل به الحرمات   أو تعلل فاسد ال يمكن      خر ه آمكان  

 )422(.اإلنسانية مقدمتها حرمة النفس
ن شيخ األزهر كان يحاول طـوال الوقـت التوفيـق بـين     أوهكذا يمكن القول ب  

حدهما أن األزهر ال يمكنه المحافظة علي       أالتيارين المتعارضين في األزهر والذي يري       
 أن يكـون    هخر أن األزهر علي   آلحين يري الفريق ا   في   تبني أفكارا متشددة     إذامكانته إال   

ن يبتعد ما أمكنه عـن   أ للسماحة والرفق واللين، و    يوخة القدامى منبراً  كما كان في عهد ش    
 .اإلسالم البدوي الجلف

                                                        
 http://www.annabaa.org/nbanews :ة على االنترنت المعلوماتيالنبأ موقع شبكة )421(
ــد )422( ــع جري ــى موق ــان مــن عل ــى نســخة مــن البي ــم الحصــول عل ــى  ت ــوطن الســعودية عل ة ال

 http://www.alwatan.com/graohics15/may2003:االنترنت
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 ومصر تعـرف  1879 ما فمنذ عام    نوعاً تعتبر التجربة الحزبية في مصر قديماً     
، ثـم   حمد عرابي باشا  أب الوطني بزعامة    ت مع تشكيل الحز   أ مختلفة بد  تشكيالت حزبية 

، ثم حـزب األمـة      1895كامل في صيف    الحزب الوطني الجديد الذي أسسه مصطفي       
حـد أهـم المـؤرخين      أ والذي يعتبر من وجهة نظر       1907 سبتمبر   20الذي تأسس في    

 )423(. لتشكيل األحزاب السياسية في مصر البداية الحقيقةالمصريون
 أصدر القائد العام للقوات المسلحة اللواء محمد نجيب         1953 يناير عام    17وفي  

 حـل جميـع األحـزاب       يتم فيها نتقالية لمدة ثالث سنوات     إ يتضمن فترة     دستورياً إعالناً
 . لصالح الشعبالسياسية ومصادرة أموالها

 وبمبادرة من الرئيس أنور السـادات بـدأت تجربـة المنـابر             1974وفي عام   
، وفي  ظيم السياسي الوحيد في ذلك الوقت     سياسية من داخل رحم االتحاد االشتراكي التن      ال
حكومة فـي ذلـك     لا نبرلمانية المشكلة للرد علي بيا     طالبت اللجنة ال   1976 ديسمبر   23

سياسية وأسلوب إعالنهـا والضـوابط      الوقت بضرورة البدء في إعداد قانون لألحزاب ال       
 .)424(لموضوعيه التي تصاحب قيامهاا

 لتبـدأ   1977 لسنة40 صدر قانون األحزاب السياسية رقم       1977 يوليو   2وفي  
 . عاما24ًنقطاع دام ما يقارب إ الحزبية في مصر بعد ة من الحيامرحلة جديدة

،  حرية تشكيل األحزاب فـي مصـر  ىي مد التعرف عل  ىلإويهدف هذا الفصل    
اب نفسـها  بير داخل األحـز  عن مناقشة حرية التع وموقف القضاء من تلك الحرية فضالً     

، وكما هو الشأن في جميع فصول الدراسة فإنها تغطي الفتـرة            والمشكالت التي نواجهها  
 .حداثأ فقط وال تشير لما بعد ذلك مما يكون قد وقع من 2003 منتصف عام ىحت

                                                        
ؤسسة  مـستراتيجه   مركز الدارسات السياسية واإل1952-1922األحزاب المصرية –يونان لبيب رزق . د )423(

 .11ص1978األهرام القاهرة 
، مركز الدراسات السياسية الديمقراطيةربع قرن من ـ علي الدين هالل وآخرون  . مزيد من التفاصيل في د )424(

 .82 ص1978مؤسسة األهرام القاهرة ـ واالستراتيجية 
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 والذى  1977 لسنة   40 رقم   صدر قانون األحزاب السياسية      1977 يوليو   2فى  
 أدخلـت  القانون السابق قد أن إلى اإلشارة وتجدر 1977 يوليو 7 اعتبارا من    نافذاً أصبح

 144، 1979 لسـنة  36، 1978 لسـنة  33 :أرقـام  بالقوانين  كثيرة   عليه عدة تعديالت  
 .1994 لسنة   221 القانون رقم    وأخيراً 1992 لسنة   108،  1981 لسنة   31،  1980لسنة

 مـن جانـب السـلطة       أضافياً  غالبيتها قد شكل قيداً    أنوالمالحظ على التعديالت السابقة     
ـ      خرآلا البعض   أما،  األحزابالتنفيذية على حرية تشكيل      حح  من التعديالت فقد جاء ليص

 الخاصـة   األحكـام  وقد فصل القانون المـذكور     .عدم دستورية بعض نصوص القانون    
 لجنـة خاصـة لشـئون       نشأأو السياسية واستمرارها وانقضائها     األحزاب تأسيسبشرط  
 إذاعتراض عليها بقرار مسبب     إل، ولها حق ا   األحزاب تأسيس طلبات   إليها تقدم   األحزاب

 التـى  واألسسمن حيث المبادئ  وقد حدد القانون . القانونحكامأكان قيامها يتعارض مع   
 أي اسـتمرار    أونه يشترط لتكوين    أ، فقد نص القانون على      إعمالها فى   إليها تستند اللجنة 

 :يلى  حزب سياسى ما
 أسـاليبه  أو سياسته   أو برامجه   أو أهدافه أو مبادئه أوعدم تعارض مقومات الحزب      •

اعتبارهـا المصـدر الرئيسـى       ب ةاإلسـالمي فى ممارسة نشاطه مع مبادئ الشريعة       
 والحفاظ على الوحـدة     1971 مايو   15 و 1952وليو   ي 23للتشريع، ومبادئ ثورتى    

 .راطى والمكاسب االشتراكيةالوطنية والسالم االجتماعى والنظام االشتراكى الديمق
 عـن    ظـاهراً   فى تحقيق هذا البرنامج تميزاً     وأساليبهتميز برنامج الحزب وسياساته      •

 .األخرى األحزاب
 أو اختيـار قياداتـه      أوة نشاطه    فى مباشر  أو برامجه   أوعدم قيام الحزب فى مبادئه       •

ن حمايـة   أ بش 1978 لسنة   33 القانون رقم    أحكامساس يتعارض مع    أ على   أعضائه
 .جبهة الداخلية والسالم االجتماعىال

 . شبه عسكريةأو تشكيالت عسكرية أي إقامةنطواء الحزب على إعدم  •
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 سـيس تأ السياسية عـن     األحزاب رئيس لجنة شئون     إلى كتابى   أخطاروجوب تقديم    •
 يـه  عل  رسـمياً   المؤسسين ومصـدقاً   ئهأعضا من   الحزب موقعا من خمسين عضواً    

 من العمـال والفالحـين ويرفـق بهـذا          األقل يكون نصفهم على     أنتوقيعاتهم على   
 . جميع المستندات المتعلقة بالحزباإلخطار

ـ     ىووفقا لقانون األحزاب السياسية فإن تشكيل الحزب يخضع في حقيقة األمر إل
فقـانون  . ن األحزاب في مصر مغالطة قانونيـة  اد تجعل من القول بحرية تكوي     شروط تك 

 والذي تعرض للتعديل في اتجاه ـة الرابعة من القانون  األحزاب يشترط وفقا لنص الماد
ة اإلسـالمي ه مـع الشـريعة   ؤ لقيام الحزب السياسي أن ال تتعارض مبادـالتقييد مرتين  

المبـادئ األساسـية للمجتمـع    وال مع المقومـات و عتبارها المصدر الرئيسي للتشريع    إب
، كمـا  )425( 1971مـايو  15، وثـوره    1952 يوليو   23 مع مبادئ ثورتي     ، أو المصري
والسـالم االجتمـاعي والنظـام      الوحدة الوطنيـة، ىعل"  يحافظ برنامج الحزب   يجب أن 

 هبهـذ وحول تفسير المقصود "  المكاسب االشتراكيةى، والحفاظ عل  الديمقراطي االشتراكي
أن تلك العبارات بحكم طبيعتها يتم      "ر اللجنة التشريعية بمجلس الشعب      العبارات قال تقري  

، ومن ثم فإن الفيصل في تحديد معاني العبـارات          سيرها من خالل الممارسة والتطبيق    تف
 العبارات من أحكـام     هالسابقة هو القضاء الذي سوف يستلهم بال شك المعني المحدد لهذ          

اصة بعـد تصـحيح   ، وبصفه خ1952 يوليو   23 منذ   ثيق السياسية للثورة  الدستور والموا 
كما سوف يستلهم الممارسة فيما نشـأ منهـا مـن     .ناآلحتي  1971 مايو 15مسارها في   

ضـع المعـايير     العبارات وي  ه كل عبارة من هذ    ىتشريعي يحدد معن  عرف دستوري أو    
وسيادة القـانون السـائدة اآلن،      ، في ظل المناخ الديمقراطي       المعاني هالدقيقة المحددة لهذ  

وبـذلك  )426("ائل في حدود القانونوالذي يكفل حرية الفكر والرأي والتعبير عنها بكل الوس  
بارات القانون وتحديـدها لـيمكن   يكون المشرع قد تنصل من واجبه في ضبط صياغة ع     

الوقـت   والشاقة في    لمتغيرهاجباتهم وناط بالقضاء تلك المهمة      فراد معرفة حقوقهم ووا   لأل
، والتي تخالف مهمة القضاء المصري والذي هو في حقيقته قضاء تطبيـق ولـيس               هنفس
 .ضاء تشريعق

                                                        
 

والثانية بالقـانون   1979 لسنة 36 مرتين األولي بالقانون     1977 لسنة 40تم تعديل قانون األحزاب السياسية      )426(
 .1980لسنة144
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 إعاقة قيام أحزاب جديدة، وتجعل مـن        ىلإتؤدي تلك الشروط في حقيقة األمر       و 

 متشابهة ال تمايز فيها، وهو األمر الـذي يـؤدي بلجنـة          اسية نسخاً برامج األحزاب السي  
 رفـض الموافقـة     ىلإليها حكومة الحزب الوطني الحاكم      سيطر ع ن األحزاب التي ت   شئو

 ذلك انه وفقاً  . ى برنامجه عن برامج األحزاب األخر     ي حزب بحجة عدم تميز    أعلي قيام   
 والمعدل بالقـانون رقـم      1977 لسنة 40ة من قانون األحزاب السياسية رقم     للمادة الرابع 

 في تحقيـق هـذا     ه واساليب هاسات يتميز برنامج الحزب وسي    يجب أن " فإنه   1979لسنة 36
 )427(." عن األحزاب األخرى ظاهراًالبرنامج تميزاً

                                                        
  المصطلحات الفضفاضةهوهذ تلك المادة ىلإ  شديداًتور محمود القاضي انتقاداًالمرحوم النائب الدكه وقد وج  )427(

، وكان برنامج الحزبان غيـر متمـايز عـن          ذ تقدم حزبان جديدان في يوم واحد      ما هو الرأي إ   "حيث قال   
كما " ال؟ ، فهل يسمح لهما بالقيام أمن غيره من برامج األحزاب القائمة عاًن كان متمايز  إ، و  البعض ابعضهم
ن هناك حزب سياسي ألو " عقم النص القانوني ى علخرآثناء مناقشة القانون بمجلس الشعب  مثال        أورد في   

غير  من أعضائه االنشقاق عنه وتكوين حزب جديد ألنها رأت إن قيادة الحزب غير جادة وه كتلقائم وأرادت
 فـإن  ي تنفيذ برنامج الحزب ففي رأي   ىقدر عل أبتكوينها لحزب جديد تكون     ، وأنها    علي مبادئ الحزب   أمينة

 الفصـل  31/5/1977 المنعقدة بتاريخ 55مضبطة الجلسة رقم  مجلس الشعب ـ"حول دون ذلك هذا النص ي  
 . العادي األولالتشريعي الثاني دور االنعقاد

 ى على عن غيره من برامج األحزاب األخرورة تمايز برنامج الحزبلفقره الخاصة بضراكما عرض نص 
إن األحـزاب   "ر وقضت بدستوريته وقالت في ذلـك        المحكمة الدستورية العليا والتي لم تر فيه ما يناقض الدستو         

ركة  ثقة الناخبين بقصد المشاى بالوسائل الديمقراطية للحصول عل بالعملالسياسية هي جماعات منظمة تعني أساساً
، وهـي    للبالد في مسئوليات الحكم لتحقيق برامجها التي تستهدف تحقيق التقدم السياسي واالجتماعي واالقتصادي           

، األمـر الـذي      عندها األحزاب السياسية الوطنية    ، تتالقي  تتعلق بصالح الوطن والمواطنين    أهداف وغايات كبيرة  
ن أ، ومن ثم لم يشترط قانون األحزاب   وارداً هداف أمراُ  األ هقارب بين األحزاب السياسية في هذ      والت هالتشابيجعل  

ـ ، بل جاء الشرط مقصوراً استمراره، كشرط لتأسيس الحزب أو  يقع التمايز في المبادئ واألهداف      برنـامج  ى عل
كـون للحـزب قاعـدة     يى ضمانا للجدية حت ههدافأ بها لتحقيق مبادئه و    الحزب وسياساته أو األساليب التي يسعى     

 عـن  ، وان يكون في وجود الحزب إضافة جديدة للعمل السياسي ببـرامج وسياسـات متميـزة        يقيةجماهيرية حق 
 يميز  ينطبق علي سائر األحزاب السياسية دون أن      مجرداً ، وقد ورد هذا النص في القانون عاماً       ىاألحزاب األخر 
ـ  ، األمر الذي يتحقق به مبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ الم          بين حزب وآخر   هفي مجال تطبيق    القـانون كمـا    ىدساواة ل

الحكـم  يمكن مراجعة   ق دستورية و  7 لسنة 44 رقم   ىمحكمة الدستورية العليا في الدعو    حكم ال "هما الدستور   رقر
 نـدوه   ىلإ ورقة مقدمه    – القضاء المصري واألحزاب السياسية      –حمد عبد الحفيظ     أ – منشور في    هوالتعليق علي 

 مركز الدراسـات    – 2003 مارس   24-23 القاهرة   –سي المصري    في النظام السيا   ةاألحزاب السياسية الصغير  
 إعمال المـؤتمر  – من الورقة البحثية 10ديناور صأمؤسسة كونراد  مؤسسة األهرام و   –السياسية واالستراتيجية   

، مركز الدراسـات السياسـية      الناشر ـ في مصر  ة األحزاب الصغير  –عمرو هاشم ربيع محرر     . منشوره في د  
 األحـزاب السياسـية     –حسن البـدراوي    . ويمكن مراجعة د   . 2003 القاهرة   –مؤسسة األهرام   واإلستراتيجية ب 

 . 2000دار المطبوعات الجامعية طبعة 205-204والحريات العامة ص
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 تتضـمن شـرطا     1977لسنة40 المادة الرابعة من قانون األحزاب رقم        أنعلي  
 مـن المـادة      إلغاء سبب قيام األحزاب السياسية أصال وهو نص الفقرة ثالثـاً           ىيؤدي إل 

عـدم قيـام   " ير علي النحـو التـالي      لتص 1980لسنة144والتي عدلت بموجب القانون     
ـ               ىالحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشره نشاطة أو اختيار قياداته أو أعضـائه عل

 أساس التفرقة بسبب الجـنس أو األصـل أو          ىأساس طبقي أو طائفي أو جغرافي أو عل       
 ".الدين أو العقيدة 

عـدم  " لـي    ينص ع  1977لسنة40وكان النص األصلي لتلك الفقرة في القانون        
قيام الحزب علي أساس طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو علـي أسـاس التفرقـة        

 المشرع تشديد النص وتقييد حريـة  ىثم رأ" بسبب الجنس أو األصل أو الدين أو العقيدة        
 حيث شدد صياغة تلك الفقرة لتكون       1979لسنة36إنشاء األحزاب فقام بذلك وفقا للقانون       

و اختيـار   أ هقيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشره نشـاط          " علي النحو التالي    
 بشأن حماية   1978لسنة33 أساس يتعارض مع نصوص القانون       ىقياداته أو أعضائه عل   

و جغرافـي  أو فئوي  أو طائفي   أ طبقي    أساس ىو عل أ الجبهة الداخلية والسالم االجتماعي   
 إلـى ويمكن النظـر  . "و العقيدةألدين و األ صو األ أو علي أساس التفرقة بسبب الجنس       أ

 ما أوردناه علي أنهـا      وء ض ىنون األحزاب عل   من المادة الرابعة من قا     نص الفقرة ثالثاً  
 . لمبررات تشكيلها جزئياًزاب وهدماًنموذج لمحاوله عرقلة المشرع لحق تكوين األح

فمن ناحية فإن األحزاب السياسية هي في حقيقتها تعبير عـن مصـالح  فئـات          
ـ  ىومن ناحية أخر  .  مناطق جغرافية  ى حت ، أو  تكوينات طبقية  اجتماعية أو  ن المتأمـل   إ ف

 من المادة الرابعة من القانون سوف يكشف ببساطة أن المشرع قد عدل             لنص الفقرة ثالثاً  
تجـاه تشـديد    إقل من ثالث سنوات وفي كل مره كان التعديل في           أ الفقرة مرتين في     ههذ

وطريقة عملهـا وممارسـتها    اختيار قياداتها وأعضائها بل النص وتقيد حق األحزاب في  
 .ألنشطتها

 أن  محاوالت المشرع تقييد حق تكوين األحزاب لم تقف عند حد الشروط               ىعل
الموضوعية التي يجب أن يتضمنها برنامج الحزب وال في تحديد القانون الطريقة التـي              
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اللجنة  نوع مؤسسية و   ىنها تمتد إل  يباشر بها الحزب لنشاطة أو طريقه اختيار قياداته ولك         

 .المنوط بها اعتماد برامجه

 أن يكون نصف عـدد      ط القانون في المادة السابعة منه     فمن جهة  مؤسسية اشتر    
ن يبحـث   أ ه ومفـاد  متعسفاً  األقل من العمال والفالحين، وهو شرط يبدو       ىن عل المؤسسي

 لو لم تكـن     ىة حت سيسيو فالحين لضمهم لعضويته التأ    أطالبي تأسيس الحزب عن عمال      
 كان الدستور قد نـص      اوإذ .ن يتسق مع وجودهم   أ ما يمكن    ههدافأو  أفي برامج الحزب    

عضاء البرلمان من العمال والفالحين فإن ذلك كان علـي سـبيل            أن يكون نصف    أ ىعل
، فإن هـذا الهـدف ال       ي صياغة السياسيات العامة للدولة    ستثناء ولضمان مشاركتهم ف   اإل

ن يقوم الحزب للدفاع عن سياسـات معينـة   أأسيس الحزب فمن المفترض    له في ت   وجود
 مع مصالح العمال والفالحـين فيكـون        ىن تتعارض سياسات الحزب حت    أومن الممكن   

ن المشرع  أ ى عل  للدهشة من ناحية، ودليالً    اً مثير اشتراط تمثيلهم في بنيته التأسيسية أمراً     
تحاد االشتراكي ممـا    إلام بذلك مستلهما فكرة ا    عندما قرر األخذ بنظام التعددية الحزبية ق      

نظـام  " من المراقبين السياسيين ينعتون نظام التعدد الحزبي في مصر بأنـه             جعل كثيراً 
 ."الحزب الواحد في قالب تعددي

 فقد حـرص المشـرع      ما من جهة اللجنة التي تعتمد تسجيل األحزاب وإنشائها        أ
 للتحكم الكامل فـي تكـوين       نازعه لها في ذلك   ن تكون في يد السلطة التنفيذية ال م       أ ىعل

 .األحزاب

شـكيل تلـك اللجنـة وعلـي     تنص المادة الثامنة من قانون األحـزاب علـي ت      
لمركزيـه  اأمـين اللجنـة     "وعند صدور القانون من       والًأاختصاصاتها، فقد كانت تشكل     

خـتص  زير الداخلية والـوزير الم    وعضوية وزير العدل وو    العربي،   لالتحاد االشتراكي 
ي حـزب  أ إلـى  جانب ثالثة من غيـر المنتمـين        إلىلتنظيمات الشعبية واالشتراكية،    با

و نوابهم ويصدر قرار باختيارهم مـن  أقضائية السابقين لسياسي من بين رؤساء الهيئات ا 
 1980لسـنة 144وبموجب القـانون    ". مركزيه لالتحاد االشتراكي العربي   لارئيس اللجنة   

ون رئاستها لرئيس مجلس الشورى وعضوية وزيـر الدولـة          كتجري تعديل تلك المادة ل    
ؤسـاء   رير الداخلية ووزير العـدل وعـدد مـن     لشئون مجلسي الشعب والشورى، ووز    
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 من رئـيس الجمهوريـة      اً قرار ، ويصدر باختيارهم  و نوابهم أالهيئات القضائية السابقين    
اتها بغير حضـور    و تصدر قرار  أ تجتمع   علي أن األهم أن اللجنة ال يجوز لها أن         .هنفس

حيث نصت المادة الثامنة الفقرة الرابعة  بعد تعديلها بموجـب  !! وموافقة الوزراء الثالثة   
 إال بحضور رئيسـها     جتماع اللجنة صحيحاً  إال يكون   "   علي انه  1980لسنة144 القانون

 مـن   4و3و2وأربعة من أعضائها ومن بينهم األعضاء المنصوص عليهم فـي البنـود             
لـنص  ويمكن من مجرد مطالعة ا    ". ليهم  إشرنا  أ الذيني وهم الوزراء الثالث     الفقرة األول 
، فالسـلطة  ما يتعلق بالحق في تكوين األحزاب استشفاف روح الحكومة فيإلىبعد التعديل   

ولكـن   هي التي تتحكم ليس فقط في اجتماعات اللجنة          ةالتنفيذية ممثلة في الوزراء الثالث    
 .في القرارات التي تصدر عنها

، وبفحـص    عليها فى القـانون     صوتختص اللجنة بالنظر فى المسائل  المنصو      
 وللجنة فى سـبيل مباشـرة       حكامهأل السياسية طبقا    األحزاب تأسيس إخطاراتودراسة  

 التى ترى لزومهـا مـن   واإليضاحات والبيانات  واألوراقاختصاصاتها طلب المستندات    
 أو أوراقو أ مسـتندات  أيـة ن تطلـب  أالمواعيد التى تحددها لذلك ولها     فى   الشأنذوى  
وث بنفسـها  ن تجرى ما تراه من البحأو عامة وأسمية  جهة ر  أيةو معلومات من    أبيانات  

و بحث  أتحقيق  أي   جراءإبن تكلف من تراه من الجهات الرسمية        أو بلجنة فرعية منها و    أ
ار  يصـدر قـر    أن الحقيقة فيما هو معروض عليها ويجب        إلىو دراسة الزمة للتوصل     أ

 الالزمة مـن ذوى     اإليضاحات بعد سماع     الحزب مسبباً  تأسيسعتراض على   إلاللجنة با 
 .الشأن

 السياسـية ثالثـة طلبـات       األحزاب   قدم للجنة شئون       2002وفى خالل عام    
 حزب الجماهير المصرى وحزب مصـر السـالم         بأسماء سياسية جديدة    أحزابسيس  ألت

 من ستة اجتماعات لمناقشة هذه الطلبات       ثرأك اللجنة   توحزب المؤتمر الديمقراطى وعقد   
 الثالثة وذلـك مـن قبـل وكيـل          األحزابوسماع التوضيحات الخاصة بكل حزب من       

 تأسيسعتراض على   إل قراراتها با  وأصدرت،  األحزابالمؤسسين فى كل حزب من هذه       
 .األحزابتلك 
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ن يجعل قرارات لجنة األحزاب محصنة ضد أية رقابـة          أ ن المشرع أراد  أعلي   

، وهي محكمـة ذات طبيعـة        عليه محكمة األحزاب   قضائية حقيقية فخلق لها كيانا أطلق     
لـيهم  إ خاصة إذ تتكون من جميع قضاة الدائرة األولي بالمحكمة اإلدارية العليا مضـافاً            

عدد مماثل لعدد أعضاء المحكمة من الشخصيات العامة يصدر باختيـارهم قـرار مـن               
وفقـا  ـ وزير العـدل   ـ  ويختار المسجلين فيها  وذلك من كشوف يعدهاـ وزير العدل  
د ، األمر الذي يجعلها هي بـذاتها مجـر     من قانون حماية القيم من العيب      28لحكم المادة   

ـ ـ ، وفضال عن ذلك فإن تلك القرارات  هيئة إدارية ذات اختصاص قضائي ميها وال نس
ال تقبل الطعـن  ـ التي ال نعترف بها كمحكمة  ـ والتي تصدر عن تلك الهيئة  ـ حكام  أ

 )428(. الطعنشكالأعليها بأي شكل من 

ويمكن القول بشكل عام أن قانون األحزاب وتعديالته كانت بهدف تقويـة سـيطرت              
السلطة التنفيذية  على الحق في تكوين األحزاب السياسية في اتجاه المزيد من قمع تلـك                

 )429(.الحرية وتقليصها

                                                        

 قرر القضاة 1986التوصيات الشهيرة لمؤتمر العدالة األول والذي نظمه نادي قضاة مصر في عام إحدى في  )428(
ظ القاضي إال علي من هو قاض محترف متفرغ للعمل القضائي ويمكن مراجعة وثائق انه ال يجوز إطالق لف

 –و الطوفان   أمؤتمر العدالة األول الناشر نادي قضاة مصر ولمزيد من التفاصيل معالم اإلصالح السياسي              
 2004ي الحديث طبعـة     المستشار يحي الرفاعي نائب رئيس محكمة النقض السابق الناشر المكتب المصر          

 .ومابعدها74 ص
لمزيد من التفاصيل حول العيوب الدستورية في قانون األحزاب السياسية ومدي مناقضته للعهـد الـدولي                  )429(

 حق  –تفاقات الدولية التي صدقت عليها الحكومة المصرية يراجع         إلللحقوق المدنية والسياسية وغيرها من ا     
 الناشر  مركز هشام –كريم خليل وميشيل كيجان  طارق عبد العال و–التنظيم واألحزاب السياسية في مصر 

 .يداعإو رقم أمبارك للقانون القاهرة بدون تاريخ نشر 
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 .مقدمه

 هـي   " األحـزاب  محكمة" عليها   لجنة شئون األحزاب وفقا للوصف الذي أطلقته      
فـي البحـث   بحسب تكوينها واختصاصـاتها وسـلطاتها    " مجرد لجنة إدارية تلك اللجنة    
 تأسيس الحزب ال يعدو      علي ن ما يصدر عنها باالعتراض    أوالتقصي هي لجنة إدارية، و    

، ومن ثم  لرقابة السلطة القضائيةاً خاضعاًي إداراًقرارـ في تكييفه الصحيح  ـ ن يكون  أ
حكام قانونيـة تتعلـق    أاللجنة ما هو مقرر بشأن القضاء من        ه   هذ ال يسري بشأن أعضاء   

ـ    ن من أسباب  أنحي والمنع من المشاركة في الحكم، وباعتبار        بالحيدة والت   ى الطعـن عل
 .  )430("  بالسلطةنحرافاإل عيب لقرار اإلداري عموماًا

ن مجلس الدولة هو الجهة الوحيـدة المنـوط   أن ما تقدم معناه   أ الرغم من    ىوعل
،  ن المشرع في قـانون األحـزاب  أ وتعويضا إال بها الفصل في قرارات تلك اللجنة إلغاء     

ئي أطلـق عليهـا   وعلي النحو الذي قدمناه قد ابتدع هيئة إدارية ذات اختصـاص قضـا          
ت تلـك اللجنـة     وصف محكمة وجعلها وحدها الجهة التي يمكن الطعن أمامها في قرارا          

 .ة من درجة واحداًطعن

 عرض مواقف لجنة شئون األحزاب من تكوين أحزاب         ىإلويهدف هذا المبحث    
  تتحكم السـلطة التنفيذيـة  ىي مدأ ىإلجديدة وموقفها من بعض األحزاب القائمة لمعرفة      

 . اللجنةفي تلك

                                                        
 الجـزء  –يمكن مراجعة المستشار فاروق عبد البر دور مجلس الدولة في حماية الحقوق والحريات العامـة           )430(

 .1223 مرجع سابق ص– المجلد الثاني –الثالث 
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-2002 جديـدة    أحـزاب  تأسيس السياسية من    األحزابموقف لجنة شئون     : أوالً 

2003)431(:  

 السياسـية ثالثـة طلبـات    األحـزاب    قدم للجنة شئون       2002فى خالل عام    
 حزب الجماهير المصرى وحزب مصـر السـالم         بأسماء سياسية جديدة    أحزابسيس  ألت

 من ستة اجتماعات لمناقشة هـذه       أكثرجنة   الل ت  عقدقد   و ،  وحزب المؤتمر الديمقراطى  
، ي كل حزب مـن تلـك األحـزاب        بعض اإليضاحات من وكيل مؤسس    الطلبات وسماع   

 . جميعاتأسيسها قراراتها باالعتراض على وأصدرت

 :حزب الجماهير المصرى . 1-1

 السياسية فـى    األحزاب لجنة شئون    إلى  المجد طلباً  أبو بالل محمود    األستاذقدم  
للموافقة " الجماهير المصرى   "  عن مؤسسى حزب      بصفته وكيالً  – 2001 وبرأكت 8يوم  
ـ      وأرفق هذا الحزب    إنشاءعلى   ساسـى وكشـفا    ه األ  بطلبه برنامج الحزب والئحة نظام
  عضـواً  50 من الفئات و     23 فيهم    عضواً 73 المؤسسين البالغ عددهم     األعضاء بأسماء

 :القضايا التالية من العمال والفالحين وقد تناول برنامج الحزب 

 تدعيم جامعة الدول العربية وتوثيق الـروابط        إلىيدعو الحزب   : الشئون الخارجية    - أ
 محكمـة العـدل     وإنشاءبين شعوبها والتضامن معها فى استكمال حقوقها الشرعية         

 العربية وتحقيق الوحدة بين شعبى مصر والسـودان باعتبـار وادى النيـل وطنـاً              
 السالم العـادل    قرارإ المتحدة فى    األمم ميثاق   أهدافقيق  ، مع بذل الجهد لتح    مشتركاً

سـرائيلى الصـهيونى    رض فلسطين من النظام اإل    أ لجميع شعوب المنطقة واستعادة   
راضـى  صادية معه لحين جالئه عن كافـة اإل    وقطع جميع االتصاالت الثقافية واالقت    

 .العربية المحتلة فى الجوالن  وجنوب لبنان وفلسطين

                                                        
 موقف لجنة شئون األحزاب   –جزء علي دراسة كان قد أعدها رضا محمد هالل          تم االعتماد في هذا ال     )431(

 مرجع سـابق  –األحزاب الصغيرة في مصر   " محررا"عمرو هاشم ربيع    .  في د  –من تأسيس األحزاب    
 .اإلشارة إليه
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، لصون استقالل   دة حجم القوات المسلحة الدفاعية     ضرورة زيا  بالحز يرى   :الدفاع   - ب
قليمـى   اإل وتمكين البالد من المساهمة فى الحفاظ على األمنأراضيهالوطن وسالمة  
 .والسالم العالمى

 العـدل   أسس بناء الدولة على     بإعادةطالب الحزب فى برنامجه     :  الشئون الداخلية  –ج  
 وتوطيـد الحكـم   الـرأي رامة الفرد وكفالة حريـة  والحق والحرية وذلك باحترام ك   

 الوطن للعمـل    أبناء تعبئة عامة تشمل صفوة المفكرين من        إلىالديمقراطى والدعوة   
 األسـس  القومية واستقرار الحكم الجماهيرى الذى ينهض على         األهدافعلى تحقيق   
 نقـل  ، وذلك بتقرير حرية   عام حر مستنير لرسم معالم الغد      رأى، وتكوين   الدستورية
فى الـبالد    روح الشورى    وإشاعة،   الصحيحة ونشر الحقائق على الشعب     المعلومات

 .نتخابوتعديل طريقة اإل

 قيام ديمقراطية  اجتماعية واقتصادية      إلىيدعو برنامج الحزب    : الشئون االقتصادية    -د
 يكون االقتصاد القومى قائما على تحقيق رفاهية الفالح والعامـل           أنويتمثل ذلك فى    

فع مستواهما وزيادة الثروة القومية فى مجـال الزراعـة والصـناعة والتجـارة         ور
 . البحوث العلمية والنظم الفنية أساسواستغالل الموارد الطبيعية على 

سماه المجتمـع المصـرى     أعرض الحزب تحت هذا البند و      : الشئون االجتماعية  –هـ
بالنسـبة   مبديا تصوراته     والوطنية واألخالق  الدين أساس  مجتمع على  بإقامةمطالبا    

 .للركائز التى تقوم عليها

ن يكون ذلك النظـام الـذى       أالنسبة لنظام الحكم ب   واختتم الحزب برنامجه  بما يراه ب      
لشـرعية الثوريـة    وهو النظام الجمهورى الذى يقوم علـى ا       1953 يونيو   18 يوم   أعلن

هذا النـوع مـن     برنامج الحزب لم يفصل فى مواصفات وشروط قيام         والدستورية ولكن   
اطنين   السياسية وطالب الحزب فى برنامجه بمنح المزيد من الحريات العامة للمو           األنظمة

 هـى المصـدر     ةاإلسـالمي ن تكون مبادئ الشـريعة      أوكل مكاسب الشعب المصرى و    
 . الرئيسى للتشريع
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 21 فـى    األحـزاب على لجنـة    " الجماهير المصرى   "  حزب   تأسيسعرض طلب   وقد   

 الدكتور مصـطفى    األستاذتم نظره على مدى عدة جلسات برئاسة السيد          و 2001كتوبر  أ
:  اللجنـة    أعضـاء كمال حلمى رئيس مجلس الشورى ورئيس اللجنة وعضوية السـادة           

لدولـة   كمال محمد الشاذلى وزيـر ا      األستاذ تشار فاروق سيف النصر وزير العدل،     المس
 الداخلية، المستشار رفعـت     لواء حبيب العادلى وزير   ، ال لشئون مجلسى الشعب والشورى   

حمد أ الدكتور محمد كمال     رالمستشا،   سابقا اإلداريةاهيم رئيس هيئة النيابة     ربإعبد المنعم   
، المستشار يوسف شلبى زكى يوسف نائـب        حمدى رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقاً     

 اللجنـة قرارهـا   أصـدرت  2002 فبرايـر  19وفى جلسة . رئيس مجلس الدولة سابقا   
 حـزب   بتأسـيس  المجـد    أبـو عتراض على الطلب المقدم من السيد بالل محمـود          باال
 ."ىالجماهير المصر"

 ى أشارت اللجنة  إل     الحزب المذكور    تأسيس اعتراضها على    أسباببيان  في  و

 وشرائط صحة ذلـك     األحزابما حددته المادة الرابعة من القانون من ضوابط لتكوين          

انى من هذه المادة من وجوب تمييز برنامج الحـزب           البند الث  أوردهالتكوين ومنها ما    

ثـم  . األخـرى  األحزاب عن    ظاهراً  فى تحقيق هذا البرنامج تميزاً     أساليبهو  أوسياسته  

حيث انتهـت   الجماهير المصرى   "  حزب   تأسيسعلى  أوردت اللجنة أسباب اعتراضها     

 جـادة   إضـافة المح الشخصية الحزبية المتميزة التى تشكل       م إلىفتقار الحزب   إ" إلي  

 القائمـة فبرنامجـه وفـق       األحزابعن برامج    ظاهراً  للعمل السياسى وتميزه  تميزاً    

 لبـرامج   و ترديداً أأخرى،   أحزابتقرير اللجنة يتناول مجاالت مطروحة سلفا من قبل         

 عن ذلك فقد اعتمد فى شرح برنامجه علـى          ، وفضالً وخطط قائمة يجرى تنفيذها فعالً    

 حلبـة  إلـى  وذلك كله يجعله غير جـدير باالنتمـاء   إنشائية صياغات لفظية وعبارات  

تناولت اللجنة فى تقريرها باالعتراض      ثم   ." القائمة   األحزابالنضال السياسى مع باقى     

على تكوين الحزب كافة الموضوعات التى تناولها برنامجه وقامت بالرد عليها تفصيال            

 ضـمن    كومـة بتطبيقـه فعـالً      ما يطالب به الحزب تقوم الح      إنوكان مرد اعتراضها    

 للسـاحة  يضـيف جديـداً   نه الأو أ قائمة، أحزاب دخل ضمن برامج  ألنهو  أ،  سياستها

 .ن الدستور والقوانين تكفلت بتنظيم تلك المسائلو ألأو النهج االجتماعى أالسياسية 
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سـيد المستشـار     ال بإعـداده  الحزب قد قام     تأسيس تقرير اعتراض اللجنة على      أنويبدو  
حمد حمدى حيث حرص سيادته على التوقيع على كل صفحة مـن            أور محمد كمال    الدكت

 المتداولة عن االستعانة    األقوال صفحة مما يؤكد     32صفحات قرار اللجنة والتى جاوزت      
 القـانونى لحيثيـات اعتـراض       اإلعداد الهيئات القضائية السابقين يكون بقصد         بأعضاء

 .جديدة السياسية  الاألحزاب تأسيساللجنة على 

  ."المؤتمر الديمقراطى"  حزب . 1-2

ـ إبـراهيم سحر السيد محمد /  قدمت السيدة 2002 يوليو  17فى يوم     – ي العزب
 السياسية بصـفتها    األحزاب لجنة شئون    إلى  طلباً – صحف المعارضة    بإحدىالصحفية  

" المـؤتمر الـديمقراطى     "  حزب سياسى جديد باسم حـزب        لتأسيس،   للمؤسسين وكيالً
 األعضـاء  بأسـماء  ساسـى وكشـفاً   ها برنامج الحزب والئحة نظامـه األ       بطلب قتوأرف

  عضـواً 31 من العمال والفالحين و  عضوا35ً منهم  عضوا66ًالمؤسسين البالغ عددهم   
نه يتضمن  مقدمـة     أيتبين  " المؤتمر  الديمقراطى    " ب  وباستقراء برنامج حز  .من الفئات   
 ب، اأبووخمسة 

 : الحـزب هـى      أهداف أن الفكرى للحزب وجاء فيه      طاراإل األولتناول الباب   
 والـدعوة   وأفريقيـا   حياة سياسية ديمقراطية فى مصر ومواجهة قضية المياه محلياً         قامةإ

 للمقومـات    مصبه كما يتضـمن عرضـاً      إلى حوض النيل من منبعه      تحاد دول أ إلنشاء
 األبـواب  فـى   موجزة لمفردات البرنامج التى سوف ترد إشارات للحزب وهى    األساسية
 بالوحـدة الوطنيـة     يمـان اإل عليها مثل    خالفال، وترديد العديد من المبادئ التى       التالية

والسالم االجتماعى ودور الشباب الهام فى بناء المجتمع وضرورة وجـود قطـاع عـام           
 جانب القطاع الخاص والديمقراطية وضرورة ممارسـتها والسـيادة الشـعبية          إلىقومى  
ى قيـود   أ فـرض    إجراءات  وجعل    األحزاب لجنة شئون    وإلغاءحزبية   التعددية ال  وتأييد

 بالتفكير العلمى كقيمة من     يمانواإل،  دارى من اختصاص القضاء اإل    ألحزاباعلى نشاط   
 . للمجتمع المصرىاألساسيةالقيم 

 تنفيـذ   أبرزهاوفى الباب الثانى طرح الحزب لمواقفه من القضايا الداخلية ومن           
نتخابات  اإل جراءإوة من العدل والمساواة والحرية      ف المعرو األساسيةا  الديمقراطية بمبادئه 
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نتخابات إ إلى من االنتخابات المحلية     نتخابية بدءاً تويات اإل  على جميع المس   النزيهةالحرة   

ن الشراكة الحقيقيـة    أ للمواطنين و  األساسيةرئيس الجمهورية وضمان الحريات والحقوق      
 القرار فى كل قضـية تمـس         من عملية صنع   يتجزأ  ال  تكون جزءاً  أنللمواطنين يجب   

نه يجب تدفق المعلومات تـدفقا      إفنه حتى تكون تلك المشاركة الجماهيرية فعالة        أحياتهم و 
 السياسى هما   واإلصالحن الديمقراطية   أمن تبادل الفهم والثقة والخبرة و      أساس على   حراً

 .المدخل الحقيقى لمحاصرة العنف 

رنامج الحزب على استقالل القضاء وتوفير ضـمانات   بأكدوفى هذا الخصوص    
 وديانتهم فى الحياة السياسية ووضـع  تهم اإنتمائنخراط المواطنين بكافة إ وأهميةالتقاضى  

 . أوساطهمحد للسلبية المتزايدة فى 

لى وضع دستور جديـد لمصـر يالئـم         إ دعا الحزب    :وفى البند ثانيا من الباب الثانى     
ن يتضمنه ذلـك الدسـتور      أ لما يتعين    أمثلة وأوردى تفرض نفسها    التحديات العالمية الت  

 األحـزاب  حريـة تكـوين      وإطالق،  األخالقية والمبادئ   األصلية على القيم    التأكيد: منها
 المحافظة على امـن  إالو شرط أ الصحف والمجالت دون قيد بإصدارالسياسية والسماح  

ن تكون الرقابة فـى     أم االجتماعى و  حدة الوطنية والسال  وسالمة الوطن والحفاظ على الو    
اونية والطالبية بـدون     حرية التنظيمات النقابية والتع    وإطالقهذا الصدد للهيئة التشريعية     

تشريعية فـى سـحب الثقـة مـن          على حق الهيئة ال    والتأكيد إداريةو  أى قيود قانونية    أ
، وحـق   ت السـلطا  خطارإ وعلى حق التظاهر بعد      الرأي على حرية    والتأكيد،  الحكومة

متناع الجهـات   إمن المواطن وتجريم    أمن الوطن و  أور الشرطة فى تحقيق التوازن بين       د
ى أتوفير ضـمانات ونزاهـة      ، و  الصادرة لصالح المواطنين   األحكامالمسئولة عن تنفيذ    

، وضـرورة   على حريتها ونزاهتهـا    للتأثير، ومحاكمة كل من يثبت تدخله فيها        انتخابات
  كافـة الصـور  وإلغاء فورا فيما يتعلق بسالمة االنتخابات     نفيذهاوت القضاء   حكامأاحترام  

 مامهاأدوائر المحاكم العسكرية التى يحاكم      لة و من الدو أاالستثنائية للقضاء خاصة محاكم     
 فى حالة الحرب الفعلية وبعد العـرض  إال وعدم فرض حالة الطوارئ       مدنيون، أشخاص

 بمعلومـات غيـر صـحيحة       اإلدالءو  أ التشريعية وتجريم حجب المعلومات   على الهيئة   
نتمائـه الحزبـى    إة عن صفته الحزبية ويجمد نشاطه و      وضرورة تخلى رئيس الجمهوري   
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 تكـون جميـع     نأ على   والتأكيد. األحزابى حزب من     كان منتميا إل   إذانتخابه  إبمجرد  
 .القيادات باالنتخاب الحر المباشر

لى تعديل نص المادة    إ ودعا   :يذيةض برنامج الحزب للسلطة التنف    وفى الباب الثالث عر   
 من الدستور بالنص على وجوب انتخاب رئيس الجمهورية بنظام االنتخـاب الحـر              75

عن صفته الحزبيـة    ، مع اشتراط تخليه      جميع المصريين وذلك لفترتين فقط     المباشر من 
رئيس الجمهورية  ن يكون ل  أ برنامج الحزب فى هذا الخصوص       ، وأورد طيلة مدة رئاسته  

 والثـانى بالشـئون الخارجيـة       واألمنحدهما يختص بالشئون الداخلية     أن نائبين له    تعيي
والتعاون الدولى مع ضرورة عرض اسميهما على مجلس الشعب للحصول على موافقته            

بتكليـف  ـ قيام رئيس الجمهوريـة   ـ يتعين وفق برنامج الحزب   كما . العدديةباألغلبية
، خابات مجلس الشـعب بتشـكيل الـوزارة       نت فى ا  األغلبيةرئيس الحزب الحاصل على     

 البرنامج علـى    أكد و .زارتهدارى والتنفيذى فى و    الوزير المختص قمة الهرم اإل     ويرأس
 مـن القريـة نهايـة       المجالس المحلية بكافة مسـتوياتها بـدءاً       أعضاءضرورة انتخاب   

 .قتراع السرى المباشرمحافظين باإلبالمحافظة وكذلك انتخاب ال

 برنامج الحزب فى هذا الصدد ضرورة فصل جهـاز           فقد أورد   عن ذلك  وفضالً
 تخـتص   نأ قيادة عامة للشرطة بدرجة وزير وعلـى         وإنشاء،   عن وزارة الداخلية   األمن

 المدنية والهجرة والجوازات والجنسية وتصاريح العمل وبـاقى         باألحوالوزارة الداخلية   
 . األخرى األمور

لحديث عن الهيئة التشريعية التـى       من برنامجه ل   وخصص الحزب الباب الرابع   
ب ومجلس الشيوخ ، حيث يقوم مجلس الشعب علـى  عتتكون من مجلسين هما مجلس الش 

 باالقتراع السرى المباشـر بطريقـة     أعضاءه، ويختار    التمثيل النسبى لعدد السكان    أساس
ن أ نتيجة االنتخـاب، و    إعالن سنوات من تاريخ     4االنتخاب الفردى وتكون مدة المجلس      

 وإسـقاط تضمن القانون ضرورة مواظبة عضو مجلس الشعب على حضـور جلسـاته      ي
 صـحة عضـويته واسـتخدام اللوحـات         ى عضو يحكم القضاء بعـدم     أالعضوية عن   

 . والرافضين والممتنعين عن التصويت    عدد الموافقين    إلظهارليكترونية عند التصويت    اإل
 األحـزاب  من رؤسـاء  ئهاأعض مجلس الشيوخ فيرى برنامج الحزب ضرورة تعيين         ماأ
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 العامة للنقابات العمالية والزراعية ونقباء النقابات المهنيـة ورؤسـاء           تاواإلتحادالقائمة   
الجامعات ورؤساء المؤسسات العامة فى الدولة ورئيس محكمة النقض والمـدعى العـام            

وفـق  ـ ، وللمجلـس وحـده     سنوات من تاريخ تشـكيله 6 المجلس  تكون مدةأنوعلى 
 الدولية وتجميد النشـاط  اتيتفاقالحية التصديق على المعاهدات واإلصـ لحزب  برنامج ا

تلتـزم   ى صـحيفة ال   أ تـرخيص    إلغاءى حزب يهدد الوحدة الوطنية وكذلك       الحزبى أل 
 .مبادئ المجتمع والشرائع السماويةب

صـادية الدوليـة والسياسـة       الباب الخامس فهو الخاص بالعالقـات االقت       ماأ

و اقتصـاديات   أ االقتصـادي نفتاح   تبنى سياسة اإل   لىإبرنامج الحزب   يدعو  ف،  الخارجية
لـى اكتسـاب    إ لالستثمار فى مصر مما يـؤدى        األجنبية األموالالسوق وجذب رؤوس    

لـى ضـرورة    إ أيضـا خبرات جديدة فى النواحى االقتصادية المختلفة وينادى البرنامج         
 ووضـع مجموعـة مـن       نبـى جلحكومية فى الرقابة على النقد األ      ا األجهزةتفعيل دور   

 المشروعات الصناعية وضرورة قيـام مصـر بتوثيـق          إنشاء نحو   دفراالحوافز لدفع األ  
تنمويـة وتحقيـق     بالعمليـة ال   لإلسراعروابطها االقتصادية مع الدول العربية والصديقة       

، وتنفيـذ   اصة للتعاون والتكامل مـع السـودان       خ أولوية عطاءإ، مع   التكامل االقتصادى 
 الـذهبي  المثلـث    إقامـة لـى   إية المشتركة ويدعو برنامج الحزب      ق العرب مشروع السو 

 للوحـدة العربيـة واقتـرح       األولىالوحدوى بين مصر والسودان وليبيا الذى يعد اللجنة         
 ."الواليات العربية المتحدة " ـتسمية تلك الدولة ب

 األحزاب لجنة شئون    أصدرت 2002 نوفمبر   26وفى اجتماعها المعقود بتاريخ     
 عبد الرحمن فـرج محسـن وكيـل مجلـس           / المستشار األستاذلسياسية برئاسة السيد    ا

فاروق سيف النصر وزير العـدل،  / المستشار: الشورى ورئيس اللجنة وعضوية السادة      
 كمال محمد الشاذلى وزير الدولة لشئون مجلسى الشـعب والشـورى، اللـواء              /األستاذ

 رئيس هيئـة النيابـة      إبراهيمت عبد المنعم    حبيب العادلى وزير الداخلية، المستشار رفع     
محمد كمال احمد حمدى رئـيس محكمـة اسـتئناف          / ، المستشار الدكتور   سابقاً اإلدارية

 – يوسف شلبى زكى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة سـابقا            /القاهرة سابقا، المستشار  
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عـزب   ال إبـراهيم قرارها باالعتراض على الطلب المقدم من السيدة سحر السيد محمـد            
 . حزب المؤتمر الديمقراطىبتأسيس

 التى بنى عليها االعتراض على الطلب       باألسباب  اللجنة بقرارها تقريراً   وأرفقت
 المستشار يوسف شلبى زكـى      أنوالذى يستقى من التوقيع الموضع على كل صفحة من          

 اعتـراض  أسـباب هو الذى اعد تقريـر  ـ  نائب رئيس مجلس الدولة سابقا  ـيوسف  
 .اللجنة

 : اعتراض اللجنة وأسبابفيما يلى مالحظات و

  للمـواطنين قـد    األساسية برنامج الحزب على ضمان الحريات والحقوق        تأكيد أن •

فى المواد  " الحريات والواجبات العامة  "عرض الباب الثالث من الدستور والمعنون       

 علـى اسـتقالل القضـاء      أكد الدستور   نأ ىلإ باإلضافة،   لها تفصيالً  63ـ40من  

 مـا أو.  منـه 71لـى  إ 67على العديد من ضمانات التقاضى فى المواد من  ونص  

 يعتنقه الشعب المصرى علـى النحـو        يساسأ مبدأن الوحدة الوطنية وجعلها     أبش

 السياسية القائمـة تؤكـد      األحزابن برامج   إالذى وردت به فى برنامج الحزب، ف      

وحزب ) 134 – 133ص(الحزب الوطنى الديمقراطى  : على الوحدة الوطنية ومنها     

وحـزب العدالـة    ) 87ص(وحـزب مصـر العربـى       ) 67ص(التكافل االجتماعى   

 خطة مهيبة للقضاء علـى مشـكلة الفتنـة          أوردوالذى  ) 26-22ص(االجتماعية  

 بشـان مـا     ماأ . حول المبادئ السابقة   اًلذا لم يقدم برنامج الحزب جديد     . الطائفية

ايدة بـين المـواطنين تجـاه     برنامج الحزب من وضع حد للسلبية المتز      إليهذهب  

 هو  إذ هذا قول ظاهره الرحمة وباطنه العذاب        نأن اللجنة ترى    إالحياة السياسية ف  

 يعرفـون  ـ حسب تعبير اللجنـة   ـ مصر  فأبناءوصم لبعض المصريين بالسلبية 

 .حقوقهم وواجباتهم

و تعديل بعض مـواد الدسـتور       ألى وضع دستور جديد     إ دعوة برنامج الحزب     نإ •

 الكتـاب ورجـال     إليـه  يـدعو    – االعتراض   أسباب وفق تقرير    – أمرهو   القائم،

 بـرامج   إليـه  هذا الهدف مطروح على الساحة وتـدعو         إنلى  إ باإلضافةلسياسة  

 . السياسية القائمةاألحزاب
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 األحـزاب  إنشـاء  الدعوة التى يطرحها برنامج الحزب لحرية الصحافة وحرية          إن • 

قابات واإلتحادات قد نص عليها فى المـواد       السياسية وحرية تكوين الجمعيات والن    

 الخـاص بنظـام     1977 لسنة   40 من الدستور، والقانون رقم      211لى  إ 206من  

 أحـزاب  بـرامج    إليهـا  من الدستور ودعت     56 و 55 السياسية، والمادة    األحزاب

وحـزب مصـر العربـى      ) 9ص(حزب العمـل االشـتراكى      : سياسية قائمة منها  

) 10ص(وحزب الوفـد الجديـد      ) 9و8ص(راكيين   االشت األحراروحزب  ) 154ص(

وحزب ) 7ص(وحزب اإلتحاد الديمقراطى    ) 26-25ص(وحزب الشعب الديمقراطى    

وحزب الخضـر المصـرى     ) 10ص(والحزب الناصرى ) 187ص(التجمع الوطنى   

 ).15ص(

 مـن الـوطن   أ برنامج الحزب على دور الشرطة فى تحقيق التوازن بين           تأكيد إن •

 . من الدستور184 عليه المادة من المواطن قد نصتأو

 مجلس الشـعب  أعضاءانة صن نطاق حأ برنامج الحزب فى شإليهذهب   مانأكما   •

 . من الدستور99و98حددته المادتان  هو ما

 73 ضمان نزاهة االنتخابات التى يطالب الحزب بتنفيذها فقد كفل القانون رقـم         إن •

نزاهـة االنتخابـات،    األحـزاب  من وجهة نظـر لجنـة    – وتعديالته   1956لسنة  

 وما بعدها عقوبات    39 خاصة المادة     القانون لى فرض الباب الرابع من    إ باإلضافة

 .جنائية على مرتكبى جرائم االنتخابات

 كافة الصور االستثنائية للقضاء     إلغاء برنامج الحزب من النص على       أورده ما   إن •

 إليـه عو  مطروح على السـاحة تـد     أمر – األحزاب لجنة   أعضاءى  أهو بحسب ر  

 السياسـية   األحزاب من    عدداً نألى  إ باإلضافة وينادى به كثير من الكتاب،       األقالم

وحزب مصـر العربـى     ) 96ص(حزب مصر الفتاة الجديد     : لى ذلك منها  إقد دعى   

وحزب العمل  ) 68ص(وحزب الخضر المصرى    ) 13ص(وحزب التكافل   ) 148ص(

) 25ص(لحزب الناصـرى    وا) 8ص( االشتراكيين   األحراروحزب  ) 9ص(االشتراكى

 ).186ص(وحزب التجمع 
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 بشان ما طرحه الحزب من تخلى رئيس الجمهورية عن صفته الحزبية ويجمد             أما •

ن إ، فاألحزاب  كان منتميا الى حزب من  إذانشاطه وانتماءه الحزبى بمجرد انتخابه      

 . األقالم بعض إليه ذلك مطروح على الساحة وتدعو نأ رأتاللجنة 

 ما طرحه برنامج الحزب فى البـاب الثالـث          أن األحزابة شئون    تقرير لجن  ورأى •

 هى مطروحة على الساحة توردها برامج       إذ بالخبرةتتسم   والباب الرابع دعاوى ال   

 األحـرار  وحـزب    األمةالحزب اإلتحادى وحزب التكافل وحزب      :  عدة منها  أحزاب

 وحزب العمل وحزب الوفد وحزب مصر الفتاة وحزب التجمـع وحـزب الشـعب              

لى تنظيم مواد الدستور لكافة القضايا التـى طرحهـا   إ باإلضافةوالحزب الناصرى  

 برنامج الحـزب مـن تشـكيل        إليهوهاجم تقرير اللجنة ما ذهب      . برنامج الحزب 

مجلس الشيوخ من شاغلى المناصب الرسمية فى الدولة سواء كانـت مؤسسـات           

خطير بـين السـلطتين      ذلك ينطوى على اختالل      إن دينية حيث    أو أمنيةو  أمدنية  

 الفصـل بـين    مبـدأ ، وهو ما يتعارض مـع       األخيرةالتنفيذية والتشريعية لصالح    

 مـن   –نـه   إ الداخلى، ف  األمنالسلطات وفى خصوص ما ورد ببرنامج الحزب عن         

  بمفهومـه العـام ال  األمنأن  إذ يشوبه الغموض  أمر – اللجنة   أعضاءوجهة نظر   

 .يقوم على فكر واضح رحه الحزب الو اقتأ، والتقسيم الذى ابتدعه يتجزأ

لى عدم تميز   إ السياسية   األحزاب اعتراض لجنة شئون     أسبابلذلك انتهى تقرير    
، وبالتـالى افتقـاره     األخرى األحزاب عن برامج    برنامج الحزب وسياساته تميزا ظاهراً    

 أن جادة للعمل السياسى حيـث       إضافةلى مالمح الشخصية الحزبية المتميزة التى تشكل        إ
نـه  أو  أ قائمـة    أحزاببرنامج الحزب يقوم على مبادئ عامة وسياسات مشابهة لبرامج          

جعلـه   عليها فى الدستور وفى التشريعات القائمة، مما ي        منصوصاً وأفكاراًيتبنى شعارات   
 .  القائمةاألحزابلى حلبة النضال السياسى مع بقية إنضمام غير جدير باإل
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 " مصر السالم"حزب . 1-3

ـ ىوحمد عبد اهللا بدأ عاطف ستاذاألتقدم   باعتبـاره  ـ باإلسكندرية المحامى  
 الدكتور مصطفى كمال حلمـى باعتبـاره        األستاذلى السيد   إ عن المؤسسين بطلب     وكيالً
 حزب باسم   تأسيس للموافقة على    2002 السياسية فى يونيو     األحزاب للجنة شئون    رئيساً

 قـامتهم إ المؤسسين له ومهنهم ومحـال       بأسماء  بطلبه بياناً  وأرفق" حزب مصر السالم  "
 من العمال كما     عضواً 45 من الفئات، و    عضواً 25 منهم    مؤسساً 70وبلغ عدد المؤسسين  

 األفكـار ويمكن تلخيص   . الئحة الداخلية له   بطلبه كتيبا يتضمن برنامج الحزب وال      أرفق
ــبة  :فيما يلى النحو التالي ى علهذا الحزبأكد عليها  التى واألهدافوالمبادئ  بالنس

 مـن  أكثـر ، تضمن البرنامج عدم جواز تولى رئيس الجمهورية لمنصبه     للنظام السياسى 
 حـزب   يسـته أل  ، ووجوب تخليه بعد انتخابه باالقتراع الحر المباشر عـن رئا          فترتين
، واسـتكمال   الس التشريعية والوظائف الحكومية   وعدم الجمع بين عضوية المج    . سياسى

ورى بمنحه صالحيات محاسبة الحكومة ومناقشـة جميـع         الصفة التشريعية لمجلس الش   
ن يقوم  أ و أنشطتها ومباشرة   األحزاب تأسيسمشروعات القوانين ورفع القيود عن حركة       

. كما هو الحال فى النظـام الجمهـورى        على نظام الفصل بين السلطات       يالسياسالنظام  
، ة فى شان التشـريع السلطة التشريعيووجوب تعديل حاالت حلول السلطة التنفيذية محل       

وعـن   . تشريع التفويض  وإلغاءمع قصرها على التشريعات الالئحية وتشريع الضرورة        
 إنشـاء ضرورة منح القوى السياسية حرية      " مصر السالم "التعددية الحزبية، يرى حزب     

، وكـذلك   لحركتها شعاراًأو  السماوية ستاراًالعقائد تتلمس فى  أن السياسية دون    األحزاب
، وتنقيـة كشـوف النـاخبين       حزب ضرورة تعديل نظـام االنتخابـات      امج ال يطرح برن 

 عليها وتصويب مـا بهـا مـن         اإلطالع فرادلأل عامة يمكن    أماكنوعرضها سنويا فى    
 .أخطاء

وفى المجال االقتصادى يرى الحزب تجنيب المواطن المصرى سلبيات مرحلـة        
جتماعيـة وتوسـيع مظلـة      التحول االقتصادى بحيث يستهدف التحول تحقيق العدالة اال       

 والتعاونيـة علـى    ضد البطالة وتغليب الملكية الجماعيـة   لتأميننظام ا  دخالإو اتلتأمينا
، وتحرير العملية االستثمارية من كافة القيود واقتحـام مـواطن الفسـاد             الملكية الفردية 
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ى ، وفى قطاع الزراعة والثـروة الحيوانيـة يـر          على الدعم للفئات غير القادرة     واإلبقاء
 تسهيالت فى مجـال االسـتثمار الزراعـى         وإعطاءالحزب ضرورة االهتمام بالزراعة     

ية البحيرات   التعاونيات فى المجتمعات الشبابية الزراعية ورعا      وإنشاء الحيوانى   واإلنتاج
 تظـل الصـناعات الثقيلـة       أنبرنامج  ال، وفى مجال الصناعة يرى      الطبيعية واستثمارها 

بالصـناعات غيـر    ، واالهتماماألعمال قطاع   إصالحدولة مع   واالستراتيجية فى ملكية ال   
 برنامج الحزب علـى ضـرورة مشـاركة رجـال     أكدالتقليدية ولمعالجة مشكلة البطالة   

 .ة المشكلة لتوفير فرص عمل للشبابات والنقابات فى مواجه واإلتحاداألعمال

فـرد   دور المـواطن ال    أهميـة  برنامج الحزب على     أكدوفى النظام االجتماعى    
لة وفى مجـال     والطفو األسرة التشريعات الخاصة بحماية     وأعمال ةأالمرواالهتمام بدور   

ى ضرورة زيادة مخصصات التعلـيم لتنميـة المعرفـة العلميـة            إلالتعليم ذهب الحزب    
 وفى قطـاع الصـحة      ، دور التعليم التخصصى   وإقامةوضرورة رعاية الدولة للمتفوقين     

ات الصحة فى الميزانية العامة للدولـة واالهتمـام         نادى برنامج الحزب بزيادة مخصص    
ـ    . ومبيـدات  أسمدةبالصحة الوقائية واستبعاد كل ما هو ضار بالصحة من           ن أوفـى ش

طالب الحزب بتشجيع االستثمار فى المشروعات السـكنية وصـرف القيـود             ،اإلسكان
 إلسـكان ا المتوسط وزيادة الضـرائب علـى        باإلسكان البناء واالهتمام    يلراغبالميسرة  
لى الغالبيـة العظمـى     إرياضة على توجيه مخصصات الرياضة      ا فى مجال ال   كذ الفاخر

لـى مؤسسـات تجاريـة      إ األنديةلشباب المجتمع فى المدارس ومراكز الشباب وتحويل        
 .تخصص لها من ميزانية الدولة شيئاً أن دون أنشطتهاعلى نفاق تتولى اإل

 الحـزب اسـتراتيجية للتحـرك       ، طرح برنامج  وفى مجال السياسة الخارجية    
مع كافة شعوب ودول العالم خاصة فى       " السالم"رى على الساحة الخارجية قوامها      المص

، ووجوب العمل على تحقيق التوازن فـى        حضارات العولمة وحوار ال   أفكارظل انتشار   
 وإقامـة  العربية المحتلـة     يراضول العظمى بغرض التوصل لتحرير األ     التعامل مع الد  

تفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السالم      الحزب على احترامه إل    أكدل فى المنطقة لذا     سالم عاد 
ن تصـبح   أ و وإسـرائيل  الحرب بـين مصـر       نبذ التى تقرر فيها     اإلسرائيليةالمصرية  

 أنالمفاوضات هى النهج الذى تسير عليه الدولتان لحل الخالفات بينهما ويرى الحـزب              
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ن طريق حل سياسى عـادل مـع تـرك نبـذ             ع إالسط لن يكون    وحل نزاع الشرق األ    

 وذلك فى   األوسطلى البحث الفعلى للسالم فى الشرق       إتجاه   واإل عتماد على القوة تماماً   اال
ن هـذا   أالمشروعة بين دول المنطقة كلهـا و       دولى جماعى يحقق توازن المصالح       إطار

م العـالمى    للسـال  إهدار وغير ذلك    أرضهم بقيام دولة للفلسطينيين على      إالالحل لن يتم    
 طرحه لفكرة السالم على الساحة الدوليـة بضـرورة تحقيـق            إطاروطالب الحزب فى    

التوازن بين شروط الدول المتقدمة وطموحات الدول النامية فى مجال العالقات التجارية            
 والجهل والمرض فـى الـدول       الدولية بينهما مما يمكن من القضاء على مشكالت الفقر        

 .النامية

 إلغـاء :  التميز لديه وهى تشريعياً  أوجهلى توضيح   إ فى برنامجه    وانتهى الحزب 
حريـة  : يا، وداخل م العادل وحتمية التكامل العربى    تحقيق السال : تشريع التفويض، ودولياً  

 وحمايـة   خـر آ يكون الدين عنصر تميز لمـواطن علـى          أن ورفض   األحزابتشكيل  
 .واطن من سلبيات التحول االقتصادىالم

 عدة جلسات   األحزابشئون   عقدت لجنة    2002بر ونوفمبر   خالل شهري أكتو  و
 واالستماع لشرح من وكيـل      2002 ونوفمبر   أكتوبر الحزب فى شهرى     تأسيسلمناقشة  
 عبد الرحمن فرج محسـن وكيـل        /األستاذ اللجنة برئاسة السيد     ، ثم أصدرت  المؤسسين
صر وزيـر    فاروق سيف الن   /تشارالمس: شورى ورئيس اللجنة وعضوية السادة    مجلس ال 

لدولة لشئون مجلسـى الشـعب والشـورى،      كمال محمد الشاذلى وزير ا     /األستاذ،  العدل
 رئيس هيئـة    إبراهيم رفعت عبد المنعم     /، المستشار  وزير الداخلية  يالعادلحبيب  : اللواء
ئـيس محكمـة    حمـد حمـدى ر    أ محمد كمال    /، المستشار الدكتور   سابقاً اإلداريةالنيابة  

 يوسف شلبى زكى يوسف نائب رئيس مجلس الدولـة          /، المستشار استئناف القاهرة سابقاً  
 قرارها باالعتراض علـى طلـب       2002 نوفمبر   26 فى اجتماعها المعقود بتاريخ      سابقاً

 ـ اعتراضـها   أسبابحزب مصر السالم وذكرت اللجنة فى بيان "تأسيس حزب باسم 

حزب يفتقـد عنصـر    برنامج النإ – إبراهيم المستشار رفعت عبد المنعم      أعدهاوالتى  

لـى مالمـح الشخصـية      إ وبالتالى يفتقـر     األخرى األحزابالتميز الظاهر عن برامج     

 وأهـداف ن مبـادئ  إ جادة للعمل السياسى حيـث  إضافةالحزبية المتميزة التى تشكل     
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تقوم على مبادئ عامة وسياسـات مشـابهة    ـ   التى نادى بها فى برنامجهـالحزب  

ـ نهأ أو قائمة أحزابلبرامج  فكـار منصـوص   أ يتبنى شعارات وـ األخرفى البعض   

 متداولة فى كتابات عدد من المثقفـين        أوعليها فى الدستور وفى التشريعات القائمة،       

برئاسة ـ  من وجهة نظر اللجنة  ـ حكومة الحزب الوطنى  أنعالوة على . والمفكرين

 . الرئيس مبارك تلتزم فى سياستها الخارجية بالسالم

لجنة ال تصادف محالً لها      كل أسباب االعتراض والتي أبدتها ال      ويمكن القول أن  
 برامج األحزاب المرفوضة وبالتالي فـال       ه مما طرحت  ن الدستور يتضمن بعضاً   فالقول بأ 

ن برامج تلك األحزاب تتفق مـع الدسـتور         أموجب لها هو قول مدهش فمن المفترض        
  تردد بعضا مما ورد فـي ال  من برامجهابشكل عام وال تعارضه ويكون القول إن بعضاً   

أن الكتاب والمفكرين ينـادون      عن ذلك فإن القول ب     ، وفضالً دستور هو قول لها ال عليها     
حـد  أ تتبنـي ، فعنـدما   قول غريـب  مما تنادي به برامج تلك األحزاب هو أيضاً   ببعض

 و السياسيين فإن ذلك معناه أن هناك       به البعض من األدباء والمفكرين أ      األحزاب ما يقول  
حسـب لبرنـامج   اتصال واضح وجيد بين الحزب ومجمل اآلراء السياسية وهو اتصال ي    

وال يبقي إال قول لجنة األحزاب أن بعضا مما ورد في بـرامج  . الحزب وال يحسب عليه 
، وهو في حقيقة األمر يمكن      أخرىن تناولته برامج أحزاب     إ سبق و  األحزاب المرفوضة 

انون األحزاب يظل شرط التمايز من الشروط الجوهريـة          لق ، فوفقاً  قانونياً أن يكون سبباً  
 أن ذلك الشرط هو في حقيقته شرط مخـادع          ولكن يمكن القول أيضاً    ، الحزب في إنشاء 

، وهـي    تطبيقها من عدمـه    ، وفي إمكانية  في األلفاظ ولكن في دالالتها    فالتمايز ال يكون    
 . وليس قبل ذلكا في الحقيقة إال بعد قيام الحزب،أمور ال يمكن الحكم عليه

 : �2 ا���ا#"ت ا��8ب�� ا�,ا\��� ا8�Tابدور �%�� �pmن  : V"ن�ً"

ات فـى القـرن   ي التسـعين أوائـل  من  السياسية بدءاً  األحزابقامت لجنة شئون    
 السياسية القائمة على الساحة ووقف صـدور صـحفها          األحزابالعشرين بتجميد بعض    

قـاف نشـاط    ى إي  عل ، فقد أقدمت  ئاسةو مفتعل على الر   أنازع حقيقى   تحت حجج وجود ت   
 والوفاق القومى والتكافل االجتمـاعى  واألحرارالعمل ومصر العربى االشتراكى     أحزاب  
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وحزب الشعب الديمقراطى وحزب الخضر وحـزب مصـر الفتـاة وحـزب العدالـة                

 . االجتماعية

شـئون   فى   األحزابلجنة شئون   وخالل الفترة التي تغطيها تلك الدراسة تدخلت        
تجميد منصب رئيس حزب العدالـة االجتماعيـة         ىلإ، وانتهت   العدالة االجتماعية حزب  
 . ى من المتنازعين عليهأاعتدادها بوعدم 

من الدولة المستشـار  أ المحامى العام لنيابة   أحال عندما   وكانت األحداث قد بدأت   
 رئيس الحزب ورئيس تحرير صـحيفة الـوطن      لعالامحمد عبد   .  من د  هشام بدوى كالً  

حمد مختار محمد زكى ومحمود     أ سالمة و  إبراهيم رأفتعربى وخمسة من معاونيه هم      ال
 الدولة بغيـر    أموالالغلبان ومحمد مرسى وسيد محمد عبد الجواد بتهمة االستيالء على           

 بنشر عـدة مقـاالت منقولـة مـن     لعالامحمد عبد . ن قام دأ حيث ،وجه حق والرشوة  
لتنمية وبعد ذلك طالب مـدير عـام التعـاون          النشرات الخاصة بالصندوق االجتماعى ل    

ن محمـد  أو.  جنيه مقابل نشر هذه المقاالتألفن  ي بالصندوق بمبلغ تسع   عالمواإلالدولى  
 جنيه  ألف قدم رشوة قدرها ثالثون      لألغذيةمحمد مرسى صاحب شركة مصر والسودان       

 .شرها ضدهفية التى تنوى الصحيفة ن الصحه مقابل وقف الحمللعالاللدكتور محمد عبد 

ن رجب السويركى صاحب محالت التوحيد والنور قدم رشوة قدرها خمسون           أو
. ا فى مصدر ثروة السويركى     جنيها لوقف حملة كانت الصحيفة تنشرها وتشكك فيه        ألف

 مـن  لعـال امحمد عبـد  . منع د2002 نوفمبر 28من الدولة العليا يوم     أوقررت محكمة   
 2003 مـايو    25وفى يوم   . ين من مغادرة البالد   وائم الممنوع  اسمه على ق   وإدراجالسفر  

 لعالامن الدولة العليا حكما بالسجن لمدة عشر سنوات على محمد عبد            أ محكمة   أصدرت
، مـع عزلـه مـن    اوية لمبالغ الرشاوى التى تلقاهالى تغريمه بمبالغ مالية مس    إ باإلضافة
 .ه كرئيس لحزب العدالة االجتماعيةمنصب

 أمـوال  باالستيالء علـى     لعالامحمد عبد   . زوجة د  الحكم قامت    إصداروعقب  
 تمكـن   خـر آ، ومن جانب     لحزب العدالة االجتماعية   ا رئيساً ، ونصبت من نفسه   الحزب

تمر انتخـابى مـن مؤيديـه       ؤة مكتب الحزب من حشد م     ئ هي أعضاءحد  أحمد الفضالى   أ
الحـى  ومن جانب ثالث قام السيد عبـد        .  لحزب العدالة االجتماعية   ونصب نفسه رئيساً  
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 41 للمـادة   وفقاً 2003 مايو   29خالف بعقد مؤتمر عام طارئ للحزب فى يوم الخميس          
نعقاد فى حالة غياب رئيس الحزب،      لتى تقضى بدعوة للهيئة العليا لإل     من الئحة الحزب ا   

خـاب الهيئـة العليـا      ، وانت نتخاب عبد الحى خالف رئيسا للحزب     وتم فى هذا المؤتمر ا    
 السياسـية بنتـائج هـذه       األحزابلى رئيس لجنة شئون     إان   بي وأرسل،  الجديدة للحزب 

برئاسـة   السياسية   األحزاب لجنة شئون    أصدرت 2003 يوليو   17وفى يوم    .االنتخابات
ـ مصطفى كمال حلمى. د  من المتنازعين بحسم النـزاع فيمـا   أي بعدم االعتداد ب قراراً 

 بتجميد منصـب    رار بنداً  فى نفس الق   إصدارهالى  إ باإلضافة،   قضاء أو رضاء   ماإبينهم  
 .   نزاعات والخالفات بين المتنازعينالرئيس فى الحزب لحين حسم ال

 يخول للجنة شئون األحزاب التدخل في تلـك         وال نجد في قانون األحزاب نصاً     

ـ               ي مـن   أالخالفات الداخلية، وال في إصدار قرارات باالعتـداد أو عـدم االعتـداد ب

ـ إحزاب، ولكن الموقف قد تحول بشكل كامـل          رئاسة حزب من األ    ىالمتنازعين عل   ىل

 لجنة األحزاب ويخضـع لـه فـي الغالـب           هبتزاز السياسي تمارس  نوع من أنواع اإل   

 .   رئاسة تلك األحزاب التي هي في الغالب أحزاب ورقية وضعيفةىالمتنازعين عل
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 جميعـاً ها لجنة إدارية فـإن قراراتهـا        من المفترض أن لجنة األحزاب بحسبان     
مام محكمة القضاء اإلداري باعتباره القاضي الطبيعـي المخـتص          أتخضع للطعن عليها    

 أن المشـرع    ى، عل  من الدستور للفصل في جميع المنازعات اإلدارية       174بنص المادة   
يئـة   هىلإعهد   قرارات تلك اللجنة فإنه قدىمنه في إضفاء حصانة من نوع ما عل   رغبة  

محكمـة  " تلك الهيئـة اسـم       ى بمراقبة قراراته وأطلق عل    ئيإدارية ذات اختصاص قضا   
 ".األحزاب

أية أحكام خاصة بموقفها مـن    "محكمة األحزاب "صدر  وخالل فترة الدراسة لم ت    
موقـف  ننا سـوف نعـرض      أ إال   2003ـ2002اب التي تم رفضها خالل عامي       األحز

ة األحزاب كما سـوف نعـرض لموقـف         محكمة األحزاب بشكل عام من قرارات لجن      
 تيح لنـا اإلطـالع    أض قرارات تلك اللجنة في حدود ما        محكمة القضاء اإلداري من بع    

 .هعلي

 .دارىإلاموقف محكمة القضاء  .1

      مـايو  وحتـى  2002مـايو   الممتدة بين   و ـ خالل الفترة التي تغطيها الدراسة    
 مين أوضـحتا بجـالء أن   حكمين قضائيين ها   محكمة القضاء اإلداري   أصدرتـ  2003

 الداخلية بين المنتسبين     ال اختصاص لها فى الصراعات والخالفات      األحزابلجنة شئون   
غل يدها عـن ذلـك    السلطة التنفيذية أن يةن نفذتإ، األمر الذي من شأنه       حزب واحد  ىلإ

ألحـزاب المصـرية بغـرض شـل         والعبث غير القانوني داخل بنيان ا      ،المقيتالتدخل  
 .فاعليتها

  أصدرت محكمة القضاء اإلداري بمجلس الدولـة حكمـاً        2002 ديسمبر   31في  .  1-1
 األساسي الخاصة به     في خصوص حق الحزب السياسي في تعديل الئحة النظام        

  : موافقة من لجنة شئون األحزاب فقالتىلإدون الحاجة 
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ـ   أفرغت شعبية   بإرادة مصر قد اختارت     أن مفاد ما تقدم     أنومن حيث   " ديل  فى التع
الوارد على الدستور العدول عن التنظيم السياسى الواحد الذى ظل سـنوات عديـدة              

لى التعددية الحزبية التـى تسـتهدف تعميـق         إهيمنا على مجاالت العمل السياسى      م
 األحزاب ومظهر التعددية الحزبية وجوهره هو حرية        ، دعائمها وإرساءالديمقراطية  

ا السياسى واالجتماعى على وجه يمكنها مـن     السياسية واستقاللها حال مباشرة دوره    
 تختلف مـع  أو تتفق وأراءاالتصال بالجماهير عن طريق ما تقدم من برامج ومبادئ   

 المحافظة علـى المبـادئ والقـيم    إطار، وطالما كان ذلك فى النظام السياسى الحاكم 
سـمى   األدية الحزبية باعتبارها المظهر   سبيل قيام التعد   أنومن حيث    .يا للمجتمع العل

 السياسية بما يصدر    لألحزابولهما تماسك البناء الداخلى     أ :بأمرينللتعددية يتحقق   

عنها من برامج وسياسات تعبر عن الرؤية الذاتية للحـزب السياسـى وكـوادر              

لى الحكم واالستمرار فيـه     إ فى الوصول    وأماله أهدافهوقيادات تقوم على تحقيق     

 األحـزاب مؤسسات الحكوميـة فـى شـئون         وال األجهزةالحد من تدخل    وثانيهما  

 يتحقق بتضاؤل   األحزاب دستور النظام الحاكم لشئون      أنخالف على    السياسية وال 

 . األحزاب غل يدها عن التدخل فى شئون أو لإلدارةالسلطات الممنوحة 
 األحـزاب حـد   ألـى   إ ينتمـى    األحزابل تشكيل لجنة شئون     ج أنومن حيث   

 فـى   كأعضاءالتوحد بينهم   ، وهو ما يفترض     )432(ة الحكم السياسية الحزب القائم على سد    
ـ  األخـرى  األحزابختلف عن   تو  أفق  نتب واحد فى الرؤية السياسية      حز ن تحديـد   إ، ف

 الدستورى المقرر للتعددية    للمبدأ  صحيحاً عماالًإاختصاص هذه اللجنة وتصنيفه يضحى      
ن سلطة لجنة شـئون      الحد م  أنجدال فى    السياسية كمنهج للحياة السياسية فى مصر وال      

لى اتساع مساحة الممارسة السياسية بها ومن ثم قدرتها دون تدخل مـن      إ يؤدى   األحزاب
لـى  إ اللجـوء  أواللجنة فى سير خالفاتها ونزاعاتها الداخلية داخل الحزب السياسى ذاته         

 الحزب االتفاق فيما بينهم والقضاء بحيدته وبعـده         أعضاء عز على    إذاالقضاء المختص   

                                                        
ـ  أن األغلبية الغالبة من أعضاء لجنة شئون األحزاب بمن فيهم الوزراء ال  ىلإتشير المحكمة بوضوح     )432(  هثالث

 .يقراطم الحزب الوطني الديىإلينتمون 
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 للمبـادئ الدسـتورية     نتصـاراً إريب على حسم الخالف      هوى السياسى قادر وال   عن ال  

  . لقواعد الشرعيةوإعماالً
خـاص   تجاهاإل في هذا    حكماً العليا   اإلداريةمحكمة   أصدرت ال  2003يناير   4في . 1-2

 لـيس   األحزاب لجنة شئون    نأ "ىلإانتهي  )433(العملبالنزاع حول رئاسة حزب     
 أ، بما فيها النزاعات التى تنش     لألحزاب الشئون الداخلية    لها الحق فى التدخل فى    

، " من مـؤتمرات   األحزاب مشروعية ما تعقده     أو على رئاستها    األحزابداخل  
،  قضـاء  أو، تبت فيه رضـاء      باألحزابخاص  " الشأن هذا   أن المحكمة   وأكدت

 المتصارعين على رئاسة    بأحد تعتد   أن ليس من حقها     األحزابن لجنة شئون    أو
ن هـذا   إ على رئاسـته، و     هناك خالفاً  نأ تجمد نشاطه بدعوى     أن، وال   بالحز

 ."نزاع مدنى يختص به القضاء وحده دون سواه
 ىضائي الخاصة بالفصل في الطعون عل     موقف الهيئة اإلدارية ذات االختصاص الق      .2

 ."محكمة األحزاب"لجنة األحزاب قرارات 

 ه الفتـرة محـل هـذ   حكمة األحزاب خـالل  أحكام صادره من م    ىلم نستدل عل  
نه بمراجعة األحكام التي أصدرتها تلك الهيئة يمكن القول         أالدراسة، ولكننا نستطيع القول     

ن األحـزاب     قرارات لجنة شئو   حكاما فإنها أيدت  أ أصدرت فيها    انه من بين ثالثين طعناً    
  )434(. وألغت قراراتها وسمحت بقيام ثماني أحزاب فقط حزبا22ًبرفض السماح بتشكيل 

                                                        
وليمـة  " تفجر النزاع علي رئاسة حزب العمل بعد أن قادت جريدة الحزب حملة ضد احدي الروايـات                  )433(

 إصـدار  للصحافة لقـرار بتجميـد       األعلى المجلس   ، وإصدار  معادية للدين  بحجة أنها "  البحر   عشابأل
ـ  الحزبأعضاءحد أ – يسإدرحمد أ استولى زمةألا، فى هذه الصحيفة  على مقر الحزب بمدينة نصر  

 فعله الممثل حمدى ئحزب العمل، ونفس الش   ل  للجمعية العمومية نصب نفسه فيه رئيساً      وعقد فيه اجتماعاً  
وقد بعث كـل منهمـا      .  رئيسا للحزب  أيضاًحمد حيث سيطر على مقر الحزب ببورسعيد ونصب نفسه          أ

 مجلس الدولة بتمكينه أمامتنصيبه رئيسا للحزب ورفع كل منهما دعوى  باألحزابلى لجنة شئون إ اًإخطار
، ولكن قضاء مجلس الدولة  شكرى ورفاقه من الحزبإبراهيم الحزب وطرد وأموالرئاسة ومقرات المن 
 المتنازعين على ى منأ عدم االعتراف باألحزابوقررت لجنة شئون .  عدم اختصاصه بنظر النزاعأعلن

 وتجميد منصب الرئاسة فى الحزب لحين قيام  المتنازعين  بحسم النزاع فيما بيـنهم  ،رئاسة حزب العمل 
 . قضاءأو  رضاءإما

  فإن أول  واألحزاب السياسية  المشار إليها سابقاً      ورقته حول القضاء المصري       ألحمد عبد الحفيظ في    وفقاً  )434(
خر حكم آن أء حزب الجبهة الوطنية وشاإن حزب األمة والثاني كان رفض  إنشاءىحكمين كانا الموافقة عل

 . حول رفض تأسيس حزب حركة الكرامة كان2002صدر من المحكمة في مارس 
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 ن أحكامهـا  أال يمكن أن نخرج باتجاه واحد لمحكمة األحزاب ونستطيع القول           و
 قرارات لجنة األحـزاب أو      ىتتميز بصبغة سياسية واضحة، فهي ال ترفض الطعون عل        
الحزب يحـددان فـي     غراض  أتقبلها من منطق قانوني خالص ولكن أسماء المؤسسين و        

ه ي ال يحمل ضمن مؤسس    زب ضعيفاً ، وكلما كان الح   الغالب شكل الحكم الذي يصدر منها     
كمة األحـزاب    مح ى لد هفة وقوية وذات مواقف واضحة كلما ارتفعت اسهم       أسماء معرو 

 حكم منها بإلغاء قرارات لجنة شئون األحزاب وبالتالي قام          ىوحظي برضاها وحصل عل   
إفساد الحيـاة    ى محكمة األحزاب تساعد عل     أن  وواضحاً  جلياً أصبح، حتي   وأصبح حزباً 

بية في مصر حيث ترخص لألحزاب الهشه بالعمل وتحجب الشرعية عن األحزاب            الحز
 ال حكـم  ةنـادر القوية والهامة بشكل عام دون أن ينفي ذلك بالطبع من وجود استثناءات          

وتستخدم محكمة األحزاب معيار التمايز كسـبب هـام         .  النادر ال حكم له    نألها باعتبار   
لحزب تستخدم معيار التمـايز   في الموافقة علي ا    للرفض أو بالقبول فهي في حال رغبتها      

 )435(.اير ذاته بشكل سلبيعرفض الحزب تستخدم الميجابي وفي حالة رغبتها في إبشكل 

                                                        
  مرجع سابق اإلشارة تحليالً– القضاء المصري واألحزاب السياسية ة ورقته المعنونفيظ فيقدم احمد عبد الح )435(

 من الورقة مـا     21-20ن الرجوع إليه ص   ألحكام محكمة األحزاب في شأن التمايز بين برامج األحزاب يمك         
 .ابعداهم
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 ا��	�! ا��اب^ 

 ا�,����ا:�� دا\N ا8�Tاب ا���"س��

 السياسية المصرية من استمرار العديد من قيـادات تلـك           األحزابتعانى جميع   
 فـى تأكيـد   األحـزاب  اعتمـاد هـذه   إلى أدىفترات طويلة مما     فى مواقعها ل   األحزاب

 من اعتمادها على مبادئ وسياسـات       أكثر والزعماء التاريخيين    األشخاصشرعيتها على   
 االستمرار على الساحة السياسية ومواجهة      األحزابوبرامج متطورة ومتجددة تكفل لهذه      

 والحد مـن ظـاهرة   ألحزابااالنشقاقات والصراعات الشديدة للحصول على رئاسة هذه    
 .الشللية

 أننـا  إال السياسية المصـرية  األحزابوعلى الرغم من تعدد مظاهر األزمة فى       
 :ال تلك المظاهر والسمات فيما يلىيمكننا إجم
 :اس���ار وب�"ء ا���"دات ا��8ب�� �2 ��"ص	R� "G��ات :����  .1

سـتمرار   السياسية المصرية عرفت شـكال مـن ا        األحزاب اغلب   أنفالمالحظ  
 التعدديـة   قرارإفمنذ  ،  القيادات فيها بشكل لم نألفه فى النظم السياسية الديمقراطية العتيدة           

 أي لم يتم انتخاب قيادات جديدة لألحزاب كذلك لم يتخـل            1976الحزبية فى مصر عام     
ـ  اختياراًأو اًمنها عن منصبه رضاء  وهـو الحـزب   ـ فالحزب الوطنى الـديمقراطي    

 تغييـر القيـادة     أوى شكل من أشكال تجديد      أ لم يعرف    ـ ائهـمنذ إنش الحاكم فى مصر    
 1978، حيث تولى الرئيس السادات رئاسة الحزب منذ إنشـائه فـى عـام               بشكل سلمى 

 وحتـى  1981 ثم خلفه الرئيس محمد حسنى مبارك منذ عام     1981وحتى وفاته فى عام     
 1978 شكري منذ عـام      يمإبراهالسيد المهندس    وكذلك حزب العمل والذى يرأسه       ،نآلا

وفـق مـا    ـ  ليبراليةال األحزابعتي أوحتى . 2000ى تجميد الرئاسة فيه فى عام وحت
 حيـث تـولى   األحزاب فيه عن باقى األمر وهو حزب الوفد لم يختلف ـيدعيه أنصاره  

 وحتى وفاتـه فـى      1984 عام   فؤاد سراج الدين زعامة الحزب منذ تأسيسه فى       األستاذ  
ي أمل في تخليه عـن رئاسـة   أي منصبة الدكتور نعمان جمعه دون      ف، وخلفه   2000عام

 ئحة الحـزب  العناصر النشطة من ضرورة تعديل ال     الحزب أو دعم ما تطالب به بعض        
 .كي تحدد مدة زمنية لرئاسة الحزب
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منـذ عـام   حمد الصباحي أالسيد  الذى يرأسه األمة تكرر فى حزب ئونفس الش 
مصطفى كامـل مـراد   المرحوم الذى تولى قيادته ، وفى حزب األحرار     نآلاحتى  1984

 وكذلك فى الحزب العربي الناصري الـذى        1988 وحتى وفاته فى عام      1976منذ عام   
، وأيضا فى حـزب العدالـة   نآلا وحتى 1992ضياء الدين داوود منذ عام     األستاذ  قوده  ي

زب فى عـام     الح تأسيس على قيادته منذ     لعالامحمد عبد   الدكتور  االجتماعية الذى تربع    
لمـدة عشـر   سـجنه   وحتى القبض عليه وإصدار محكمة أمن الدولة عليه حكما ب      1993

اإلتحادي الديمقراطي وحـزب مصـر      ، واألمر ذاته في أحزاب      2003سنوات فى مايو  
 .الفتاة

الوطني التقدمي الوحدوي استثناء من تلك القاعـدة وهـو          ويشكل حزب التجمع    
ــ   17وت المؤتمر العام للحزب الذى عقد في         حيث ص  ،يؤكد القاعدة وال ينفيها   استثناء  
باإلجماع فى جلسته االفتتاحية على ترشيح الدكتور رفعـت السـعيد            2003ديسمبر   18

خالد محي الدين  كما انتخـب المـؤتمر بقيـة           السيد   للحزب خلفا لرئيسه السابق      رئيساً
 مـن بـين أعضـاء   أعضاء اللجنة المركزية للحزب الذين يتم انتخابهم وفـق الالئحـة           

ان المحافظات قـوام    ليكتمل بهم مع زمالئهم المنتخبين من خالل لج       )  عضوا 40(المؤتمر
، وصادقت اللجنة المركزية بعد انعقادها على انتخـاب المرشـحين            كاملة ةاللجنة المكزي 

للمواقع التى لم يتقدم لها سوى مرشح وحيد ، كما أجرت االنتخاب للمواقع القيادية التـى               
 .)436(ها أكثر من مرشحتقدم ل

                                                        
 :ى التالىوأسفرت النتيجة النهائية الختيار أعضاء المكتب السياسى واألمانة المركزية للحزب عل )436(
 .سمير فياض .  د– رأفت سيف – نواب رئيس الحزب أبو العز الحريرى  :أوالً 

األمين العام حسين عبد الرازق  : ا ثاني  
 عداد أمينة النقاش إلمحمد خليل للتنظيم    لشئون السياسية،    زهدى الشامى . د:  المساعدون   ونم األمناء العا  :  ثالثاً

.  د–جودة عبد الخالق . د: وانتخبت للمكتب السياسى للحزب كال من هيرى محمد سعيد للعمل الجماالقادة ، 
 – عطية الصيرفى    – فريدة النقاش    – أنيس البياع    – عبد الغفار شكر     – عريان نصيف    –إبراهيم العيسوى   
 .فخرى لبيب.  د–حسن المهندس 

االتصـال  ( عبـد اهللا أبـو الفتـوح      –) التنظيم(مجدى رابية   : على النحو التالى    وتتشكل األمانة المركزية    
 البـدرى   –) الشئون النيابية ( عبد الحميد عطا     –) اإلعالم(احمد الحصرى   .  د –) التثقيف(محمد فرج   ) والمتابعة

 محمود مختـار    –) المهنيين( محمد فزاع    –) الحريات( محمود حماد    –) الفالحين( سعد قنديل    –) العمال (ىغلفر
 .  )منظمات المجتمع المدنى والبيئة( مدحت الزاهد –) المحليات(جمعة 
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فإن وكيل مؤسسـي     األحزاب حزب من    تأسيسومن كل ما سبق يتضح انه مع         

ـ  تحت  اختياراًهحزب وال يترك منصبهذا الحزب يظل في موقع قيادة ال     رف مـن  أي ظ
  .الظروف

 جـراء إهذه القيادات لم تعتمد فى بقائهـا علـى          غلب  أ أنلى  إ اإلشارةوتجدر  
اعتمـدت علـى    ، وإنمـا     وفق لوائحها الداخلية   األحزابذه  انتخابات حرة نزيهة داخل ه    

الحزب وإخـراجهم   قدرتها على طرد الخصوم والمنافسين من       : حزمة من األدوات منها   
، وإقامة العالقات الجيدة والمتينة مع أشخاص ورموز النظام السياسـى           من كافة تنظيماته  

 األحزاب على رئاسة هذه      خالف أيات فى حال نشوب     القائم مما يؤمن موقف هذه القياد     
نفراد بإدارة الشئون المالية واإلدارية للحزب ممـا         واإل األحزابوخاصة فى لجنة شئون     
 .الخوف من هيمنة وبطش قيادة الحزبغرس لدى البعض عقدة 

لـى  إ أدى فى مواقعهـا قـد      األحزاب طول فترة بقاء رؤساء هذه       نأوالمالحظ  
ود فـى فكـر وعقيـدة       ب ما يخلفه ذلك من جم     ، بسب األحزابعمق أزمة القيادة فى تلك      

 الجيـل الثـانى مـن الشـباب         أو، وعدم إتاحة الفرصة لجيل الوسـط        الحزب السياسية 
 إدارةفـى   " أهل الثقـة   "أو" الشللية"طوير وتحديث الحزب وترسيخ فكرة      للمشاركة فى ت  

 األحـزاب  إدارةالحزب وهو ما يمكن مالحظته من ارتباط بقـاء هـذه القيـادات فـى              
ها فى مواقع قيادية فى الحـزب        الحزب وتنصيب  أعضاءباستمرار نخبة محدودة معها من      

نائب رئيس الحزب ووكيل الحزب واألمين العام واألمين العام المساعد وسـكرتير            : مثل
لى إاللجوء  عدم   للحزب و  األعلى المؤتمر   أو الهيئة العامة    أعضاء اعام الحزب ومساعدو  

  فى حالة استقالته   أو فى حالتين فقط هما حالة وفاة العضو         إاللة   الش أو النخبة   أفرادتغيير  
، وتعتبـر تلـك      نفوذ رئيس الحزب   ى عل  الدرجة التي تشكل خطراً    ىله إ أو تصاعد نفوذ  
 حزب العمل   أوالحزب الوطنى الديمقراطي عن حزب الوفد       فيها  ال يختلف   سمات عامة   

 . غيرهماأو  حتى حزب العدالة االجتماعيةأو

 السياسية المصرية جميعهـا     األحزابهم تكريس وترسيخ هذه السمة فى       سأوقد  
 التى يتجلى أقوى مالمحهـا  األحزابالديمقراطي داخل هذه     التطور تإمكانيا ضعف   إلى

 الـرئيس  أو بمجرد رحيل الزعيم األحزابفى نشوب النزاعات الشرسة على رئاسة هذه       
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 الـوطنى الـديمقراطي الـذى       المؤسس ولم يشذ عن ذلك سوى حزبين فقط هما الحزب         
ارتبطت الرئاسة فيه بمنصب رئاسة رئيس الدولة وكذلك حزب الوفد الذى أجريت فيـه              

فؤاد سراج الـدين    األستاذ  بعد وفاة مؤسسة     بشكل شفاف    االنتخابات على رئاسة الحزب   
 .لمرة واحدة فقط

2 . k� ��ت ا"E��� "آ�,هl8اب وت�T9 ا�,����ا:�� �� ��ا 0 ا
-. 

 الصـالحيات   وأنظمتها الداخلية الكثيـر مـن      كثير من لوائح األحزاب      تأعط  
والسلطات لرئيس الحزب مما دعم من احتكاره للسلطة فى الحزب ولم تختلف فى ذلـك               

 النشأة الصغيرة وحديثة    األحزاب الكبيرة مثل الحزب الوطنى وحزب الوفد عن         األحزاب
يعطـى النظـام   ) الحاكم( الديمقراطى ففى الحزب الوطنى .العدالة االجتماعيةحزب  مثل  
 والتوجيـه والمتابعـة بالنسـبة لكافـة         اإلشراف للحزب لرئيس الحزب سلطة      يساساأل

 الرئيس هو   أنتشكيالت الحزب ومستوياته كذلك نص النظام الداخلى لحزب العمل على           
 نطاقه والمشـرف العـام   أحكام الحزب وهو المسئول عن مراعاة وإدارةالمعبر عن فكر  

ساسى لحزب العدالـة االجتماعيـة      ة حركته كما تنص الئحة النظام األ      لى نشاطه وقياد  ع
 أو القضـاء  أمـام  رئيس الحزب هو الذى يمثل الحزب فى كل ما يتعلق بشئونه          نأعلى  
 االجتمـاع   إلى ودعوة جميع الهيئات للحزب فى تشكيالته ولجانه         أخرى إدارية جهة   أية

ـ  وإقرارورئاسة هذه االجتماعات      جلسـاتها ومراقبـة تنفيـذ قراراتهـا       عمـال أدول   ج
وتعيين المـوظفين الالزمـين    وصحفه حزباأل أنشطة على جميع    واإلشراف هاتوتوصيا

ساسـى  ويـنص النظـام اإل     .قالتهمإو التحقيق   إلى حالتهمإوللحزب وتحديد اختصاصهم    
 ، ويعلـن  لجانه وصحفه  الحزب و  أنشطة الرئيس يشرف على جميع      نألحزب الوفد على    

 .التأديب إلىويقبل الموظفين الالزمين للحزب ويحيلهم 

عن الوضع السابق سوى حزب التجمع الـذى تـنص الئحـة النظـام          ذ  ولم يش 
 قواعد القيادات الجماعيـة     إطار رئيس الحزب يمارس صالحياته فى       أنالداخلى له على    

 . العامةاألمانة أعضاءوبالتشاور المستمر مع 

خلية للكثير من األحزاب المصرية سلطات وصـالحيات        لوائح الدا الكما ال تتيح    
 العـام   واألمينحجمت من سلطات وصالحيات نواب الرئيس        بل   ىأخرواسعة لمناصب   
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ختصاصات لنـائبى الـرئيس سـوى قيـام     اال توجد في لوائحه    ، فحزب العمل    وغيرهم 

يـذ قـرارات     العام فيقوم بمتابعة تنف    األمين أما،  ما بالحلول محل الرئيس عند غيابه     حدهأ
 إشـارة يتضمن نظامه الـداخلى سـوى        ال، كما    لدوره فى صنعها   إيضاحالحزب دون   
 المطلقة للحاضرين فى اجتماعات مسـتويات       األغلبية ضرورة موافقة    إلىقصيرة للغاية   

ى تحديد لصالحيات كل مستوى فى      أحزب على القرارات التى تصدر عنها، لكن دون         ال
) اللجنتان التنفيذية والعليـا   ( يتمتع بها المستوى القيادى      لتى، واالختصاصات ا  المجالهذا  

 النظام الداخلى لحـزب     أنكما  . اص محدد يتعلق بعملية صنع القرار      اختص أيتخلو من   
، فقد خال هذا النظـام مـن تحديـد المسـتوى     لتزم بالسياسة التى يصنعها الحزب   الوفد ي 

 الهيئة العليا للحـزب هـى       أن التنظيمى الذى يقوم بوضع هذه السياسة وعلى الرغم من        
 صـالحيات   أييتضمن النظام الداخلى لحـزب الوفـد         كما ال . بشأنها القرارالتى تتخذ   

 السـكرتير العـام للحـزب    أمـا ، ثناء عضويتهم فى المكتب التنفيذى    لنواب الرئيس باست  
 أمـام  فيقتصر دوره على مباشرة سير العمل فى جهاز السكرتارية العامة ويكون مسئوالً           

ساسى للحزب السكرتير العـام صـالحية       ئيس الحزب عن ذلك، ورغم منح النظام األ       ر
 حيث يحتفظ   قالتهمإ أوحق تعيينهم   يملك   نه ال أ إال،  ه على مقار الحزب وموظفي    اإلشراف

ساسى للحزب الوطنى الـديمقراطى  كذلك جعل النظام األ .رئيس الحزب لنفسه بهذا الحق 
، مـع حصـر     فيذ توجيهات رئيس الحزب وقراراته     تن هى العمل على   العام   األمينمهمة  
ب الذين يختـارهم     نواب رئيس الحز   ماأ العامة فى متابعة النشاط اليومى للحزب        األمانة

 . اختصاص لهمأيساسى بنفسه فال يحدد النظام األ

 مهام محـددة لنائـب    أي الداخلية لحزب العدالة االجتماعية      الالئحةكما لم تحدد    
 إلـى  باإلضافة، ى حالة غيابه بقرار يصدره الرئيس م بأعمال الرئيس ف   الرئيس سوى القيا  

 تركيز معظم السلطات فى يـد رئـيس         أدىوقد   .مهام التى يفوضه فيها رئيس الحزب     ال
 فى ممارسـة الديمقراطيـة داخـل هـذه     األحزاب انحراف عدد من رؤساء   إلىالحزب  
 .لنحو الذى عرضنا فى موضوع سابق على ااألحزاب
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 : التعيين فى كافة المستويات القيادية إلىنتخاب واللجوء تفاء معايير اإلنإ. 3

، لألحزابمقراطية البناء التنظيمى    حد معايير دي  أنتخاب   بأسلوب اإل  األخذيعتبر    
 والتجديد فى الحزب حيث تتيح الفرصـة  اإلحالل العامة التى تساعد على      األساليبحد  أو

وتعتمد كثير من األحزاب    .  فى الحزب  السياسيعمل  للوجوه الجديدة للصعود وممارسة ال    
 .ةيالتنظيميين فى مختلف المستويات  التعأوعلى أ االختيار من أسلوبعلى 

يميـة  ففى الحزب الوطنى الديمقراطى الحاكم يتم تعيين شاغلى المستويات التنظ         
ـ        أمين، بما فى ذلك     القيادية من قبل رئيس الحزب     زب  عام الحزب ونـواب رئـيس الح

 التى شهدت   األعوامحد  أ هو   2003 و 2002رؤساء اللجان النوعية بالحزب، وكان عام       و
 الـرئيس محمـد   ـتكريس مبدأ التعيين فى الحزب الوطنى حيث صدر رئيس الحـزب   

ـ حسنى مبارك  العام للحزب فى منصـب نائـب   ميناإليوسف والى .  بتعيين د قراراً 
،  عـام للحـزب  أميناًـ  عالماإلير  وزـصفوت الشريف  / رئيس الحزب، وتعيين السيد

 للجنـة الشـئون   أميناًزكريا عزمى .  للجنة السياسات ود أمينا جمال مبارك    السيدوتعيين  
 للتثقيـف  أمينـا على الـدين هـالل      . ، ود  للتنظيم أميناً، وكمال الشاذلى    واإلداريةالمالية  

دية مـن قبـل قيـادة    ، مما يعكس السيطرة الكاملة على تشكيالته القيادية والقاع    اسيىيالس
وسـيلة  نتخـاب ك  لرغم من النص على اعتماد مبدأ اإل      ، فعلى ا  وفى حزب الوفد  . الحزب

أ المتبع عمليا خاصـة     د التعيين المباشر كان هو المب     أن إال،  وحيدة لشغل المناصب العليا   
 الحزب فـى المحافظـات      أمناءفى ظل رئاسة الحزب الحالى التى اعتمدت على تعيين          

 ويتكرر نفـس السـيناريو  ،  فد والسكرتير العام ونواب الرئيس    صحيفة الو ورئيس تحرير   
 العدالـة االجتماعيـة، والجيـل،     ألحـزاب ساسـى   السابق من تباين نصوص النظام األ     

   .، والعملواألحرار، 2000ومصر

 زمـة د أل هى امتدا  أن أزمة الديمقراطية في األحزاب السياسية        ىومن جانبنا نر  
بـرز  أ تتجلى فـى     هفى جميع مؤسسات  بأثره   المجتمع المصرى    كبر يعانى منها  أ و أعمق

أي  جـراء إاستمرار القيادات السياسية فى مناصـبها لفتـرة طويلـة دون            : سماتها فى 
 معدل دوران   ض، وانخفا رها فى مناصبها طوال هذه الفترة     نتخابات حقيقية حول استمرا   إ

 بـين الطبقتـين الـدنيا    جوةالفكل الطبقة الوسطى فى مصر واتساع     آية، وت سالنخبة السيا 
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 والقـوى  األحزاب، وغياب ثقافة التسامح والحوار الديمقراطى الرشيد بين مختلف        والعليا 

 .السياسية

 لعدد مـرات    أقصى اًيضع حد   مواد الدستور المصرى الذى ال     إلىفيكفى النظر   
 فـى    تقدم القيادة السياسية فى السن مع استمرارها       إلى، مما يؤدى    الرئاسةتولى منصب   

ـ      16ظل فى منصـبه     منصبها لفترة طويلة فالرئيس عبد الناصر         ه عامـا انتهـت بوفات
 الـرئيس  كملسـت أ، فى حين  عاما انتهت باغتياله 11فى الحكم   مر  ستوالرئيس السادات ا  

وقد كرس من استمرار هذا النمط مـن  ،  عاما فى رئاسة الجمهورية22 نآلامبارك حتى  
 نوع  أيتجرى   ، وال  الجميع أمامورية غير مفتوح     حق الترشيح لمنصب رئيس الجمه     أن
عالوة على تمتـع رئـيس الدولـة بكافـة           .نتخابات العامة على شاغلى المنصب    اإل من

السلطات والصالحيات فهو رئيس السلطة التنفيذية وله اختصاص التشريع وهو فى ذات            
لقضـاء ورئـيس     ل األعلى للمجلس   األعلى للقوات المسلحة والرئيس     األعلىالوقت القائد   

يتربع بعض المسئولين والوزراء على مقاعدهم لسنوات طويلة علـى           و .مجلس الشرطة 
 سيادة مفاهيم وسـمات     إلىيشير   ، مما  وكفاءتهم فى مجال العمل    أدائهمالرغم من ضعف    

 الوزاريـة   ةلنخبا جمود   إلى أدىمما  . عيين بهذه المناصب  فى الت " زمالء الدفعة "و" الشلة"
زايد احتماالت ممارسة الفساد من قبل بعضهم كما حـدث مـع بعـض              والسياسية مع ت  
 .الوزرة للمحاكمة بعد خروجهم من أحيلواالوزارء الذين 

 

 

 

 

 



���ـ� ا��ـ
ـ	ـ�ـ� �ــ� �ــ�ـــ� 
2002 - 2003  

 

      488

 ا�N�R ا��"س^ 
ا��F �� ا��
	�� #@ :��F إن�"ء ا�%�
�"ت وا��Wس�"ت 

 ا�P"ص�
 

أؤ�>>, �>>N ا�%�
�>>� ب�>>�ار إدارى إذا ت>>�ا��ت �"�>>� �>>@ ا��>>"Mت      " 
 وا��2 ت��� \�Eرة \"ص�  وت�
�F 42ا�����ص #��G" �2 ا��"دة 

               N<�� ,<S N<ب �<�"
ب"���"س ب"��D"م ا�
>"م وا�T>@ ا�
>"م وا��>����  ا�
 ".ا��T إ�2 ا���"س ب�l@ ا��:@ وأ�@ ا���ا:@


b ا��
>�@ ر >�k              ا����<��"ر ��>" ن"k<�%� �<f# ،"<�� "<��� ,<m ا�
 �%�k ا�,و�� ا��"بF و#�pm ��%� �fن ا8�Tاب

�>�وع ا��>"ن�ن    76اS��ح ت�,�, ا�
��ب"ت ا��اردة �>2 ا��>"دة         "� @<� 
بlن ���ن ه�"ك �>, أدن>2 ��
��ب>� ا�>�اردة �>2 ا�	�>, أوMً، و�>� ا�	�>,          

     "ً<<)�"V ,<<�	�ن�>>ً" و�>>� ا"V" ب>>"ت��
 ن��%>>� �R�"P>>"ت ا�%�
�>>>�   ، �6c<<<G ا�
��>>�ارات ا�%G>>� ا[دار�>>� وانG�"�<<f" إ�>>2 ه�p>>"ت \"رج�>>� أو ت��>>�   

 ". ��G" أ��اMً ب"��]C �@ أن ا�%�G ا[دار�� أ\�EتG" ب
,م ا���ا���
  ر-�انا�,آ��رة ز��b #	, ا��%�,

  و#�f ا��%�k ا����� ����ق ا[ن�"ن–#�f ا��%�k ا����2 ����أة 

b ا��
�@و#k�%� �f ا��. 

 2
���ن�ً� #@ �f	�E ا�%��� ا��"س
� وا�(�"ن�@ �,ور اMن
�"د ا�("ن2، ا�N�R ا��
 .2002 ��ن�� 2ا�("�@ 
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ى فى أوائل التسعينات من انهيـار  أدت التغيرات التى طرأت على المجتمع الدول  
لالتحاد السوفيتى وهيمنة الواليات المتحدة ذات النسق الليبرالى والديمقراطى على صـنع     

، إلى تغيير المفهـوم العـام        والمجتمع المدنى  السياسات العالمية المتعلقة بحقوق اإلنسان    
تصـادية، وتواكـب   لمؤسسات المجتمع المدنى ودورها فى عمليات التنمية السياسية واالق  

ى الحكومات فى الدول النامية من      مع ذلك تزايد ضغوط المؤسسات والجهات المانحة عل       
، وتفضيل   فى عمليات التنمية   جل إفساح المجال لمشاركة الجمعيات والمؤسسات األهلية      أ

 والمؤسسـات العتبـارات كثيـرة    المؤسسات المانحة التعامل المباشر مع هذه الجمعيات   
، والتطوعية الغالبة فى عمـل الجمعيـات   الجمعيات فى اتخاذ القرارات هذه  مرونة  : منها

 .  هذه الجمعياتمما يترتب عليه ترشيد اإلنفاق وتزايد الشفافية وسهولة المتابعة ألنشطة

وق المدنيـة والسياسـية      من العهد الدولى الخاص بالحق     22وقد أكد نص المادة     
 : على ما يلى

الجمعيات مع آخرين بما فى ذلـك حـق إنشـاء          لكل فرد حق فى حرية تكوين        .1
 .جل حماية مصالحهأ من النقابات واالنضمام إليها

 تلك التى ينص عليهـا   يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إال           ال .2
، وتشكل تدابير ضرورية فى مجتمع ديمقراطى لصيانة األمن القومى أو           القانون

 حماية الصـحة العامـة أو اآلداب العامـة أو           السالمة العامة أو النظام العام أو     
تحول هذه المـادة دون إخضـاع أفـراد           وال ،حماية حقوق اآلخرين وحرياتهم   

 .يود قانونية على ممارسة هذا الحقالقوات المسلحة ورجال الشرطة لق

مـل  طراف فى اتفاقيـة منظمـة الع      األ حكم يجيز للدول     أيليس فى هذه المادة      .3
 ،نقـابى ن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم ال      أ بش 1948الدولية المعقودة عام    

نها تطبيـق القـانون بطريقـة تخـل بالضـمانات        أاتخاذ تدابير تشريعية من ش    
 . تفاقيةلمنصوص عليها فى تلك اإلا
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ما يخص حـق تكـوين      يمتابعة تطور التشريعات المصرية ف    ويهتم هذا الفصل ب    

ثناء مناقشـاتهم لمـواد     أ مجلس الشعب    الجمعيات والمؤسسات األهلية، ومواقف أعضاء    
، والمشكالت والمعوقات التـى تعتـرض طريـق         2002 لسنة   84قانون الجمعيات رقم    

 .الجمعيات فى ممارسة أنشطتها وتحقيق أهدافها
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 ا��	�! اTول

�N ا�%�
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�"ت  ت�Eر ا���و��k�%� 9S ا�

 2002 ���� 84 رCS ا�%,�,

 .المنظمة لتكوين الجمعيات األهليةتطور التشريعات  .1

لمجتمع المصـرى    ل يعتبر النشاط األهلي فى مجاالت العمل االجتماعى معاصراً       
واجهـة  فقد عرف المصرى بميله للتعـاون واألخـذ بيـد الغيـر لم            . منذ تاريخه القديم  

وفى ظـل   . ل المناسبة لها  ، وذلك فى محاولة لوضع الحلو     المشكالت التى يتعرضون لها   
 كالجمعيـة الخيريـة     ،ات الخيرية والمؤسسـات االجتماعيـة     هذه الركائز قامت الجمعي   

، والجمعية  1868لتأليف والطباعة والنشر سنة     ، وجمعية المعارف وا   1821اليونانية سنة 
، ثم تـوالى     المدارس الوطنية وأعانت الفقراء    أسست التى   1878  سنة ةاإلسالميالخيرية  
 الذى أكد فى المـادة      1923عيات التى زاد عددها بعد صدور دستور         الجم إنشاءبعد ذلك   

 ذات أوللمصريين حق تكوين الجمعيات مع حظر الجمعيـات السـرية    "أن منه على   31
 ." استعمال هذا الحق يحدده القانونالنظام العسكري وكيفية

الثالثينـات مـن القـرن       فى عقـد     األهليةأدوار الجمعيات    و ونظرا لتزايد عدد  
 لمراقبـة التطـور     1936 لإلصالح االجتمـاعى سـنة       األعلى، انشأ المجلس    عشرينال

، فبحـث نظـام األسـرة       ما يتفق مع خصائص المجتمع المصرى     االجتماعى وتوجيهه ب  
القـوانين لتنظـيم العمـل       بإصدار، ونادى   األخرىودرس مشاكلها مع مشاكل المجتمع      

 .االجتماعى

 وزارة الشئون االجتماعية    بإنشاءملكي  ر المرسوم ال   صد أنوكان من نتيجة ذلك     
شـراف علـى الجمعيـات الخيريـة والمؤسسـات          ه واإل ي لكي تقوم بالتوج   1939سنة  

جمعيـات  االجتماعية والنوادي والمالهي وأعمال البر واإلحسان والجمعيات التعاونيـة و         
ـ  أ بش 1945 لسنة   49قم  ، وصدر بعد ذلك القانون ر     حماية الطفولة واألمومة    اتن الجمعي

، الذى أوجب تسجيل الجمعيـات والمؤسسـات ومـنح          الخيرية والمؤسسات االجتماعية  
ملـة  ثم صدرت عدة قوانين مك    ،  وزارة الشئون االجتماعية سلطة التفتيش والرقابة عليها      
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دخار والمعونة المتبادلة والجمعيات والمؤسسات الدينيـة       له خاصة باألندية وصناديق اإل     

 .اص بشهر الجمعيات وقانون خ،والعلمية واألدبية

 ، وكان يشمل بابـاً 1948 لسنة   131لقانون المدني رقم     صدر ا  1948وفى سنة   
أطلقت فيه حرية تكوين وتأسـيس  و،  منه 80 إلى 54خاصا عن الجمعيات تضمن المواد      

 ومجـاالت عملهـا وتنظـيم       أنشـطتها  الحكومية على    األجهزةوإلغاء رقابة   ،  الجمعيات
صـدر   1952 يوليو   23وبعد قيام ثورة    .  القضاء أحكامل   حل الجمعية من خال    إجراءات

سـوى جماعـة     بحل جميع األحزاب السياسية ولم يستثن من تطبيق هذا القـرار             قراراً
 لـذا طرحـت   ، والخيريـة األهليةاإلخوان المسلمين التى صنفت آنذاك ضمن الجمعيات    

والهيمنـة الحكوميـة   فكرة تعديل القوانين المنظمة لنشاط هذه الجمعيات لضمان السيطرة  
 الذى ألغى جميـع     1956 لسنة   384، فصدر القانون رقم      ومجاالت عملها  أنشطتهاعلى  

ظيمية  استحداث بعض األحكام التن    إلىالقوانين السابقة المنظمة لعمل الجمعيات باإلضافة       
ات التى تقوم بتنسيق الخدمات التى تؤديهـا الجمعيـات          للعمل االجتماعى كإنشاء اإلتحاد   

 .ت فى حدود السياسة العامة للدولةؤسساوالم

 أنشـئت  هذا القانون إسباغ صفة النفع العام على بعض الجمعيات كما            أجازكما  
، ت والمؤسسات التى تعمل فـى ميدانـه  ات النوعية لتنسيق خدمات الجمعيابعض اإلتحاد 

م لجمعيات  يات اإلسعاف واإلتحاد العا    العام لجمع  اإلتحاد العام لرعاية األحداث واإلتحاد    ك
 .الشبان المسيحية

 رأى األهليـة  وتسجيل الجمعيـات     إشهار لتعدد القوانين المنظمة لنشاط و     اًونظر
ياغة هذه القـوانين فـى قـانون        الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ضرورة تجميع وص       

ـ 1964 لسـنة    32 القانون رقـم     بإصدار، وهو ما حدث بالفعل      واحد ن الجمعيـات  أ بش
، ات الخيرية والمؤسسات االجتماعيـة    وهى التسمية الجديدة للجمعي   والمؤسسات الخاصة   

وبموجـب هـذا    ،  1966 لسـنة    932ر الجمهوري رقم    وصدرت الئحته التنفيذية بالقرا   
 1948 لسـنة    131 من القـانون المـدني رقـم         80 إلى 54المواد من   إلغاء  تم  القانون  

 .األهليةلجمعيات والخاصة با
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ات والمؤسسات الخاصة لسـلطة ورقابـة وزارة        خضع هذا القانون الجمعي   أد  وق
 الجمعية والحصـول    إنشاءالشئون االجتماعية حيث أوجب ضرورة موافقة الوزارة على         

، ئات كاألحداث والمسنين والمعـوقين     لبعض الف  ةيوائيإافقتها عند القيام بخدمات     على مو 
ـ األشخاص يقل عدد   الأوالنص على     ة عـن عشـرة   الطبيعيين الذين تتألف منهم الجمعي

، والنص على حق الجهـة       معيناً ة تشترط عدداً  االمدني الملغ ، ولم تكن مواد القانون      أفراد
 كانـت  إذا إشهار الجمعية فى رفض  ـ  مثلة فى وزارة الشئون االجتماعية مـ اإلدارية

 تسد حاجات البيئة فى ميدان      أخرى لوجود جمعيات    أو خدماتها   إلىالبيئة فى غير حاجة     
 لـوزير الشـئون     أنوكـذلك الـنص علـى       . زدواج والتكرار مطلوب لمنع اإل   ال النشاط

 أوحـل  أخرى الجمعية أو إدماجها فى جمعية       إدارةاالجتماعية بقرار مسبب حل مجلس      
 فـى مجلـس   أعضاء األخرى اإلدارية للهيئات أوالجمعية وكذلك تعيينه لممثلين للوزارة     

 المجلس كما أكد القانون علـى       ضاءأعيزيد عددهم على نصف مجموع        بحيث ال  اإلدارة
 القائمة علـى    األجهزةى قرار يصدر من     أ المختصة فى وقف التنفيذ      اإلداريةحق الجهة   

 .شئون الجمعية

ولهما أهامين في ذلك الوقت،     تعديلين  ل 1964 لسنة 32القانون رقم    وقد تعرض 
ـ مج ةاستمرار الشخص في عضوي والذى أطلق    1972 لسنة   8 القانون رقم    بموجب   س ل

 نـدب العـاملين   أجازكما ،  قبل التعديل تزيد على خمس سنوات     الجمعية وكانت ال   إدارة
 إداريـة  أوفى وزارة الشئون االجتماعية للعمل بالجمعيات بناء على طلبها كمعونة فنيـة    

 .لها

 والذى نـص    ،1994 لسنة   36القانون رقم   حين كان التعديل الثاني بموجب      في  
فـى  للجمعيـات    والموجهة والممولة    اإلداريةعاملين بالجهات   على عدم جواز عضوية ال    

 المجالس الشعبية المحلية فى     أعضاء، وكذلك عدم جواز اشتراك       الجمعيات إدارةمجالس  
 .جمعيات الواقعة فى دائرة تمثيلهم الإدارةمجالس 

، 1964 لسـنة    32نون رقـم     عاما على العمل بالقـا     35 من   أكثروبعد مرور   
 هـذا   بتعـديل لتي قادتها منظمات حقوق اإلنسان في مصـر للمطالبـة           ونتيجة للحملة ا  

قـررت  ،   المتغيرات السياسية واالقتصـادية    ، ليكون أكثر ديمقراطية ويتواءم مع     القانون
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 1964 لسـنة    32 مشروع قانون بديل للقـانون رقـم         إعدادكمال الجنزورى   . حكومة د  

العـاملين  مجلس الدولة وبعض وشكل لهذا الغرض لجنة مكونة من خبراء وزارة العدل و  
إلعداد مشروع هذا القانون الذى طرح للنقاش العام حوله فى          في مؤسسات العمل المدني     

 . االجتماعية واألكاديمية والصحفيةاألوساط 

، قامت بتقديم مشروع قانون جديـد   كبر حركة خداع  أالحكومة ذاتها في     أن   ىعل
 الدرجـة التـي     ىإل الذي أعدته اللجنة     روع القانون شم مجلس الشعب مخالف تماما ل     ىال

ـ  أمير سالم / عادل أبو زهره واألستاذ / اللجنة مثل المرحوم   ه هذ دفعت بعض أعضاء    ىإل
 . البرلمانىإلبراءتهم من مشروع القانون الذي قدمته الحكومة  إصدار بيان يعلنون فيه

ـ 1999 لسنة  153قانون رقم   الصدر  ورغم المعارضة الشعبية الواسعة      ذي ، وال
 لسنة 32 في القانون     أفراد ة من عشر   بدالً  عشرين فرداً  ىإلرفع عدد المؤسسين للجمعية     

 إشـراف   ىإل، باإلضافة    الجمعية إدارةصحة انعقاد مجلس    لحدد نصاب معين    ، و 1964
نشطة الجمعيـات حيـث يـتم التفتـيش          جميع أ  ى عل وزارة الشئون االجتماعية ورقابتها   
 .  الشئون االجتماعيةبمعرفة مفتشين تعينهم مديريات

 قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشـار الـدكتور          2000  مايو وفى
ن الجمعيات والمؤسسـات    أ بش 1999 لسنة   153ية القانون رقم    عوض المر بعدم دستور   

صدور القانون دون عـرض علـى مجلـس         : لخاصة وساقت فى ذلك عدة حجج منها      ا
مـع  ، وتعارض كثير من مـواد القـانون     ملة للدستور اره من القوانين المك   الشورى باعتب 
 وعقـب القضـاء     . التى أطلقت حق تكوين الجمعيات والمؤسسات      1971مبادئ دستور   

 حتـي   1964 لسنة 32رقم   عاد العمل بالقانون     1999 لسنة 153بعدم دستورية القانون    
 84 رقم    ذلك دن الجديد للجمعيات والذي حمل بع     أعدت الحكومة المصرية مشروع القانو    

 .2002 لسنة

 : 2002 لسنة 84موقف ومناقشات أعضاء مجلس الشعب من مواد القانون . 2

مجلس الشورى الذى وافق عليه فى شـهر مـايو           ىعرض مشروع القانون عل   
 بعـض   واكتفـى فقـط بتوضـيح   ،جراء تعديالت جوهرية على نصوصهإ بدون  2002
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تى قدمها واقترحها ممثل الحكومـة      لتزام بذات النصوص ال   العبارات الغامضة فيه مع اإل    
 . الشعب والشورى فى هذا الشأني كمال الشاذلى وزير مجلس/وهو السيد

 أحال مجلـس الشـورى مشـروع        2002وفي األسبوع األخير من شهر مايو       
 . مجلس الشعب لمناقشته وإقرارهىإلالقانون 

ن  لجنة الشـئو   ىإل السرعة   ه وج ىشروع عل وقد أحال رئيس مجلس الشعب الم     
رئـيس  يومين فقط لتخطـر بعـدها       له  ناقشاتها   م تقارية والتشريعية التي استغر   الدستو

ن مشروع القانون على مجلـس  أالمجلس باستعدادها ورغبتها فى عرض تقرير اللجنة بش      
 .الشعب

 عرض مشروع القانون فى مجلس الشورى       هاستغرقوتشير المدة القصيرة التى     
ريصـة  ة إلى مدى السرعة التى كانـت الحكومـة ح   ولجنة الشئون الدستورية والتشريعي   

ـ   علي إحكام   عليها لتمرير مشروع القانون، األمر الذي انعكس         ، هصياغته ودقة نصوص
 ىإل عن أن رغبة الحكومة في ضمان سيطرتها علي مجمل العمل األهلي قد دفعها               فضالً

 مـن   ةوعالجمعيات وطرق تمويلها عبر مجم     مجمل أنشطة    ى سيطرتها عل  حكامإمحاولة  
 . روح الحريةىإل حسن الصياغة ولكن ىإللقانونيه التي ال تفتقر فقط االنصوص 

 جلسـات هـى     وقد استغرقت مناقشة مجلس الشعب لمشروع هذا القانون أربع        
ذلـك  ، وتسـعين ال والواحـدة  والثمانين والتسعين و، والتاسعة   الثامنة والثمانين : الجلسات
 أغلبية  ى رغبة الحكومة التي تسيطر عل     ىإليشير  ، األمر الذي    2002 يونيو   3 و 2يومى  

ـ برلمانية واضحة وكاسحة فى نظر وإقرار مشروع القانون دون التمهل واالستماع              ىإل
 عـن عـدم إتاحـة       كافة اآلراء والتوجهات القانونية والمتخصصة فى هذا الشأن، فضالً        

 من تجاهل رئيس    ، وهو ما وضح جلياًُ     فى المناقشة  الوقت أو الفرصة لمشاركة األعضاء    
المجلس للمشاركة فى المناقشة فـى الجلسـة         المجلس لخمسة طلبات مقدمة من أعضاء     

 التاسعة والثمانين بحجة أن الطلبات المقدمة من هؤالء األعضاء لم تقدم إليـه شخصـياً              
مين العـام للمجلـس      لأل وقبل الجلسة بوقت كاف فى حين أن هذه الطلبات قد تم إرسالها           

مانى وأربعين ساعة على حد تأكيد هؤالء األعضاء، األمـر الـذي دعـا              قبل الجلسة بث  
 ـ مجلـس الشـعب    ـتهـام  المجلـس    إلى إاذ عادل عيد عضو المجلس المستقل األست

  )437(.ة الشديدة فى نظر مشروع القانونورئيسه بالسرع
                                                        

)437(
 . 2002نيو  يو2لتاسعة والثمانين، ، مضبطة الجلسة انعقاد العادى الثانىمن، دور اإل الفصل التشريعى الثا- 
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 ، مـنهم أربعـة     عضـواً  69والى  وقد شارك فى مناقشة مشروع هذا القانون ح        

،  ناصـرى  2 من الحزب الوطنى، و     عضواً 28 من حزب التجمع، و    ضاء أع 3معينين، و 
 من المستقلين، ويمثل هـؤالء حـوالى        اً عضو 29 وفد، و  2و،  وواحد من حزب األحرار   

، ممـا   ) ومعينـاً  منتخباً( عضواً 454 مجلس الشعب البالغ      أعضاء يجمالإفقط من   % 13
شة هذا القـانون   مناقمن أعضاء مجلس الشعب لم يشارك فى         % 87 حوالى نأيشير إلى   

د  احد أهم القوانين المنظمة لحركة المجتمع المدني الذي يعـد العمـو            هالذي يكمن اعتبار  
 فى عدة قـوانين    أسوأ وهو الوضع الذى يتكرر بصورة       ،الفقري للديمقراطية في المجتمع   

 . حيويةأخرى

 من هـؤالء األعضـاء أعطيـت لـه الكلمـة             عضواً 50الىكما لوحظ أن حو   
، كما يجـدر التأكيـد     المواد المختلفة لمشروع القانون    فى مناقشة  ة من مر   أكثر والمداخلة

على أن مواد مشروع القانون لم تتمتع بمناقشة جادة وفعالة من قبـل أعضـاء مجلـس                 
 76نون والتـى تجـاوزت  جمالى مواد مشروع القا  إ الشعب وهو ما يتبدى عند النظر إلى      

: ت على خمس مواد فقط هى المواد أرقـام        ، فى حيث أن مناقشات األعضاء اقتصر      مادة
ـ لموافقة على باقى المواد بطريقـة       ، وتمت ا  76 و 42 و 17 و 16 و 11  ابتـدعتها   ةدجدي

 . " فهو مؤيدمن ليس معارضاً" فكرة ىرئاسة المجلس تقوم عل

المالحظات حول توجهات أعضـاء الكتـل   اإلدالء ببعض   في هذا المقام يمكن     و
 .ق بمواد مشروع القانون فيما يتعلالسياسية المختلفة

 : ممثلى الحكومة تقييم أداء.  2-1

 فاروق سـيف النصـر ووزيـرة    /على الرغم من تواجد وزير العدل المستشار      
، وهما الشخصيتان المتوقع قيامهمـا     الجندى ات والشئون االجتماعية الدكتورة أمينة    للتأمين

ـ    ضيح والتفسير لبعض مواد المشروع    بالرد والتو   ض الصـياغات الجديـدة    ، أو تقديم بع
، إال أنهما قد فوضا نيابة عنهما السيد العضو الـوزير           للصياغات القانونية محل الخالف   
، مكتفين بالتشجيع وكيل عبـارات الثنـاء واالستحسـان        كمال الشاذلى للقيام بهذه المهمة    

ر  فى مداخالت الـوزي    ، وهو ما يبدو جلياً     الوزير كمال الشاذلي   هواإلشادة بكل ما يقترح   
 والذى أكد فـى     2002 يونيو   2فاروق سيف النصر فى الجلسة التاسعة والثمانين بتاريخ         
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نـه  أ حل الجمعية، على     لقانون والمتعلقة بإجراءات  ا من مشروع    42مجال مناقشة المادة    
يمـن  أل العضو   أوذلك عندما س   "سيد الوزير كمال الشاذلى   لا مما قاله    نقول أكثر  نحن ال "

 . ير العدل فى نص المادة السيد وزنور عن رأى

حمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب أكثـر        أ لما سبق تدخل دكتور      باإلضافة
 رئاسـة  ثنـاء أومن مرة برأيه فى صياغة مواد مشروع القانون من فوق منصة المجلس  

، وهو ما يخالف مواد الئحة المجلس التى توجب عليه فى هـذه الحالـة تـرك                 جلساته
 سـبيل المثـال     ى، وعل هئآرالنزول إلى مقاعد األعضاء لطرح      المنصة ألحد الوكيلين وا   

اقشـة  ن تدخل رئيس المجلس فـى م 2002 يوليو   2ففى الجلسة التاسعة والثمانين بتاريخ      
 من مشروع القانون بتوجيه الحكومة نحو تبنى تفسير محـدد لحـاالت قيـام               17المادة  

ر الشئون االجتماعيـة    الجمعية بجمع التبرعات وضرورة الحصول على موافقة من وزي        
،  المجلس من المسـتقلين والمعارضـة  وهو التدخل الذى كان محل اعتراض من أعضاء   

فى إضـافة  " سنت بذلك توجههم يا ري    أ" الحكومة وقالوا له بحصر اللفظ       واتهموه بتوجيه 
 )438(. بالنسبة لجمع التبرعاتبند للمادة يشترط موافقة الجهة اإلدارية

 أعضـاء  ـ تزايد دور الوزراء السـابقين   جلس أيضاًكما برز فى مناقشات الم
ـ الشعبمجلس   أمال عثمـان وزيـر الشـئون االجتماعيـة األسـبق      /الدكتورةمثل   
 عبد األحد جمال الدين رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة األسبق فـى             /والدكتور

ـ             بعض تفسير وتوضيح واقتراح تعديل صياغة بعض المواد ودمج بعض البنود وحذف ال
، وذلك على حسـاب الـدور المنـوط          من مشروع القانون   42 و 17 فى المادتين    خراآل

،   عند عرض ومناقشة مشروع القانون     بوزيرى العدل والشئون االجتماعية الحاليين أدائه     
 . معيات األهليةوفي اتجاه تقييد حركة الج

مثل كما شهدت المناقشات بعض التصرفات والسلوكيات غير الحكيمة من قبل م          
أراء بعـض   اذلى فى رده على بعـض استفسـارات و         كمال الش  /الحكومة السيد الوزير  

عبـد المـنعم   ثناء استماع المجلس لرأى العضـو المسـتقل       أ، وذلك    المستقلين األعضاء
  من مشروع القانون والذى اقترح العودة إلـى    42حمد فى المادة    أالعليمي والعضو كمال    

                                                        
 . 2002 يونيو 2 الثانى ، الفصل التشريعى الثامن،  مضبطة الجلسة التاسعة والثمانين لدور االنعقاد )438(
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 ما دامـت  1999 لسنة 153عيات فى القانون رقم     ن طرق حل الجم   أالنص الذى ورد بش    
الحكومة فى الحالتين واحدة وهى حكومة الحزب الوطنى التى أصدرت القانون السـابق             

 تهمهما الـوزير أنهمـا ال  إ مشروع القانون الحالى، حيث وهى ذات الحكومة التى أعدت 
ر  تصـد  يعرفان طريقة إصدار التشريعات حيث أن الحكومـة مـن وجهـة نظـره ال              

، في استخفاف واضح بأعضاء مهمـين فـي         ن التشريع يصدر من المجلس    إيعات و تشر
  )439(.البرلمان

 . المعينين في البرلمانراء األعضاءآتوجهات   . 2-2

 أعضاء فـي    ةمنح قانون مجلس الشعب رئيس الجمهورية الحق في تعيين عشر         
والتشريعية والذين  لخبره والمتخصصين فى المجاالت القانونية      امجلس الشعب من ذوي     

غـراض واألهـواء والمطـامع      األيمكن أن يشكلوا أداة التوازن والحيدة المنزهة عـن          
الشخصية عند نظر مشروعات القوانين عامة ومشروعات القوانين ذات الطابع أو البعـد       

 ثناء مناقشـة األعضـاء  أويمكن القول أن تلك األهداف لم تظهر   بصفة خاصة، السياسى  
 خمسـة   ى سـو  هؤالء يشارك في المناقشات من      ، فلم ع قانون الجمعيات  المعينين لمشرو 

جورجيـت صـبحى عبـده قلينـى،        .دو ،فائقة سعد محمد الرفـاعى    .د  :  وهم أعضاء
عبـد المجيـد    د زينب   .محمد بيومى، و  د عبد المعطى    .والمستشار حنا ناشد مينا حنا، و     

 .رضوان

ليـة  فكـارهم الليبرا وكان من المتوقع من هؤالء األعضاء بحكـم توجهـاتهم وأ   
 المجتمع المدني ضـد رغبـة       الدفاع عن  يسهموا فى    أنوالمتحررة عامة كل فى مجاله      

 تجاه مشروع القـانون كشـفت عـن         راء هؤالء األعضاء  آو، إال أن مناقشات     الحكومة
ة للحريـات  ، ودفاعهم عن األفكـار المقيـد      التي اختارتهم  هم الكامل للسلطة التنفيذية   ئوال

 الـواردة   ، وهو ما يتضح من أرائهـم      الحكومة فى مشروع قانون الجمعيات    والتى تبنتها   
 . في مضابط المجلس

                                                        
 . 2002 يونيو 2 التشريعى الثامن ، مضبطة الجلسة التاسعة والثمانين لدور االنعقاد الثانى الفصل)439(
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عضو لجنة شـئون    فالمستشار حنا ناشد مينا حنا، رئيس مجلس الدولة السابق و         
 والتى تحدد حاالت حل الجمعيـة بقـرار   42األحزاب، أكد على تأييده التام لنص المادة      

أؤيد حل الجمعية بقـرار  "تماعية، وذكر فى هذا الصدد  ى من قبل وزير الشئون االج     دارإ
 والتـى تـوفر     42المـادة   دارى إذا توافرت حالة من الحاالت المنصوص عليها فـى           إ

 ومن الواضح أن المخالفات غاية فى الجسامة وتتعلق بالمساس بالنظـام            ،خطورة خاصة 
مـن  أ الـوطن و   بأمنالعام واألمن العام والسكين العامة بل قد يصل األمر إلى المساس            

، ت قليال في إظهار والئهـا للحكومـة  فقد بالغ الدكتورة فائقة الرفاعى      أما .)440("المواطن
 من مشروع القـانون مـن وجـوب حصـول     17فلم تكتف بالقيود التى تفرضها المادة      

ن تكون الموافقـة علـى      أ، وإنما اقترحت    ى موافقة وزير الشئون االجتماعية    الجمعية عل 
 الـذى يتعـين   ت من الخارج بموافقة وزير الدولة للتعاون الدولى أيضـاً        قبول منح وهبا  

وهـو  ة فيما يتعلـق باسـتخدام هـذه المـنح،     عليه التنسيق مع وزيرى التخطيط والمالي  
نه قـد  أ ن أوضحايا عزمى والدكتور فتحى سرور اللذ  االقتراح الذى رفضه الدكتور زكر    

 األجنبية القادمة من أفراد أو مؤسسـات  حدث خلط فى ذهن الدكتورة فائقة بين التبرعات   
أجنبية وبين اتفاقيات المنح الدولية التى تدخل فى نطاق التعـاون الـدولى وفـى خطـة         

المعـين فـي    عضو  ال ـ  رضوان كما طالبت الدكتورة زينب عبد المجيد     . )441(الحكومة
 ـوالمجلس القـومي لحقـوق اإلنسـان     ة أللمرالقومى والمجلس المجلس مجلس الشعب 

 يكون هنـاك    أن:  من مشروع القانون، واقترحت    76ة فى المادة    تشديد العقوبات الوارد  ب
 أشهر وبغرامة ال تقل عن      ثالثةتقل عن    دنى للعقوبة الواردة فى البند أوال بحيث ال       أحد  

 اقترحـت تعديلـه     ثـاني ال، وفى البند     جنيه الفآتزيد على عشرة     الف جنيه وال  آثالثة  
 ، وفـى  جنيـه تقل عن ألفى شهر وبغرامة الأتقل عن ثالثة  البحيث يعاقب بالحبس مدة  

تقـل   يعاقب بالحبس مـدة ال    : "بحيث تكون  البند الثالث اقترحت تشديد العقوبة الموجودة     
، وسـاقت   " جنيـه  الفآتزيد على عشرة     عن ألف جنيه وال   ثالثة أشهر وبغرامة ال تقل      

تيجة مخالفات الجمعيـة لقـرارات   عدة مبررات لتشديد العقوبات منها أن هذه العقوبات ن     

                                                        
 . 2002 يونيو 2صل التشريعى الثامن ، الفى والثمانين لدور االنعقاد الثان مضبطة الجلسة التاسعة)440(

 . 2002 يونيو 2صل التشريعى الثامن مضبطة الجلسة التاسعة والثمانين لدور االنعقاد الثانى ، الف)441(
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الجهـة  أن   بالرغم من    الجهة اإلدارية وانضمت إلى هيئات خارجية أو تلقت منها أمواالً          

عضـو  ال، ا دافع الدكتور عبد المعطـى بيـومى       كم. )442(اإلدارية أخطرتها بعدم الموافقة   
ـ  6 عن البنـد      على دفاعه  أيضاً ة،أللمرالمجلس القومى   المعين في مجلس الشعب و     ن  م

لبنـد   ا ، وأكد رفضه العتراضات بعض األعضاء فى هذا الشأن بحجة إن هذا           42المادة  
ن تلـك   أويمكـن القـول     . )443(ن المادة جيدة تماما فى صـياغتها      أيعاقب على النوايا و   

 في البرلمان هم في حقيقة أمرهم يشكلون إضافة         المعينيينالمناقشات أكدت أن األعضاء     
مان  إرضاء الحكومة لض   ىإل، وإنهم يسعون بكل الطرق      ة األغلبية الحكومية الضخم   إلي

 أو حتي في مناصب مماثلة فهم والحال كـذلك أعضـاء       ىتعيينهم في البرلمان مرة أخر    
 .تحت الطلب

 . الحزب الوطنى الحاكمراء أعضاءآومواقف .   2-3

ناقشة مـواد مشـروع      من أعضاء الحزب الوطنى فقط فى م       عضواً 28شارك  
نقسام بين أعضـاء    إ عن حدوث     وقد كشفت مشاركات هؤالء األعضاء     ،قانون الجمعيات 
، وهـو يقتصـر علـى تأييـد         لس ورؤيتهم لحدود دورهم التشـريعى     الحزب فى المج  

، أم أن   دفاع عن بنودها تحت قبـة البرلمـان       مشروعات القوانين المعدة من الحكومة وال     
 .ل مواد مشروع القانون؟   راحات لتعدي هناك مساحة محددة يسمح فيها لألعضاء بإبداء اقت       

ثناء مناقشة مشروع القانون    أومن خالل استعراض مناقشات ومداخالت أعضاء الحزب        
الخاص بالجمعيات  تبين أن هناك فريقين من األعضاء لكل منهمـا نظرتـه وتوجهـه                

 .وأرائه

 وهو يضم أعضاء الحزب من ذوى المناصب الكبرى والمرموقة داخـل            :الفريق األول 
زكريا عزمـى  . ء اللجان النوعية والمتخصصة مثل دأو رؤسالدولة  ا الحزب أو 

، وقـد   ذكـرى  حسام بدراوى وحسام الدين عوض وجمال الدين محمد أبو        . دو
ما بالحـذف   إالفريق التدخل فى صياغة مواد مشروع القانون         تبنى أعضاء هذا  

                                                        
 . 2002 يونيو 2صل التشريعى الثامن ، الف والثمانين لدور االنعقاد الثانى مضبطة الجلسة التاسعة)442(

 . 2002 يونيو 2صل التشريعى الثامن ، الفنعقاد الثانىلثمانين لدور اإل وا مضبطة الجلسة التاسعة-)443(
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وتحسـين   صياغة مشـروع القـانون       حكام في محاولة إل   اإلضافةأو الدمج أو    
ـ ة أعضاء الحزب لدى مؤيديه باعتبار أن الحزب يسمح        صور  بنـوع  ه في داخل

قد تمتع أعضاء هذا الفريق بحرية واسـعة  فـي الحـديث             و. ؤىمن تعدد الر  
ـ  مرات فـي  ، حيث تحدث كل منهم أربع   لهم الكلمة كلما طلبوها    وأعطيت واد م

س تميل   ما كانت الحكومة ورئاسة المجل     ، وغالباً ن ذات الحساسية الخاصة   القانو
األخذ بها خاصة عندما تقتـرن بتوافـق أو بتأييـد مـن              اقتراحاتهم و  إلى تأييد 
 . المستقلين بالمجلساألعضاء

 ويضم أعضاء هذا الفريق بعض أمناء الحزب فى األقـاليم أو أعضـاء              :الفريق الثانى 
 محمد إسماعيل الدعدع وعلى فـرج عبـد         .د، مثل   الحزب من رجال األعمال   

العزيز مصيلحى وجمال عبد القادر حجاج وزينب محمد عبـد  لعال وماهر عبد   ا
لمعطى على السـيد ومصـطفى      الحميد وسيف محمد رشاد سالمة ومحمد عبد ا       

؛ ولم يشارك أعضاء هذا الفريق إال مرة واحـدة فقـط       حجى حمد أبو أالسالب و 
 ما كانت مداخالتهم تركز على تأييد ومساندة وجهة نظـر           ، وغالباً هثناء مناقشت أ

 . إقرار مواد القانون كومة فىالح

ـ           نه أياً أولكن من المهم إيضاح       ه ما كان وزن أعضاء كل فريق فإن مـا تقترح
 يـاً أوالحكومة في النهاية هو ما يجري الموافقة عليه أيا كانت حماسة الكلمات وحيويتها              

 .يقكانت أسماء كل فر

 . مجلس الشعب من المستقلينراء ومواقف أعضاءآ. 2-4

، وهـو   ين فى مناقشة مواد مشروع القـانون       من المستقل   نائباً 29ى  شارك حوال 
 المجلس المنتمين للحزب الوطنى، ويمثلـون        عدد يزيد على عدد المشاركين من أعضاء      

مـن  % 6.5ون، ونحو   جمالى المشاركين فى مناقشة مشروع القان     إمن  % 45بذلك نحو   
لمستقلين فـى مناقشـات     وقد انطلقت مواقف األعضاء ا    .  مجلس الشعب  جمالى أعضاء إ

 بعض المكاسب التي سبق     ىحفاظ عل المناداة بال د القانون من محورين رئيسيين هما،       موا
 خاصة فيما يتعلق بتسجيل وتكوين الجمعيـات        1999 لسنة   153قرها القانون رقم    أن  أو

 مـن مشـروع   76ة فـى المـادة   ، وتخفيف العقوبات الوارد طريق القضاء  أو حلها عن  
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كسـبهم قـوة    أالمسـتقلين ممـا     تظهر فروق جوهرية بين أراء وتوجهات       ولم  . القانون 

لقبـول بـبعض    نصـياع وا   الحـزب الـوطنى اإل      هائلة فرضت على أعضاء    هتصويتي
 .مقترحاتهم فى التعديل

 . المعارضةموقف أعضاء أحزاب. 2-5

، لمعارضة فى مناقشـة مشـروع القـانون       ن ألحزاب ا  والممثل شارك األعضاء 
ثالثة أعضاء يمثلون حـزب      منهم   ألعضاء إلى نحو ثمانى أعضاء    ووصل عدد هؤالء ا   

،  عبد العزيـز شـعبان والبـدرى فرغلـى    التجمع وهم أبو العز حسن الحريرى ومحمد     
 وعضوان يمثالن الحزب الناصرى وهما حمدين صـباحى وعبـد العظـيم إسـماعيل             

، ودد بـدراوى ومحمـد عبـد العلـيم داو         ، وعضوان من حزب الوفد هما  فؤا       المغربى
 . وهو العضو رجب هالل حميدةوعضو واحد فقط يمثل حزب األحرار

         فـى مناقشـة   ويعد نواب حزب التجمع هم أفضل نواب أحزاب المعارضة أداء 
، 17،  16،  11: اقشـة المـواد   مشروع القانون حيث سجلت لهم ثمانى مداخالت فى من        

42 ،76. 

الت علـى    فـى اقتـراح تعـدي      فى حين جاءت مداخالت نائب حزب األحرار      
 فى حين اقتصرت طلبات المناقشـة  ، من مشروع القانون  76،  42،  17: نصوص المواد 

التى قدمها نواب وأعضاء حزبى الوفد والعربى الناصرى على مادتين فقط مـن المـواد    
ى حالة حزب    ف 17 و 11، والمادة    فى حالة الحزب الناصرى    42 و 11دة  األربع هى الما  

 مـن   76ة فى المادة    عضاء الحزبين على العقوبات الوارد    موافقة أ الوفد مما يستشف منه     
ـ          م، وهو ما اتفق معه    مشروع القانون  ذلك ا فيه النائب رجب هالل حميدة الذى لم يكتف ب

 .بل طالب بتشديد هذه العقوبات

 استثناءات هنـا أو  ا فيما عدـه  شكل عام أن أداء البرلمان بكاملويمكن القول ب
 أعضاء البرلمان هـي  ىن السيطرة الحكومية عل أ و ،قراطييم تفتقد إلي الحس الد    –هناك  

 .عميق الديمقراطية وحماية الحرياتسيطرة تعيقه عن أداء واجبه في ت

 مشروع القانون ليصـدر تحـت   ىية المناقشات وافق مجلس الشعب عل     وفي نها 
 . الرسمية ويصبح ساري المفعول من اليوم التالي لنشره بالجريدة2002 لسنة 84رقم 
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 مجموعـه ضـربة قاسـية       فـي يمكن القول أن قانون الجمعيات الجديد يشكل        
غلـب اآلراء  أاية السلطة التنفيذية، حيث كانت لمحاوالت تحرير المجتمع المدني من وص    

علـق بتنظـيم عمـل الجمعيـات        فيمـا يت  حكام القانون المـدني     أ إلى العودة   ىإلتجنح  
مقاومة عنيفة من العاملين في القطـاع المـدني وانتقـده            القانون   جهاو كما   )444(.األهلية

، دارتهـا إو القائمين على    أ،  العديد من المؤسسات البحثية المعنية بنشاط الجمعيات األهلية       
ق في التجمع السـلمي     نه ال بد من التسليم أن هذا القانون ليس وحده الذي يقيد الح            أعلي  

                                                        
خـالل   قد أصـدر  ـ بالمجالس القومية المتخصصة  – المجلس القومى للخدمات والتنمية االجتماعيةكان  )444(

 تناول التقرير ،   عن الجمعيات والمؤسسات الخاصة فى مصر      اً تقرير 1998،  له في عام    الدورة الثامنة عشرة    
 لجماهير الشعب المصرى لما تقدمه من أفضل تحقيق مستوى معيشي أهمية الجمعيات والمؤسسات الخاصة في

.  فـي دعـم التطـور الـديمقراطي     عن أهميتها ، فضالً برامج الرعاية والتنمية االجتماعية الشاملة المتكاملة     
ن عمل الجمعيات وتصـنيفها     واستعرض التقرير مقدمة تاريخية عن العمل االجتماعي فى مصر وتطور ميادي          

وتطور التشريعات االجتماعية فى مصر ودراسة مقارنة عن التشريعات العربية للجمعيات ونماذج لبعض من              
كما تضمن )  اليابان– إنجلترا –ة األمريكية الواليات المتحد(ي التطوعي لبعض الدول المتقدمة النشاط االجتماع

 .ات غير الحكومية فى الرعاية االجتماعية والتنمية  الشاملة والمتواصلةالتقرير المجال البرنامجى لدور المنظم
 من  ضرورة إصدار قانون جديد بدالً     في ذلك الوقت     وقد أوصى هذا التقرير بعدة توصيات من أهمها         

 : يتضمن المبادئ األساسية اآلتية أن على 1964 لسنة 32القانون رقم 
  كانت تنظم الجمعيات األهلية لكي تكون  أحكام القانون المدني التىإلىالعودة  •
النقابية المعنية  واإلداريةالحد من التدخل الجهات والمؤسسات الخاصة تيسير إجراءات شهر جمعيات و •

 عند مباشرتها ألنشطتها 
  تشرف على الجمعيات جهة إدارية واحدة تصب فيها كافة البيانات و المعلومات عن الجمعيات أن •
  والجهات المعنية فى نشاط الجمعية فى نشاط الجمعيات فى أضيق الحدود اإلدارةتقليص تمثيل جهات  •
 عدم جواز االستيالء على أمالك الجمعيات  •
ها ومنح  الجمعيات مزايا جديدة تعديل التشريعات التى حرمت الجمعيات من المزايا التى كانت تتمتع ب       •

 فقا لما تؤديه من دور فى خدمة المجتمع و
محكمـة المختصـة   ال أو قرار اإلدماج بحكم اإلدارة الحل بالنسبة للجمعيات أو مجالس     يكون قرار  أن •

 وعلى وجه االستعجال 
تحـادات اإلقليميـة    بـين أعضـاء اإل    نتخاب من   تحاد العام للجمعيات باإل    اإل اإلدارة يشكل مجلس    أن •

 الجمعيات المركزية تحادات النوعية وواإل
ـ 1942  ة لسن63يل القانون  رقم وصى التقرير بضرورة تعدأما بالنسبة لتمويل الجمعيات فقد أ  • ن أ بش

الخدمات التى تخضع لهذه فرض رسوم إضافية لصالح األعمال الخيرية بزيادة الرسوم المفروضة على 
 بعض الهيئات الخاصة ى صدرت لدعم المؤسسات الرياضية وذلك أسوة بالقوانين المماثلة التالرسوم و

  .والهيئات والشركات للجمعيات من الضرائب دون حد أقصى للتبرع تبرعات األفراد إعفاء •
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ى داخـل قـانون    ولكن العديد من النصـوص القانونيـة األخـر      ،عبر تكوين الجمعيات   

 الـذي   هم في إعاقة التعبير عن طريق تكوين الجمعيات ، األمـر          العقوبات المصري تس  
ن البناء القانوني المصري ال يرحب بهذا الحـق ويحـاول           أيمكن معه بشكل عام القول ب     

 . وتنال منهههقرلعديد من القيود التي تطاع وضع اكلما است

  , 2002لسنة84المشكالت األساسية في قانون الجمعيات الجديد : أوالً

 الدرجـة التـي    ى إل 2002لسنة84 القانون رقم    ىوجهت العديد من االنتقادات إل    
ـ إداخل  في دراسة   يمكن معها القول بأنه ال بد من البدء فوراً          هـذا  ىتعديالت جذرية عل

 ،ن فيما لو كانت الحكومة المصرية راغبة حقا وصدقا في دعـم العمـل المـدني                القانو
 : في التاليويمكن إيجاز تلك االنتقادات

 موافقـة وزارة    ىتكوين الجمعيات بضرورة الحصول عل    قيد المشرع الحق في      . 1-1
 يقدم طلب قيـد ملخـص النظـام          حيث اشترط القانون أن    ،الشئون االجتماعية 
: المادتـان  (اإلداريـة ة على النموذج المعد لذلك بواسطة الجهة       األساسي للجمعي 

نه أعطي الجهة اإلدارية مـده زمنيـة  واسـعة    أ، فضال عن ) من القانون6،  5
رار يخطـر بـه     بقن يكون الرفض    أ، و  ستين يوماً  ىلرفض طلب القيد تصل إل    
 .ممثل جماعة المؤسسين

  كـان ممنوحـاً  أنمعيـة بعـد   منح وزير الشئون االجتماعية اختصاص حل الج   . 1-2
 .1999 لسنة 153اء فى القانون رقم للقض

، تشـكيل  عدل وهو الممثل للسلطة التنفيذيةوفقا للمادة السابعة من القانون لوزير ال  .  1-3
 – اإلداريـة لفض المنازعات بين الجهة      فى دائرة اختصاص كل محافظة      لجنة  

 التـي   - تلك اللجنة    ىحظ عل ، ويال  وبين الجمعيات  –اعية  وزارة الشئون االجتم  
: تتكون مـن  و مستشار بمحاكم االستئناف      ىنص القانون علي إسناد رئاستها إل     

 تحاد اإلقليمـي  وممثل لإل،وزير الشئون االجتماعية يرشحه اإلداريةممثل للجهة   
، ، وممثل للجمعية المعنية    اإلتحاد العام للجمعيات   إدارة يرشحه مجلس    للجمعيات

 وليست قرارات قضائية    إدارية وتعتبر قراراتها    إداريةلجنة  نها  أمما يستفيد من    
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 ن تلك اللجنة ال يغلـب عليهـا طـابع       أ عن   قاض، فضالً حتى ولو كان يرأسها     
 واضحة من التـابعين للسـلطة       ةأغلبيجود   لو نظراًالحياد والكفاية والتخصص    

تحـاد  لإلممثل  التنفيذية بين أعضائها، فبينهم ممثل لوزارة الشئون االجتماعية، و        
 كمـا أن تلـك      . رئيس الجمهورية  أعضائهغلب  أ يعين   الذى للجمعيات   اإلقليمي

 اإلدارية الجهة   هبلجان التحكيم اإلجباري والذى تفرض    شبة ما تكون    اللجنة هي أ  
 القانون ترك   نأ عن   فضالً،  رادةن التحكيم المدخل له حرية اإل     أ  من رغمعلي ال 
، وهو ما    لسير العمل باللجنة   األخرىإلجراءات   تحديد القواعد وا   اإلداريةللجهة  

كافة القواعـد    مخالف ل  أمر بالتشريع والتحكم وهو     اإلدارة لجهة   يعتبر ترخيصاً 
ن النـزاع   أى عدم قبول الدعوى بش    النص عل ن  أ عن    فضالً .واألعراف القانونية 

و بعـد انقضـاء مـدة       أ بعد صدور قرار من اللجنة       إالمام المحكمة المختصة    أ
لى قاضـيهم   إمن المواطنين من الحق فى اللجوء       ن يوما هو حرمان طائفة      الستي

 .مباشرة الطبيعي

 حق االعتراض علـى مـا ورد فـى النظـام          اإلداريةأعطى للجهة   أن القانون    .  1-4
 أوبإزالة المخالفة    ن تطلب من المحكمة الحكم    أى من المؤسسين و   أ أواألساسي  

 ). 8مادة (وقف نشاط الجمعية مؤقتا ب

،  عند تعـديل نظامهـا األساسـي   اإلدارية الجمعية لوصاية الجهة     القانون خضعأ. 1-5 
 ).10مادة (حيث ال يجوز لها ذلك إال بموافقة الجهة اإلدارية

 قواعـد ب عمل الجمعيات فى الميـادين المختلفـة لتنميـة المجتمـع              القانون قيد . 1-6
، )11 فقـرة    11مادة  (ية  الئحة التنفيذ ن ترك تحديدها ل   إ لم يحددها و   جراءاتإو

 رأىخـذ  أ بعـد  إال مـن ميـدان   أكثـر فى نه منع عمل الجمعيات  أ عن   فضالً
 .)11/2مادة  (اإلداريةات المختصة وموافقة الجهة اإلتحاد

ار الجمعيـات وتضـييق     لحص اضةف استعمل المشرع التعبيرات المطاطة والفض     . 1-7
.  مخالفة النظام العام واآلداب    وأكتعبير الوحدة الوطنية    ، وأنشطتها   ميادين عملها 

 عن   لها تعريف محدد ومنضبط فضالً      هذه العبارات ليس   أنومن المستقر عليه    
ن النظام العام فى بنية تشريعية استبدادية، وفى النظم الشمولية التى ال تحتـرم              أ
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تنـق مبـدأ احتـرام       عنه فى النظم التى تع     كثر اتساعاً أالحريات الفردية يكون     

 .ديةالحريات الفر

ى نشـاط   أ على الجمعيـات ممارسـة       11المادة   من   3 المشرع فى البند     حظر   . 1-8
بهدف تحجيم عمل مؤسسات المجتمع المدني  المهتمـة بـدعم           نقابي   أوسياسى  

 لم يرد في القانون المصري بشكل عـام وال فـي            هحقوق اإلنسان ، باعتبار أن    
تعريف منضـبط للعمـل     ياسية   الس األحزابن  أ بش 1977 لسنة   40رقم  القانون  
 محـددا    من قوانين النقابات المهنية المختلفة تعريفاً      ، كما لم يرد في أياً     السياسى

  .للعمل النقابي

 أو جمعية أو هيئـة  أو ناد إلى قيد القانون حق الجمعيات فى االنضمام واالنتساب      . 1-9
ـ إ وعـدم    اإلدارية بإخطار الجهة    إالمنظمة مقرها خارج الجمهورية      ها عتراض

 .)16مادة (

ذن مـن   إ ب إال أموال من الخارج      على حق الجمعيات فى الحصول    القانون    قيد    .1-10
ـ   ،)17مادة  (وزير الشئون االجتماعية     ه  وهو ما يخالف ويتعارض مـا تقـوم ب

مثل المجلس القومى للمرأة    الحكومية  غير   أو بعض المجالس واألجهزة الحكومية   
 لها المشرع الحرية الكاملـة فـى        أجازتى  والمجلس القومى لحقوق اإلنسان وال    

ـ    تلقى الهبات والتبرعات والمنح من الخارج دون     أيىاشـتراط الحصـول عل
غلـب الجهـات   أ  الرغم مـن أن ىعل مؤسسة فى الدولة  أوى جهة   أ موافقة من 

 مما يؤكد على عدم العدالة والنزاهة والثقـة   ،المانحة هى فى كال الحالتين واحدة     
  . المصريةاألهلية الجمعيات والمؤسسات من قبل المشرع فى

الحـق فـي     المخـتص     وممثلي اإلتحاد  اإلداريةلموظفي الجهة   القانون   أعطى   . 1-11
  واإلطالع والتفتيش على سـجالتها   ،فروعهاي فرع من    أ أودخول مقر الجمعية    

 .)22مادة  (في أي وقت 

ر تصـدره الجمعيـة     ى قرا أ حق االعتراض على     اإلدارية للجهة    القانون أعطى. 1-12
 .)23مادة (، أو تغييره ومطالبتها بسحبه
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 اإلداريـة أوجب القانون عرض قائمة المرشحين لعضوية المجلس على الجهـة           . 1-13
نتخابات بستين   اإل جراءإباب الترشيح وقبل موعد     لغلق   التالية   أيامخالل الثالثة   

  ى اسـتبعاده    حق استبعاد مـن تـر      اإلدارية وأعطى للجهة    ،)34/1مادة  (يوما  
 .)2 / 34مادة (

 تكـون لـه     أجاز القانون لوزير الشئون االجتماعية بقرار مسبب تعيين مفوضاً        . 1-14
 ال يكفـى    اإلدارة مجلـس    أعضـاء  عدد   أصبح ااإلدارة إذ اختصاصات مجلس   
 .)40مادة ( التاليين فى األصوات األعضاء من تصعيد النعقاده صحيحا بدالً

 يتكون من ثالثـين   األهليةتحاد عام للجمعيات والمؤسسات     إ اءإنشأوجب القانون   . 1-15
 وهـو مـا   ، منـه أعضاء وعشرة    يعين رئيس الجمهورية رئيس اإلتحاد     عضواً

 إلـى  لهذا القانون خاصة مـع النظـر         الديمقراطيةيوضح البنية االستبدادية وال   
 ، وذلك األهلية فى رسم سياسات الجمعيات والمؤسسات       اختصاصات هذا اإلتحاد  

 .حتى تحكم الدولة قبضتها بالكامل على العمل األهلي

  ليس فقط من حيث قسوتها ولكـن أيضـاً         القانون فى العقوبات الواردة فيه    تشدد  . 1-16
تزيـد    لمـدة ال   وبياًجوحيث جعل الحبس والغرامة     ،  ن حيث اتساعها ومداها   م

تزيد على عشرة آالف جنيه فـى الجريمـة المنصـوص           على سنة وبغرامة ال   
 من األنشطة المنصـوص     اط وهى حالة مباشرة نش    أوالً بند   76ليها فى المادة    ع

ن التشديد يوضح   إوبالتالى ف  فى القانون،    11 من المادة    3و2و1عليها فى البنود    
، وهو منع مؤسسات حقوق اإلنسان مـن القيـام      11الغاية من إيراد نص المادة      

بغرامـة  شهر و أ على ستة    وبة الحبس لمدة ال تزيد     كما جعل عق   .  معينة بأنشطة
 .3،2،1  فى جرائم البندال تزيد على ألفى جنيه

 

 

أشـكال   محاصرة اى شكل مـن        به  يقصد مما) 76(فى المادة   التشديد الواضح    :ثانياً

 .  بوقف نشاطهاأوالتطوعي  وترهيب الجمعيات التى يصدر قرار بحلها العمل 
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 أو مؤسسـة   أوى جمعيـة    أ ليعاقـب ) 76(من ذات المادة    الثالث  كما جاء البند     

 العضو الذى يسـاهم فـى        بالجمعية في مرحلة تأسيسها أو     اًخاص يباشرون نشاطا    أفراد
 منظمة مقرها خارج    أو هيئة   أو جمعية   أو ناد   إلى انتساب الجمعية    أو اشتراك   أوانضمام  

بغرامـة ال   س لمدة ال تزيد على ثالثة شـهور و         بالحب اإلدارية الجهة   خطارإمصر دون   
 اإلنسـان قد وضع هذا النص خصيصا لترهيب منظمات حقـوق           جنيه و  ألفى على   تزيد
 . مؤسسات دولية متعددةعتبر أكثر مؤسسات المجتمع المدني انتسابا أليالتى ت

هو فى حقيقته تـدخل      2002 لسنة   84رقم  ويمكن القول بشكل عام أن القانون       
ناط الدسـتور    وحرياتطية فى مجال مصادرة حقوق   تسلسافر للدولة وبصورة تحكمية و    

 طـار إ مادامت تتم فـى      فرادلأل حرية تنظيمها    اإلنسان الدولية لحقوق    هودالعالمصرى و 
 المصـرية   اإلنسـان  حقوق   منظماتن مطالبة   أ ذلك يمكن القول ب    ى، وعل النشاط السلمى 

 –المؤسسات  االستشارية فـى الدولـة         و األجهزة بعض   إلى باإلضافةالدولية  والعربية و 
ـ مجالس القومية المتخصصةومنها ال  األهليـة المؤسسـات   قانون الجمعيـات و بإلغاء  

 عـام   فى القانون المدنى الصـادر فـى       80 إلى 54من  المواد أحكام إلىالحالى والعودة   
 .، هي مطالب مشروعه وعادلة ويتعين االستماع إليها1948
 .موقف المشرع الجنائي المصري من حرية تكوين الجمعيات . 2

نون العقوبات المصري العديد من النصوص القانونية التي تشدد مـن           يتضمن قا 
 .الحق في تكوين الجمعيات بما في ذلك الجمعيات ذات الطابع السلمي

 تضـييق   ىنه كان يتجه بشكل مباشر إل     أ قانون العقوبات المصري     ىويالحظ عل 
، اشـا  صـدقي ب    إسماعيل  في عهد   اإلرهاق ىالحق في التجمع السلمي، والذي تعرض إل      

والرؤساء جمال عبد الناصر وأنور السادات، وأخيرا حسني مبارك، األمر الذي يؤكد أن             
المشرع المصري ال يرحب بهذا الحق، وقد أرهق هذا الحق في إطار قانون العقوبـات                

 34و 1954 لسنة   635 و 1946 لسنة   117 بالتعديالت التي نصت عليها القوانين أرقام     
 عـن  لتعـديالت فضـالً   ونتج عن تلك ا 1992 لسنة   97 و 1982 لسنة   29و1970لسنة  

ـ إضافة بعـض المـواد      ه98أ و   98، وتوسيع نطاق التجريم في المواد       تشديد العقوبات 
 98 المـادة  إضـافة و أ مكرر98المادة وب مكرر 98 المادة  جديدة مثل  التي تضع قيوداً  

 . مكررا86 المادة  إضافةو
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لبيان حجـم القيـود التـي     قانونية   من تلك النصوص ال    ويمكن استعراض بعضاً  
 . تكوين الجمعياتىتضعها عل

 أو هيئـات    أو جمعيات   إدارة تنظيم   أو تأسيس أو  إنشاءعلى  " أ"98تعاقب المادة   .  2-1
 القضـاء  أو من الطبقات   سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها     إلىمنظمات ترمى   

 أويئـة االجتماعيـة    لله األساسـية  قلب نظام الدولة     إلى أوعلى طبقة اجتماعية    
، كمـا    للهيئـة االجتماعيـة    األساسيةى نظام من النظم     أ هدم   إلى أواالقتصادية  

 فـروع لتلـك المنظمـات فـى     إنشاءعلى من المادة نفسها تعاقب الفقرة الثانية  
تعاقب الفقرة الثالثة على االنضـمام لتلـك         فروع لها بمصر و    إنشاء أوالخارج  

 .بعة على االتصال بهذه المنظماتراالمنظمات و تعاقب الفقرة ال
 هيئـة   أو جمعية   أدار أو نظم   أو نشأأ مكرر بالسجن كل من      "أ" 98المادة  تعاقب  .  2-2

ـ       أو منظمة   أو  مناهضـة   إلـى ى وسـيلة    أ جماعة يكون الغرض منها الدعوة ب
ـ أو التى يقوم عليها نظام الحكم االشتراكى فى الدولة         األساسيةالمبادىء    ض الح

 ، الدعوة ضد تحالف قـوى الشـعب العاملـة         أو االزدراء بها    أو على كراهيتها 
 الجمعيـات  أو هذه المنظمـات     إلىوتعاقب الفقرة التالية بالسجن على االنضمام       

لـم يكـن مـن        تعاقب الجمعيات السلمية حتى ولو     األولى الفقرة     أنوالمالحظ  
 . استعمال القوةأهدافها

  والـنظم    األساسـية تغيير مبادىء الدستور    على الترويج ل  " ب" 98المادة  تعاقب   , 2-3
 .اعية حتى ولو كانت الوسيلة سلمية للهيئة االجتماألساسية

 علـى   واتبالحبس مدة ال تزيد على خمس سـن        مكرر  " ب  " 98 المادة   تعاقب   . 2-4
 مما نص   لشيء ترويج   أو مطبوعات تتضمن التمييز     أو  محرراً إحراز أوحيازة  

 . ب98و98عليه فى المادتين 
 مـن غيـر     أدار أو نظم   أو أسس أو نشأأبالحبس كل من      ج   98 المادة   تعاقب   . 2-5

ع كـان ذا صـفة      ى نو أ من   أنظمة أو هيئات   أوترخيص من الحكومة جمعيات     
شـهر  أبس مدة ال تزيد على ثالثـة        تعاقب الفقرة الثالثة بالح    لها و  دولية وفروعاً 

  . المذكورةاألنظمة أوات  الهيئأو الجمعيات إلىبغرامة على كل من انضم و
 بأيـة  بالوسـاطة    أو قبل مباشـرة     أوبالسجن كل من تسلم     "د  "  98المادة  تعاقب   . 2-6

 فـى  أو هيئة بالخـارج  أوى نوع كانت من شخص   أمنافع من    أو أمواالًطريقة  
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رتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فـى        إداخلها  متى كانت فى سبيل        

تعاقب الفقرة الثانية بالعقوبـات    و174 ج، 98 ب، 98 أ مكرر،ن 998أ،98المواد  
 المادية على جريمة من الجـرائم       أوذاتها كل من شجع بطريقة المساعدة المالية        

 االشتراك مباشرة   اًدص يكون قا  أن دون   إليهاالمنصوص عليها فى المواد المشار      
  .فى ارتكابها

"  أ "98و" أ"98بينة فى المواد     الم األحوالفى   المحكمة   ىعل ـ ه 98المادة  توجب    . 2-7
 األمـوال مصـادرة   هـا و  ب مكت إغالق الفرع و  أوحل الجمعيات   ب " ج "98و  مكرر  
 . وغيرهااألوراقو واألدوات واألمتعة

 عقوبات يعاقب على تكـوين الجمعيـات   أولىفقرة   مكرر 86 المادة وفقا لنص   . 2-8
 كـان الغـرض     يئة إذا ه أو عصابة   أوجماعة  أو أيا من مترادفاتها اللغوية مثل       

حـدى مؤسسـات    إ منـع    أو القوانين   أو الدستور   أحكام تعطيل   إلىمنها الدعوة   
 .أعمالهاحدى السلطات العامة  من ممارسة إ الدولة أو

جن لمـدة ال تزيـد       قيادة فيها بالس   أو معاقبة كل من تولى زعامة       إلى باإلضافة  
 . هذه الجمعياتإلىكل من انضم على خمس سنوات و

 الخطة التشريعية لقـانون العقوبـات       ى عل بداء ثالث مالحظات أساسية   إن  ويمك
 : النحو التاليىعل، وذلك تعلق بالحق في تكوين الجمعياتفيما ي

أن مجمل تلك النصوص تخالف بشكل واضح أحكام  المادة الثانية من            :المالحظة األولي   
ـ  هلمدنية والسياسية والذي صدقت علي    العهد الدولي للحقوق ا    ر منـذ عـام      مص

، والتـي تلـزم   1981لسـنة 536 رئيس الجمهورية رقـم   بموجب قرار  1981
 الدسـتورية  إلجراءاتهابأن تتخذ طبقا " الثانية منها وفقا للفقرةالحكومة المصرية   

 ن تدابير تشريعية أو غير تشـريعية      موألحكام هذا العهد، ما قد يكون ضرورياً        
بشكل قـاطع أن مجمـل تلـك        واضح  و" المنصوص عليها فيه  إلعمال الحقوق   

 مـن العهـد الـدولي للحقـوق المدنيـة           22و19القوانين تتعارض مع المواد     
 .والسياسية
أن العقوبات التي قدرها المشرع لتلك األفعال تتراوح بـين السـجن             :المالحظة الثانية   

 السـجن  ، وحتـى  خمسة عشر عامـا ىإلالمشدد الذي يصل في بعض األحيان  
 ، وهي عقوبات قاسية وشديدة وال تتناسـب أبـداً  نواتيقل عن خمس س   الذي ال 
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 لو سلمنا بأنها نشأت دون ترخيص ال تهدف بـأي           ىت حت امع كون تلك الجمعي   
، األمـر الـذي      ذلك ى القيام بأي عمل عنيف وال تدعو إل       ىشكل من األشكال إل   

 المبادئ المسلم بها في قضـائها        فمن ، تلك النصوص كلها بعدم الدستورية     يصم
عية الجزاء جنائيا كان أم مدنيا أو تأديبيا مناطها أن يكون متناسـبا مـع       أن شر "

ن األصل في العقوبـة  أ قيد مباشرتها، و الشارع أو حظرها أوأثمهااألفعال التي   
 بها عـن أن تكـون       ، نأياً ون التدخل بها، إال بقدر لزومها     ، فال يك  هو معقوليتها 

وال يجوز بالتالي أن تنـاقض      ،  ر مبرر يؤكد قسوتها في غير ضرورة      إيالما غي 
رتقـاء  إ مؤكده بها    بمداها أو طرق تنفيذها القيم التي ارتضتها األمم المتحضرة        

 عن نضجها في طريق تقدمها واستواء فهمها لمعايير العدل والحق           حسها تعبيراً 
 لمختلـف    واعيـاً   خلقيـاً  التي ال يصادم تطبيقها ما يراه أوساط الناس تقييمـاً         

 .)445(بالجريمة الظروف المتصلة 
 وفـي  ة عامة وغير محددةت بصورأن جميع عبارات تلك المواد جاء  : المالحظة الثالثة   
، ال تصلح فى مجال التشريع العقـابى       ذات طبيعة إنشائية مطاطة     جمل   ةصور

 لمستقره في أحكـام   ا، فوفقا للقواعد     يفصح عن عدم دستوريتها    وهو بدوره أمراً  
ل في النصوص العقابية أن تصاغ فـي حـدود          األص"  فإن   المحكمة الدستورية 

 يكـون تميعهـا     حتم أن م فقد صار من ال    ضيقة لضمان أن يكون تطبيقها محكماً     
ـ             محظوراً  غيـر   ى، ذلك أن عموم عباراتها واتساع قوالبهـا قـد يصـرفها إل

،  علي عرقلة حقوق كفلها الدستور     ماً، وهي تحض دو    منها األغراض المقصودة 
ويتعـين بالتـالي أن   . قدمتها الحق في التعبيربها وفي م أو تتخذ ذريعة لإلخالل     
، كي ال تنداح     تشابكها  ال يؤذن بتداخل معانية أو      قاطعاً اًيكون النص العقابي حاد   

دائرة التجريم وليظل دوما في إطار الدائرة التي يكفل الدستور في نطاقها قواعد             
 )446(.الحرية المنظمة

                                                        
 ـقضائية دسـتورية    18 لسنة 145 في القضية رقم 2000يونيو  3حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة )445(

 .17/6/2000في  24 العدد ـالجريدة الرسمية 
ق دسـتورية  12 لسـنة  105قضية رقـم    في ال  1994 فبراير سنة    12حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة      )446(

 .154 صفحة –مجموعه أحكام المحكمة الدستورية العليا الجزء السادس 
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>Gواج ��ت ا���� 2002 ���� 84 ا�%�
�"ت اTه��� ��c إ�Sار ا��"ن�ن ا��

 الجمعيات األهلية في مصر خـالل العـام         يمكن تقسيم المشكالت التي تواجهها    
ناتج عن عدم فهم موظفي وزارة       النوع األول ،  إلى نوعين من المشكالت    2003ـ2002

والنـوع   .بيقه تعينهم على تط   الشئون االجتماعية للقانون من ناحية أو عدم وجود أدوات        
ل الجمعيات األهلية وفـرض     مشكالت ناتجة عن محاوالت اإلدارة التدخل في عم        الثاني

 وصايتها على أعمالها، 
 المشكالت الناتجة عن عدم فهم موظفي وزارة الشئون االجتماعيـة للقـانون أو             .1

 . غير ذلكشراف أوتضارب قرارات جهات اإل

ملها سواء مـع وزارة الشـئون       تواجه الجمعيات عدة عقبات ومشكالت فى تعا      
، أو غيرها مـن      المنوط بها تنفيذ القانون    االجتماعية التى اعتبرها القانون الجهة اإلدارية     

مثـل وزارة الصـحة     عيات األهلية   التي تشرف علي بعض جوانب عمل الجم      الوزارات  
 .والتعليم وغيرها

بيـة  كتوتعاني مديريات الشئون اإلجتماعية مـن عـدم وجـود أدوات وآالت م         
نتهـاء بـاألدوات المكتبيـة مـن أقـالم          التصوير وإ   من آالت  اً العمل بدء  للمعاونة على 

 بيانـات   وأوراق، وال يوجد في مديريات الشئون االجتماعية برامج تتيح لها إنشاء قاعدة           
 عـن المرتبـات     ، فضالً ال وسائل اتصال حديثة مثل الفاكس     ، و عن الجمعيات التابعة لها   

لذين يكون علـيهم مراجعـة واعتمـاد     وان في اإلدارةل عليها العاملوالمتدنية التي يحص 
ال شك فيه يساعد علـي الفسـاد    ، األمر الذي    تعد بالمالين في بعض الجمعيات    ميزانيات  
 . واإلفساد

، وهنـاك    والمديريات التابعة لها   ةاالجتماعي الشئون   بين وزارة وال يوجد تنسيق    
إصدار ، حيث تملك كل مديرية      رية شئون اجتماعية  مدي االستقالل الذاتي في كل      هما يشب 

 ى مثال واحد عل   ، ويمكن إعطاء   يكون لذلك سند من القانون     ما تشاء من قرارات دون أن     
 كـل طالـب تسـجيل       ى يتعلق بعدد النسخ التي يتعين عل      تلك القرارات المتضاربة فيما   

اهرة تطلـب بعـض   ق مديرية الشئون األجتماعية المختصة ، ففي ال    ىإليقدمها  أن  جمعية  
 وفي دميـاط سـبع      ،ات ثماني نسخ  ، وفي الجيزة تطلب تلك المديري     المديريات سبع نسخ  

  .الخ ... سبع نسخ، وفي أسواننسخ
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شـراف فـي    وزيع هـذا اإل   شراف علي الجمعية وت   كما يؤدي التضارب في اإل    
ففي بعض األحيان تقوم بعض الجمعيـات بافتتـاح         . ة مشكالت متعدد  إلىبعض األحيان   

، وفي الوقـت    فصول تقوية للطالب غير القادرين توافق عليها وزارة الشئون االجتماعية         
رهـا تحـارب     تقوم حمالت من وزارة التربية والتعليم بإغالق تلك الفصول باعتبا          هنفس

 !!.ظاهرة الدروس الخصوصية
ـ الرئيسية المتمثلة في تدخل جهات األمن في الموافقـة ع     عن المشكلة    فضالً  ىل

يعـرف لهـا     بإشهار الجمعيات وهي الجهات التي ال تظهر في القـانون وال             الترخيص
 . الرفضحين أن رأيها فاصل في تحديد الموافقة أوفي ، ةاختصاصات قانونية محدد

 العاملين وعـدم قـدرتهم      ىض مستو ن المشكلة الرئيسية تتمثل في انخفا     أ ىعل
 . التعامل مع الجمعياتخلية بشأن فهم القانون والتضارب في التعليمات الداىعل

 الدراسـة   هن الباحثين الميدانيين ألغراض هذ     ميدانية أجراها عدد م    توفي نقاشا 
مديريات الشئون االجتماعية حول المشكالت التـي تـواجههم فـي    مع عدد من مسئولي     

 والتغيرات المطلوبة جاءت اإلجابات مؤكـده وموضـحة    2002 لسنة 84تطبيق القانون   
المشكالت التي تواجه إدارات    من  )16( الجدول رقم    هما يوضح ل  وفقاً للمشكالت الرئيسية 

 .2002 لسنة 84ومديريات الشئون االجتماعية بعد تطبيق أحكام القانون 
 16جدول رقم 

بوزارة الشـئون  ات اإلتحاد المركزية للجمعيات و المشكالت التي تواجه اإلدارة :أوالً
 .االجتماعية

 التغير المطلوب المشكلة

  .يلآحاسب . شبكة معلومات.. وجود مكتبة  .معياتجوالبيانات عن ال المعلومات نقص
 األجنبيـة  للتعامل مع المنظمـات      األجنبيةنقص اللغة   
  .، وترجمة عقود التمويل للجمعيات األهليةومراسالتها

أو اإلنجليزيـة   تعلم اللغة   .. دورات تدريبية 
  .اإلنجليزيةتعيين متخصصين فى اللغة 

وافر الخبرات الكافية للعاملين ونظام لحفـظ     عدم ت 
  .، واسترجاعهاالمستندات

وضـع نظــام حــديث لحفــظ المســتندات  
  . القانونىرجاعها، وتدريب العاملين علواست

  .ير مستلزمات التشغيل واألدوات المكتبيةتوف  .واألدوات المكتبية التشغيل وأدواتنقص مستلزمات 
 وحل المشكالت    العمل سلوبإالقصور فى توحيد    

  .الخاصة بها
 . توحيد قواعد العمل
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توضح الجداول التالية المشكالت التي تواجـه مـديريات الشـئون االجتماعيـة فـي               

 :المحافظات المختلفة 

 منيا مديرية الشئون االجتماعية بالالمشكالت التي تواجه  . 16-1 

 التغير المطلوب المشكلة
بإدارة عدم وجود العدد الكافى المؤهل من العاملين        

 . الجمعياتمشكالت 
ــة احتياجــات المــديريات  تــوفير القيــادات لتلبي

 .والتخصصات المطلوبة 
  . لحفظ البيانات والمعلوماتاألجهزةتوفير   .الجمعيات عدم توافر بيانات عن
 للجمعيات بالدور المنـوط     يقليمعدم قيام اإلتحاد اإل   

  .به لعدم وجود موارد مالية
  .األهداف لتحقيق توفير مورد مالى ثابت سنوياً

 الجمعيـات  بإدارةعدم وجود الحافز المالى للعاملين   
  .العمل االجتماعية يتناسب مع طبيعة واإلدارات

  . المرغوبةاألعمالتوفير الموارد المالية الثابتة لتنفيذ 

 إلمكانية زيـارة     وسائل انتقاالت مناسبة   عدم وجود 
  . الطبيعةىالجمعيات لمراجعة إعمالها عل

 إلمكانيـة زيـارة    وسائل انتقـاالت مناسـبة    توفير  
 .ة الطبيعىعمالها علأالجمعيات لمراجعة 

 مديرية الشئون االجتماعية بالقليوبية المشكالت التي تواجه . 16-2
 التغير المطلوب المشكلة

  .الفصل فى االختصاصات فى جميع المديريات  . الجمعياتإدارة التنمية مع إدارةاصات تداخل اختص
 تعارض الوزارة   2002 لسنة   84وجود نصوص بالقانون    

  .أحكامها، وال تقدم بدائل قانونية لهافى تطبيق 
 موحـد   رأىتفاق علـى     القانون مع اإل   أحكامتنفيذ  

  .للعمل على مستوى جميع المديريات والوزارة
 بسبب االجتماعية عن مواكبة التطور  اإلداراتعجز  
  . الماليةاإلمكانياتنقص 

، وتنظـيم بـرامج تدريبيـة       زيادة الموارد الماليـة   
 .للعاملين

 مديرية الشئون االجتماعية بالقاهرة المشكالت التي تواجه . 16-3
 التغير المطلوب المشكلة

 ىاألخـر ضرورة التنسيق بـين الـوزارة والـوزارات         
 التربية األوقافـ  بالجمعيات أعمالهاوالهيئات التى ترتبط 

 . الصحةـ الصندوق االجتماعى ـوالتعليم 

 قنوات االتصال بين الوزارات والهيئـات المعنيـة         إيجاد
 .جل تنسيق العملأ بين الوزارة من يهلبالعمل األ

 الجمعيـات   بإدارةعدم توافر الخبرة لدى بعض العاملين       
  .القانون الجديد أحكاملتطبيق 

توفير الدورات التدريبية المتعددة والالزمة لتوفير الخبرة       
  .شئون األجتماعيةال في مديريات للعاملين

 البشرية والماديـة لتفعيـل العمـل        اإلمكانياتعدم كفاية   
  .بالجمعيات

ـ عاملين متخصصين( البشريةاإلمكانياتتوفير   المادية،  
 .) ماكينات تصوير كمبيوتر،أجهزة فاكسات، أجهزة

 التى يتطلبها الحصول على الخدمة التـى   اإلجراءاتتعدد  
  . العمل على وجه السرعةإتمامتعوق دون 

 . وتيسيرهااإلجراءاتتبسيط 
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 مديرية الشئون االجتماعية بالجيزةالمشكالت التي تواجه   . 16-4
 التغيير المطلوب المشكلة

رة بين الوزا وجود فجوه وقصور في االتصال      
 .واإلداراتوالمديرية 

 .تفعيل وسائل االتصال بين الوزارة ومديرياتها

 مـن بعـض القيـادات       اإلداريةة  أافتقاد الجر 
 .والموظفين

إعطاء الموظف الثقة بنفسـه وتوحيـد قواعـد        
 .العمل

 العمل فى وقت    إلنجاز كافية   إمكانيةعدم وجود   
 .أسرع

تجهيز مقار المديريات بالعديـد مـن األدوات        
 .كتابية وأجهزه الكمبيوترال

ـ   رأيهـا  تبـدى    أخرىهناك جهات    ن أ فـى ش
فى  نصوص أو سلطات الجمعيات وال توجد بها

 .)447( بها األخذالقانون والبد من 

يجب تقنين وضع تلك  الجهات بشكل يجعلهـا         
 .معروفه من حيث السلطات والصالحيات

عدم وجود قواعد واضحة للعمل بها وهذا ينتج        
  .األداءفى منه اختالفا 

 .وضع قواعد واضحة للعمل 

 األخرىعدم التعاون من قبل بعض الوزارات       
 .مع وزارة الشئون

 تزيادة التعاون بين وزارة الشئون والـوزارا      
األخرى خاصة تلك التي تشـترك معهـا فـي          

 .الرقابة واإلشراف علي الجمعيات
 مادى للموظف حتى أووى نعدم وجود حافز مع

 . فى العمل إلبداعوايستطيع العطاء 
زيادة المرتبات الخاصة بالعـاملين فـي تلـك         

 .رات الحساسةاداإل

الشـئون األجتماعيـة    عاني منهـا مـديريات      ت تلك المشكالت التي      أن وقد تبين 
  إشهار ى بدور رجال األمن في الموافقة عل      ، خاصة ما يتعلق    الجمعيات ىتنعكس سلبا عل  

، دارهإلاالجمعية العمومية النتخابات مجـالس       ترشيح أعضاء    ىالجمعيات، والموافقة عل  
لجوهريه التي تتقرر خارج    ا، وغيرها من األمور      طلبات تمويل الجمعيات   ىوالموافقة عل 

،  عليهـا  إطار مديريات الشئون األجتماعية وتتحمل تلك المديريات المشكالت المترتبـة         
ـ      الدفاع ع  ىتستطيع حت ، وال    فيها اً نافذ  يكون لها قراراً   نأدون    إلـى  وءنهـا عنـد اللج
  .القضاء

                                                        
  . األمنية يقصد بتلك العبارة  األجهزة)447(
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 . عالقة متوترة دائما–الجمعيات واإلدارة . 2

 أنشطتها في عدد من المجـاالت  ى علةيجهة اإلدارال تتصلتشكو الجمعيات من  
، وال تنتهي بمشكلة شطب أعضاء الجمعيـة        كالت شهر النظام األساسي للجمعية    تبدأ بمش 

 . مجلس اإلدارة لعضويةالعمومية الراغبين في ترشيح أنفسهم
 .المشكالت الخاصة بشهر النظام األساسي للجمعيات . 2-1

ـ      ظكلة الجمعية مع الوزارة منذ اللح     تبدأ مش  ن وة األولي التي يقرر فيها المؤسس
التقدم بطلب إشهار الئحة النظام األساسي للجمعية حيث ال تقبل إدارة الشئون األجتماعية             

، وهـو    ال  تحمل نفس االسم أم    ىأخر هناك جمعية     كانت ااألوراق قبل االستعالم عما إذ    
حكام القانون تشـترط بعـض      أ خالف   ى، وعل  أسابيع ةاألمر الذي يستغرق أكثر من ثالث     

يلة وهو شرط لـم يـنص        لمده طو  اإلدارات أن يكون مقر الجمعية مملوك لها أو مؤجراً        
ختلـف فـي   ئحة نظام داخلـي ت  اليأ، وترفض بعض المديريات النظر في   القانون هعلي

 أن تقـوم الجمعيـة باسـتخدام الالئحـة          ى، وتصر عل  ةلنموذجيانصوصها عن الالئحة    
 . فقطلنموذجيها

 الجهات األمنية المختلفة والتي تبدي رأيهـا  ىإلوالبد من إرسال أوراق الجمعية     
 أطول مـن   في مؤسسيها وهو أمر يستغرق وقتاًليس فقط في أهداف الجمعية ولكن أيضاً    

 طلب قيد الئحة    ىجتماعية للرد عل   اال وما التي منحها القانون لوزارة الشئون     مدة الستين ي  
 .األساسيالنظام 

 المشكالت التي تواجه الجمعيات نتيجة اعتراضـات الجهـة    ىيمكن التدليل عل  و
 تسجيلها من قراءة بعض الدعاوى التـي أقامهـا مؤسسـو بعـض تلـك                ى عل اإلدارية

ماعيـة  جت للطعن فـي قـرار وزارة الشـئون اال      يمحكمة القضاء اإلدار   الجمعيات أمام 
 :،منهابرفض تسجيل نظامها األساسي

الـدائرة  "ة محكمـة القضـاء اإلداري        قضائي 57 لسنة   24533رقم  الدعوى األولي    -
 السيد محمود حسـن جبـر     من السيد عادل وليم جريس والسيد كرم صابر و         "الثانية
السيد محـافظ   ضد  ر الداخلية،   السيد وزي ضد  وزير الشئون اإلجتماعية بصفته،     ضد  

 . مدير مديرية الشئون االجتماعيةضد الجيزة، 
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 على تأسيس مؤسسـة خاضـعة       اتفقوا وقال الطاعنون في صحيفة دعواهم أنهم     
بعد سسة أوالد األرض لحقوق اإلنسان و     مؤأطلقوا عليها    2002 لسنة   84ألحكام القانون   

م طلب التأسيس   تقديلغرض من المؤسسة و    وبيان ا  التأسيسأن قاموا باستيفاء كافة أوراق      
التـي قامـت    من مديرية الشئون اإلجتماعيـة و     وراق  مراجعة األ  و 12/4/2003بتاريخ  

 بخطـاب مـن وزيـر الشـئون         بـإعالنهم  10/6/2003فوجئوا بتاريخ   ،  عاينة المقر بم
 1/6/2003 بتـاريخ    5042أمن الدولة رقـم      من مباحث    االجتماعية يفيد بورود خطاب   

قف تنفيذ القـرار    وقد طالب الطاعنون و    .فقة الجهات األمنية على قيد المؤسسة     بعدم موا 
 العتراض جهة األمن     ،اإلدارى القاضي بوقف تنفيذ القرار اإلدارى برفض قيد المؤسسة        

وقد حكمت  . ا تعويض المؤسسة عن كافة األضرار     أخصهثار و آكل ما يترتب عليه من      و
 .جتماعية برفض قيد المؤسسةئون االار وزير الش بوقف تنفيذ قرىدرااإلمحكمة القضاء 

 وحملـت   "الدائرة الثانية "محكمة القضاء اإلداري     أمام    أقيمت أيضاً  :والدعوى الثانية  -
، يوسف درويش، أمال عبد الهـادي     ة  نول، وأقامتها السيدات    ق57 لسنة   23480رقم  

ـ ضد وزيرة للتأمينات والشئون اإلجتماعية، و     دالل صالح أحمد محمد      ير اإلدارة  دم
وفي صـحيفة   . ديرية الشئون االجتماعية بالجيزة   ، م المركزية للجمعيات واإلتحادات  
 فقـاً لى تأسيس مؤسسة المـرأة الجديـدة و       تفقن ع اقد  دعواهن قالت المدعيات أنهن     

 قدمت األوراق لجهة اإلدارة     6/4/2003في   و ،2002 لسنة   84حكام القانون رقم    أل
ـ       ام القانون، و  ة كل الشروط طبقا ألحك    مستوفا  60ـعلى الرغم من انقضاء فتـرة ال

ر قرارهم اإلداري بقيد     إال أن المطعون ضدهم امتنعوا عن إصدا       يوما المقررة قانوناً  
صل خطاب من المطعون ضده الثالث يفيد بـورود      و 8/6/2003المؤسسة وفي يوم    

 . مؤسسةقيد ال ىعلخطاب من مديرية أمن الجيزة يفيد عدم موافقة الجهات األمنية 

 لسـنة   84أنه وفقا ألحكام القانون     " قالت وزارة الشئون األجتماعية      في دفاعها و
ـ   ه األمنية على قيد المؤسسة من عدم       يجب استطالع الجهات   2002   رفـض   ى وبناء عل

ـ   و. "، قامت الوزارة من جانبها بالرفض أيضـاً       الجهات األمنية قيد المؤسسة     تقـد طلب
القـرار الثـاني     عن قيد وإشـهار المؤسسـة و       باالمتناع الطاعنات بإلغاء القرار السلبي   
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ا ذلك لتعارضـهم   الجهات األمنية و   اعتراضالقاضي برفض إشهار المؤسسة استنادا إلى        

 .  من قانون الجمعيات6مع المادة 

، فيذ قرار وزير الشـئون األجتماعيـة       قضت بوقف تن   ىدرااإلومحكمة القضاء   
  . طلبهنىإلوإجابة المدعيات 

ـ  "الدائرة الثانيـة  "محكمة القضاء اإلداري     أقيمت أمام    ة الثالث والدعوى -  28425رقم ب
 وزيرة الشئون اإلجتماعيـة،  /السيدةمنال ممدوح الطيبي ضد  /ةلسيدا من   ق57 لسنة

 مـدير اإلدارة المركزيـة      /السـيد وضـد   ،   مدير الشئون اإلجتماعيـة    /السيدوضد  
 . للجمعيات

ـ دارة عابدين اإلجتماعيـة و قا     تقدمت إلى إ   أنها قد    المدعيةوقالت   ت بتسـليم   م
 لسـنة  84سكن طبقا للقـانون     األوراق الخاصة بإشهار مؤسسة المركز المصري لحق ال       

 يوما من تاريخ تقـديم األوراق لـم         60بمرور   و ،14/5/2003 وذلك في تاريخ     2002
ق  57 لسـنة 28425تبت جهة اإلدارة في األمر مما دفع الطاعنة إلى إقامة الدعوى رقم            

 .  عن قيد المؤسسة باالمتناعطعنا على القرار السلبي 

 فوجئت بخطاب مرسل من إدارة عابـدين اإلجتماعيـة          3/9/2003في تاريخ   و
 وفقـا  االعتراضبإحاطها علما بعدم موافقة الجهات األمنية بقيد المؤسسة لتوافر مبررات    

 بوقف تنفيذ القـرار     قد طالبت الطاعنة بصفة مستعجلة    و .قانون الجمعيات  من   11للمادة  
ـ     .ثارآ على ذلك من     يترتباإلداري بوقف قيد المؤسسة مع ما         ى وقد أجابتها المحكمة إل

 .طلبها

 .ةرادالمشكالت الخاصة بالترشح لعضوية مجلس اإل. 2-2

  الجمعية أن تخطر الجهـة اإلداريـة بأسـماء  المرشـحين        ىالقانون عل فرض  
حق في االعتراض علـيهم وتفصـح القـراءة         دراية ال لعضوية مجلس اإلدارة وللجهة اإل    

 المختلفـة عـن     المتأنية لبعض صحف الدعاوى التي أقيمت أمام محاكم مجلس الدولـة          
 .نوعيه تلك المشكالت
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 4576 وتحمـل رقـم       القضاء اإلداري بالغربية   قميت أمام محكمة    أ ففي دعوى 
بد ربـه وعلـى     بشير الدسوقى وعبد اللطيف ع     : من السادة  قضائيه، وأقامها كل  10لسنة  

محمد مصطفى الدمشقي ونجاح سعد بصفتهم أعضـاء فـى جمعيـة األسـر المنتجـة                
وضـد  وزير الشئون االجتماعيـة،  وضد محافظ الغربية،  والتدريب المهني بالغربية ضد  

  الحكـم  نو المـدع  طالبو .14/6/2003 في   وكيل وزارة الشئون االجتماعية بالغربية      
ارة المتضمن استبعادهم من الترشيح لعضوية مجلـس        إلغاء قرار جهة اإلد   بوقف تنفيذ و  

 .منتجة والتدريب المهني بالغربيةإدارة جمعية األسر ال

 إلـى   27/5/2003ات بكتاب مـؤرخ     بعث مدير إدارة الجمعيات واإلتحاد    وقد  
ورد إلينا  "جاء نصه على النحو التالي      رئيس مجلس إدارة جمعية األسر المنتجة بالغربية        

على محمـد   ،  نجاح سعد محروس ثابت   ،  بشير الدسوقي منصور   :د كل من  ما يفيد استبعا  
 تنفيـذ   بسرعة   لذا ننبه    .كممن جمعيت ) المدعيين(عبد اللطيف عبد ربه الطاهر      ،  الدمشقي
 .تخاذ الالزمإ حتى يتسنى لنا هخبموافاتنا بما يفيد التنفيذ خالل أسبوع من تاريذلك، و

 المحكمة تـرى  "اء قرار استبعاد المدعينمحكمة في أسباب حكمها بإلغالوقالت   "
أن استبعاد المدعيين من الترشيح يجب أن يكون مسببا و أنه ال يكفى ما جاء في صـدر                  

ألن االسـتبعاد مـن     "  ورد إلينا ما يفيد استبعاد كل مـن         "الخطاب سالف الذكر عبارة     
ـ        هو بمثابة عقوبة تنط    نتخابواإلالترشيح   هـذا  ق و وى على الحرمان من ممارسـة الح

ال ئع محددة ثابتة في حق صاحب الشأن، و       قايكشف و بنص صريح   مان ال يكون إال     الحر
 جـاء نتيجـة تحريـات       االستبعاديشفع ما ذكرته هيئة قضايا الدولة فى مذكرتها فى أن           

بمـا أن  و، عدم موافقتها علـى ترشـيح المـدعيين       أجرتها الجهات األمنية أسفرت على      
ن قبيل إجراءات جمع االستدالالت التى تخضع إلى رقابـة          التحريات ال تعدو أن تكون م     

باإلضافة إلى أنه لم    هذا و . لها أن تأخذ بها أو تنحيها جانباً      المحكمة فى شأن ما ورد بها ف      
     ."العدم سواءيعرض على المحكمة أي تحريات فإنها تكون و

 األولـى ، الـدائرة    محكمة  القضاء اإلداري بطنطا    وفي دعوى ثانية أقيمت أمام      
من كل من السيد محمد سالم، صالح الدين محمود، على          ،   ق 6 لسنة   2038وحملت رقم   
، اعية، وزير الشئون االجتم   لتاجى محمد على ضد محافظ الغربية     ، طارق ب  محمد سليمان 
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ات بمديريـة  مدير إدارة الجمعيـات واإلتحـاد  . زارة الشئون االجتماعية بالغربية  وكيل و  

بصفة مستعجلة وقـف     المدعين   طالب،  15/2/1999ربية بتاريخ   ماعية بالغ الشئون االجت 
تنفيذ القرار الصادر باستبعادهم من الترشيح لعضـوية مجلـس إدارة جمعيـة التربيـة               

،  طلـبهم ى، وقد أجابتهم المحكمة إلالجهة اإلدارية ة بطنطا دون إبداء أسباب من       اإلسالمي
 الصـحيح المبـرر قانونـا    لسببرأت المحكمة أن مثل هذا القرار قد صدر على غير ا و

، ، وقضت لـذلك بوقـف تنفيـذه   لصحيح حكم القانون ألنه غير مسبب    مخالفاًإلصداره و 
 . اإلدارة المصروفاتألزمتو

وهناك العديد من الدعاوى المماثلة التي رفضت فيها جهة اإلدارة قبول ترشـيح             
ية حين رفضـت  بعض األعضاء لعضوية مجلس اإلدارة استجابة لتوصيات الجهات األمن  

 .)448(محكمة القضاء اإلداري حجتها وقضت لصالح المدعين دائما 

 .المشكالت الخاصة بتمويل النشاط األهلي . 3

 .التمويل الداخلي. 3-1

سـاعد الجمعيـة علـي      تاخلي جمع موارد مالية من الداخل       يقصد بالتمويل الد  
 تراخيص بجمع المال    اإلتحاددراية بشكل عام منح      وترفض الجهات اإل   ممارسة أنشطتها 

ات النوعيـة   اإلتحـاد وبـذلك حرمـت     ،  لفظ اإلتحادات لم يرد فى شانه نص      حجة ان   ب
تراخيص جمع المال والتى كانت تعد المصـدر الرئيسـى           ىعلالحصول  واإلقليمية من   
 اإلتحـاد  أن تنمية موارد الجمعيات األعضاء حيـث        إلىات إضافة   اإلتحادلتنمية موارد   

ط من جملة المبالغ المحصلة مـن       ق ف إدارةرسوم   % 5% + 15كان يحصل على نسبة     
 . جمع المالى عملت علالترخيص والباقي يعطى للجمعيات التى

 ات اإلتحـاد  المركزيـة للجمعيـات و  اإلدارةرئيس  وفضال عن ذلك  فقد أصدر       
 تأشيرات الحج جميعها مخالفـة      ى تعليمات خاصة بحصول الجمعيات عل     ا تضمن منشور

 6 بعد مرور    إال عضو العمرة لل   الحصول على تأشيرات   يحق للجمعية  النه  أ للقانون منها 

                                                        
 إلداريا أمام محكمة القضاء     ق 10 لسنة   4730رقم  ، والدعوى      ق 6 لسنة   4468 الدعوى رقم    مثال ذلك     )448(

 .بطنطا
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، وهو األمر المخالف للقانون باعتبار أن العضو يحصل         اشهر على اشتراكه فى الجمعية    
 . بالجمعيةهعلي كل مزايا العضوية فور التحاق

الماليـة  وهكذا تعاني الجمعيات من مشكالت هائلة نتيجة تقييد حقها في دعـم مواردهـا       
 .محليا وذاتيا

 .التمويل الخارجي واألجنبي . 3-2

صد بهذا النمط من التمويل التبرعات والهيات، والمنح واإلعانات التي تقـدمها    يق
منظمات أو هيئات دولية أو أجنبية للجمعيات والمنظمات األهلية المصرية بمـا يعينهـا              

 .علي القيام بتنفيذ أنشطتها وبرامجها التطوعية

لرغم من الضجة المثارة حول التمويل األجنبي للجمعيات األهليـة فـإن             ا ىعل
نصيب الجمعيات األهلية من المعونة األجنبية وفقا لتقديرات الحكومة المصرية ال يزيـد             
علي عشرين مليون دوالر أمريكي، وهو مبلغ متواضع إزاء ضخامة المعونات األجنبيـة    

 .)449(التي تحصل عليها مصر

 الجمعيات الخاصة بالصـحة والبيئـة   ىحدإقالت المسئولة عن وفي تجربة حية  
 بخصوص المشاكل التى تواجه جهة اإلدارة تتلخص فى         " )450(في مصر لباحثي الدراسة   

 بالذات فيما يخـص  1964 لسنة 32أن الجهة اإلدارية ما زالت يسيطر عليها روح قانون     
 لسـنة   84رغم من أن القانون     فبال . تلقى الهبات من الداخل أو الخارج     عملية التمويل و    

تمويل مثل المـادة    ال فيما يخص    1964 لسنة   32 به مواد أكثر مرونة من القانون        2002
 و التـى تقضـى بجـواز جمـع          2002 لسنة   84ة التنفيذية للقانون رقم     الالئح من   56

التبرعات داخل مصر من األشخاص الطبيعيين مصـريين كـانوا أو أجانـب أو مـن                
ـ ئات األجنبية التى لها حق مباشرة نشاطها داخل مصر بالمنظمات أو الهي  ر رط إخطـا ش

مثـال علـى   و. الجهة اإلدارية تتعنت وترفضجهته إال أن   الجهة اإلدارية بقيمة التبرع و    
 ذلك فإن الجمعية تقوم باإلعداد لمشروع مع اليونيسيف حول الدعم المـادى والمؤسسـي          

                                                        
 .205 ص-الشبكة العربية للمنظمات األهلية - الناشر2002ي للمنظمات األهلية العربية لثانالتقرير السنوي ا )449(
 .احتفظنا بنص حديثها دون تدخل  )450(
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 إلغـاء هو ما كان قد تم رفضه أمنيا بعد  وـ ثيقة بكين  للمنظمات غير الحكومية لتنفيذ و 

، وعلي الـرغم  2002 لسنة 84 إصدار القانون رقم  و قبل1999 لسنة 159القانون رقم   
مات المسموح لهـا بالعمـل      من المنظ  منظمة تابعة لألمم المتحدة و     فن منظمة اليونيسي  أ

 .ويـل لتمجتماعية رفض الموافقـة علـى طلـب ا        ون اال ئن مكتب الش   إال أ  ،داخل مصر 
جراء ال أساس له فى القانون أو       كيل الوزارة أفاد بأن مثل هذا اإل      بالرغم من أن السيد و    و

قـد وصـل   و.  لها الجمعية ما زالت تـرفض     لتابعهاة التنفيذية إال أن جهة اإلدارة       الالئح
كيـل  بالسيد وكيل الوزارة وكرر السيد و     .. ـل ب ئوالمساألمر إلى حد مواجهة الموظف      

جـراء إال أن مـا زالـت الجهـة          لكالم بعدم وجود أساس قانونى لهذا اإل      الوزارة نفس ا  
 مع الجهة المانحـة     ضاتوامف التمويل و  نموذجكتابة  فبعد دراسة هذا المشروع و    . تتعنت

لـيس   برفضة بغير أساس قـانونى و   الوزارةئنا  افاجمن أجل دعمه وجهد عام من العمل        
أما فيما يخـص    ،   موظفى اإلدارة   على عقول  1964سنة   ل 32سوى سيطرة شبح القانون     

التمويل األجنبي فمن األسهل وجود تمويل من المنظمات مصرح لها للعمل داخل مصـر         
ثـم  . لمسموح لها بذلك فاألولى ممكنة ولكن الثانية شـبه مسـتحيلة          مات غير ا  ظعن المن 

يـة   ألن الجمع  ،بأن تدخل اإلدارة يعد من معيقات قيام الجمعية برسـالتها         تم شهادتها   تخت
هي شهادة المسـئول عـن تلـك        لي هنا تنت  إ". لوقت منشغلة بمشاكلها مع اإلدارة    طوال ا 

      .الجمعية، وهي شهادة كافية ودالة بذاتها

وتؤكد تلك التجربة الحية  الوضع البائس للجمعيات األهلية فـي التعامـل مـع               
ألمر الـذي    تمويل أجنبي، وهو ا    ىجتماعية بشأن الحصول عل   ة الشئون اال  رإدارات وزا 

 عندما ترغب جهة اإلدارة بقطـع التمويـل          التام يجعل الجمعيات األهلية مهددة بالتوقف    
 .األجنبي عنها
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ـ       كما سبق منا ا     الدراسـة فـإن جميـع       هذلقول في الفصل الثاني من فصول ه
 لـم تعـالج موضـوع الحـق فـي      1971وحتي عام 1932الدساتير المصرية منذ عام   

ي وجه من الوجوه ولم تعتبره من ضمن الحقوق الواجب النص عليهـا             أ ى عل اإلضراب
نه ليس  أ لألرض أو للمصنع و     اعتبار المصريين عبيداً   ىإللحمايتها، وهو ما يؤيد النظرة      

وقد اتفقـت نظـره جميـع الـنظم          ، عن العمل  متناععن طريق اإل  حتجاج  من حقهم اإل  
 وحتـى   ه وما قبل  1923منذ عام   ـ  تهااه اختالف توج  ىعلالسياسية التي حكمت مصر و    

 إلـى فـي نظرتهـا   ــ  2002ون العمل المصري الجديد عـام     إقرار اإلضراب في قان   
نه جريمـة  أ ى عل أو جزئيا أو مجرد تباطؤ، كلياًاإلضراب عن العمل سواء أكان إضراباً   

 المسـاس بـاألمن   ىإل، وتؤدي بشكل أو بآخر  شديداً مقترفيها عقاباًاًجنائية تستدعي عقاب  
 .القومي لمصر

ويمكن التأكد من ذلك عبر متابعة موقف قانون العقوبات من اإلضـراب، فقـد              
  معاقبـة المـوظفين أو     ىعل1937قانون العقوبات والصادر عام      من   124نصت المادة   

 االمتناع عن العمل أو يتركون أعمالهم بدون سـبب بـالحبس            ىالذين يتفقون عل  العمال  
 صـدر   1946، وفـي عـام       اإلضراب أية أضـراراً    ىلو لم يترتب عل    والغرامة حتى 

 لو   من تلك المادة حيث جعل العقوبة تمتد حتى         مشدداً 1946 لسنة 116المرسوم بقانون   
 أو يزيدون إذ اعتبـر أن       ن ثالثة أشخاص   ما دام عدد المستقيلي    هاستقال الموظف من عمل   

ـ  عن العمل، وبذلك يكون قانون العقوبات قد أضـاف          منهم إضراباً  دهذا يع   جـرائم  ىإل
 لسـنة  24، ثم جاء المرسوم بقانون !! من العملالتعبير وفقا لهذا التعديل جريمة االستقالة  

لمدة سنة بدال سـتة     يجعلها الحبس    ليشدد من المادة ويرفع الحد األقصى للعقوبة ل        1951
 يرفع الحد األقصـى     1982 لسنة 29 تعديل تلك المادة وفقا للقانون       ى جر شهر، وأخيراً أ

، ويمكن مالحظة أن تلك التعديالت كلها        من خمسين جنيهاً   ر مائة جنية بدالً   للغرامة لتصي 



  

         527

 ا�ـ�ـ�ـ�ــ�ـ� وا�ــ�ـ�ــ�ر
، وحقب زمنية مختلفة تمتـد مـن        ملكية وجمهورية جرت في ظل حكومات مختلفة منها        

 )451(.1982 عام  وحتى1937عام 

 إقرار قانون جديد للعمـل      ى حيث جر   جديداً  قد شهد تطوراً   2002ن عام   أ ىلع
نها تشـكل فـي كـل      ها قيودا شديدة إال أ    تلحقأباح الحق في اإلضراب، وهي إباحة وان        

جاة االعتراف القانوني ألول مره في مصر بالحق في االمتنـاع           تيجابيا  إاألحوال منعطفا   
 . لتباطؤ فيهعن العمل أو ا

 لم تصـدر عـن محكمـة الـنقض          بونتيجة للموقف السلبي من حق اإلضرا     
 تعرف هذا الحق، فيما عـدا حكـم واحـد           المصرية وال محكمة القضاء اإلداري أحكاماً     

والخـاص بإضـراب   ، 1987بريل   إ 16من الدولة العليا في     أيخي صدر عن محكمة     تار
متنـاع الجمـاعي   اإل"بأنـه  مة اإلضراب الحديدية، والذي عرفت فيه المحكعمال السكك   

ممارسـة الضـغط    لمؤقتـة، المتفق عليه بين مجموعة من العاملين عن العمـل لفتـرة           
بخالف هذا التعريف لـم نعثـر علـى أيـة تعريفـات قضـائية               و ،لالستجابة لمطالبهم 

 )452(.لإلضراب

 الفعل مـن   في اعتباره ردـ في رأي البعض   ـ يكمن أساس حق اإلضرابو
 مطالبهم المهنية في مواجهة صاحب العمل ولما كـان المجـال         نعمال للتعبير ع  جانب ال 

الطبيعي لتلك المطالب العمالية هو المجال االقتصادي واالجتماعي فقد ذهب الفقـه إلـى              
 الـبعض   ىحـين يـر   . واالجتماعيةاعتبار حق اإلضراب من قبيل الحقوق االقتصادية        

تحقيق التوازن االقتصادي واالجتمـاعي فـي    ىيهدف إلاآلخر انه ما دام حق اإلضراب    

                                                        
 العهد الدولي للحقوق المدنية ىاء عقب تصديق الحكومة المصرية علالطريف أن التعديل األخير ج )451(

 واللذان يضمنان الحق في التعبيـر الحـر      ماعيةواالجتوالسياسية والعهد الدولي للحقوق االقتصادية      
 .بشكل عام والحق في اإلضراب السلمي بشكل خاص

 المحكمة في تلك القضية والتي      أصدرته الحكم الذي    ىالحاكم العسكري العام التصديق عل    رفض   )452(
 بموجـب تصـديق      ثابت لهـم   اإلضراب الحق في    أن باعتبار    جميعاً المتهمين براءة   ىإلانتهت فيه   

المادة  وفقا لنص أصبح والذي واالجتماعية، االقتصادية العهد الدولي للحقوق ىالحكومة المصرية عل
 . من التشريع الساريء من الدستور المصري جز151
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إلـى  العامة، والتي تهدف ضمن ما تهدف إليـه         تهدف الحريات    وهو ما    عالقات العمل 
فإنـه ال يوجـد    . بين الطبقات االجتماعيـة المختلفـة     ن السياسي والقانوني    زاتحقيق التو 
 الوسيلة   حيث يعتبر اإلضراب   العامة،في الطبيعة بين حق اإلضراب والحريات       اختالف  

 والتعبير عن المطالب    المختلفة،التي تستطيع الطبقة العاملة بموجبها التعبير عن مطالبها         
 )453(. ومن ثم يمثل حق اإلضراب أحد الحريات العامةالرأي،يعد أحد صور التعبير عن 

ن للتعبير عن موقـف     ن يكو أن اإلضراب في حقيقة أمره يمكن       أ ى نر نناأ ىعل
ن يقـوم المضـربون     أ هبالتوازن في عالقات العمل، ومفـاد     له  عالقة   سياسي واضح ال  

  وليس للطبقة العاملة فقط، فقـد يمتنـع        هالعمل للمطالبة بحقوق للمجتمع كل    بالتوقف عن   
ـ  شطين سياسـيين أو   ا اعتقال ن  ىعمال النقل عن العمل احتجاجا عل       قـرارات ذات    ى عل

 .لك غير ذطبيعة سياسية مثل تشكيل وزارة أو إقالة وزارة أو

  جماعيـاً في توقف العمال عن العمل توقفـاً   وتتمثل الصورة التقليدية لإلضراب     
 ذات الطبيعـة    تىحالمهنية، أو غيرها من المطالب       بغية تحقيق المطالب     ومدبراً  وكامالً

توقـف  الـدائر، ومعنـاه     اإلضـراب    منها   ىأخر السياسية، علي أن لإلضراب صوراً    
 في أحد أقسام المشروع مع اسـتمرار     مدبراً  جماعياً مجموعة من العمال عن العمل توقفاً     

 العمـل وتقـوم مجموعـة       ى األخرى ثم تعود هذه المجموعة إل      باقي العمال في األقسام   
يقـوم   والـذي    اإلضراب البطيء وهكذا، وهناك   خر  آم  أخرى بالتوقف عن العمل في قس     

 مـن صـور      معدل العمل دون التوقف التام ففي هـذه الصـورة          في ؤطابتعلى فكرة ال  
عن العمل بالمعنى المعروف للتوقف ولكن يتوافر مجرد           كامالً اإلضراب ال يحدث توقفاً   

دعـا    وهـذا مـا    اإلنتاج، في أداء العمل األمر الذي يترتب عليه انخفاض معدل           ؤطابتال
اإلضراب  من اإلضراب هو     ىأخرن هناك صورة    أ، كما   "بالقطارة" إلى تسميته    البعض  

قوم على فكرة التوقف عن العمل مدة قصيرة وبصـورة متكـررة             والذي ي  ىقصير المد 
 نصـف سـاعة   أوحيث يقوم العمال بالتوقف عن العمل فترة وجيزة قد تكون ربع ساعة    

                                                        
ـ  ورقة مقدمة    وأوضاعه، شروطه   ،2003 لسنة   12 الحق في اإلضراب وفقا لقانون العمل الموحد رقم          )453(  ىإل

 مـن الـدكتور   2003 أغسطس 5-2 رأس سدر من – التعبير  حريةى  محامين عل الدورة التدريبية الثانية لل   
 .بعدجامعه القاهرة لم تنشر –محمد إسماعيل أستاذ القانون الخاص كلية الحقوق 
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ثم يستأنفون أعمالهم ثم يتوقفون من جديد وهكذا يتكرر التوقف القصير عن العمل عـدة                

 )454.(مرات خالل أوقات العمل المحددة

ضراب لتحقيق مطالب مهنية ولكن في بعض األحيان يـتم          ن يكون اإل  أواألصل  
توقف العمال عن العمـال     اإلضراب لتحقيق مطالب ذات طبيعة سياسية بمعني أن يكون          

إجراءات بقصد ممارسة الضغط على الحكومة أو السلطات العامة بغية حملها على اتخاذ             
اج على عمـل معـين      حتجمعينة أو إعاقتها عن تحقيق غاية سياسية معينة أو اال         سياسية  

في هـذا   توجد  ، فال   اسي ضد صاحب العمل   إلضراب السي  وال يوجه ا   .قامت به الحكومة  
 هـذا اإلضـراب   يأخـذ  ولكن .مجابهة بين صاحب العمل وعماله ضرابات  النوع من اإل  

اهـا الحكومـة دون أن يقتـرن هـذا          عتراض على بعض السياسات التـي تتبن      شكل اإل 
 تصور سياسيي جديد للسياسة الداخلية أو الخارجيـة التـي           عتراض بتقديم برنامج أو   اإل

 .حكومة والسلطات العامة األخذ بهايتعين على ال

                                                        
 .إليه اإلشارة مرجع سابق إسماعيلمحمد . يمكن مراجعه دىاألخر اإلضراب أنواعلمعرفة  )454(
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 عن العمل   يعترف التشريع المصري بشكل أساسي اآلن بالحق في اإلضراب         ال
زال يعتبر اإلضراب السياسي جريمة جنائية فيما       قانون المصري ال  إال ألسباب مهنية، فال   

لو تم من موظفين يعملون في الحكومة أو المصالح التابعة لهـا أو التـي تشـارك فـي               
 .رأسمالها

 12وسوف ننقاش رؤية المشرع المصري لإلضراب في قانون العمل الجديـد            
كالن جناحي التشريع المصـري     ، ثم في قانون العقوبات وتعديالته، وهما يش       2003 لسنة

 .فيما يتعلق بهذا الحق
 .2003 لسنة 12 االحق في اإلضراب وفقا لقانون العمل الجديد رقم .1

 - ألسباب مهنيـة     –ن المشرع المصري أباح الحق في اإلضراب        أيمكن القول   
 سلبت من النصوص روحها، وجعلت من       ن قيده بقيود عديدة   أ لقانون العمل الجديد و    وفقاً
 . ن الحق مفتوح في اإلضرابأب القول بالصع

 193و192 مواد هـي المـواد       ج المشرع المصري اإلضراب في أربع     وقد عال 
 . تلك الموادىالمالحظات العامة علبداء عدد من إ ويمكن 195و 194و
ن إن المشرع المصري بشكل عام ال يعترف بالحق في اإلضراب إال للعمال و             إ .1-1

فقط،  وقد ورد هـذا      مهنية واالقتصادية واالجتماعية     عن مصالحهم ال   دفاعاًكان  
للعمـال حـق    " والتـي أوردت أن      192 األولي من المـادة      ةلفقرابوضوح في   

 عن  اإلضراب السلمي ويكون إعالنه وتنظيمه من خالل منظماتهم النقابية دفاعاً         
مصالحهم المهنية واالقتصادية واالجتماعية وذلك في الحدود وطبقـا للضـوابط         

 ".جراءات المقررة في هذا القانونواإل
ن المشرع المصري لم يبح تنظيم العمال لإلضراب مباشرة ولكنه وضعه فـي             إ .1-2

مجلـس إدارة  يد اللجنة النقابية للمنشأة وحتم عليها أن ال تلجأ إليه إال بعد موافقة  
نـص  أعضائه وهو األمر المستفاد من      بأغلبية ثلثي عدد    والنقابة العامة المعنية    

وفى حالة اعتزام عمال المنشأة ذات اللجنة النقابية         "192الفقرة الثانية من المادة     
ـ القانون يجب على اللجنة النقابيةاإلضراب في األحوال التي يجيزها هذا   بعد  
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ـ لمعنية بأغلبية ثلثي عدد أعضائهموافقة مجلس إدارة النقابة العامة ا   إخطـار   

ة المختصة قبل التاريخ المحدد لإلضـراب  كل من صاحب العمل والجهة اإلداري  
كـن   لم ي  فإذا. الوصولاب مسجل بعلم    خط على األقل وذلك ب    بخمسة عشر يوماً  

خطار باعتزام العمال اإلضـراب للنقابـة العامـة         بالمنشأة لجنة نقابية يكون اإل    
المعنية ويجب على األخيرة بعد موافقة مجلس إدارتها باألغلبيـة المنصـوص            

 جميع األحوال يتعـين     وفى . المشار إليه  خطاررة السابقة القيام باإل   ها في الفق  علي
 )455(.خطار األسباب الدافعة لإلضراب والمدة الزمنيةأن يتضمن اإل

                                                        
 لألغلبية  اإلضراب وفقاًىن تكون الموافقة علأناقشات قد اكتفي ب مجلس الشورى بعد العديد من الم كان)455(

 أن ىثناء عرض المشروع في مجلس الشعب علأالعددية وليس بأغلبية الثلثين ولكن الحكومة المصرية أصرت 
 , اإلضراب هي الثلثينىتكون األغلبية الالزمة للموافقة عل

عضو الحزب الوطني    ورحسين قاسم على مجا   يد العضو    في مجلس الشعب قال الس     192وأثناء مناقشة المادة    
تنص المادة على حق اإلضراب ومن الذي يتخذ قـرار          "  نسبة الثلثين    ى اعتراض بعض األعضاء عل    ىتعليقا عل 

اإلضراب وتحديد ميعاده وتنظيمه ؟ وهذه المادة مرتبطة بمادة أخرى سبق أن تمت مناقشـتها اتفاقيـات العمـل                  
ع ما بين رب العمل والعامل، ودخلنا في فض النزاع فيكون هناك لجنـة لفـض المنازعـات    الجماعية ، ثم النزا   

إذن هذه المادة مرتبطة بمواد أخرى خاصة باإلخالل باالتفاقية كصاحب عمل وحاولنا حل النزاع ولـم               .والتحكيم
لة مسألة إضراب في حـد     فالمسأ .خذ قرار اإلضراب  أ ففي النهاية    تحكيم،يحل وقمنا بالتحكيم ولم يجد ولم يحدث        

 فالمسألة تحدد من الذي يأخذ قرار اإلضراب والعضوية         البعض، فهي مرتبطة بأمور أخرى مكملة لبعضها        ذاته،
فاليوم صاحب القرار في التنظيم النقابي هـو         .في التنظيم النقابي عضوية نقابة عامة وليست عضوية لجنة نقابية         

  الكافية ألناتمة حتى نعطي الضمان ا ذكرنا ثلثي مجلس إدارة النقابة العا      النقابة العامة فهي صاحبة الحق، وعندم     
 فأال يدفع األجر ولكي أعطي هذا البد أن نأخـذ  العمل، نأخذ قرار إضراب توقف لصاحب       اإلضراب عندما يقابل  
لمواجهـة   صندوق   ى لد أن يكون  من ثلثي أعضاء مجلس اإلدارة ألنه سيحملني أعباء مالية أخرى، فال بد              قراراً

 . فالمسألة نوع من التنظيم والضمانات الكافيةالتوقف،حاالت اإلضراب بصرف أجور العمال في فترة 
  علي ذلك بقوله وزير القوي العاملة والهجرةكما عقب السيد 

 معين وأداة من أدوات العمال الستخدامه في        ق فاإلضراب وسيلة للوصول لح    غاية،اإلضراب وسيلة وليس     :أوالً
والحقيقيـة   . إضراب بالتباطؤ ليكون وسيلة للوصـول للحـق       لإلضراب، وهناك أنواع مختلفة     معين،وقت  

  تقييدهت فاالتفاقيات الدولية تطلق حرية اإلضراب وليسالعكس،التحدث عن موضوع االتفاقيات الدولية على  
 .ولية يقيد حق اإلضراب وغير متفق مع االتفاقيات الدوومن يطلب وضع مدة في القانون فه

 .الذي يحدد مدة اإلضراب هو التنظيم النقابي أو العمال أنفسهم بقدر ما يمكن أن يتحملوا مدة اإلضراب :ثانياً
 فيجب أن أعطي لصاحب العمـل لكـي ينسـق ويـنظم     ،هناك حق لصاحب العمل في مقابل هذا الحق      ن  إ  :ثالثاً

 أو عشرة أيـام أو سـبعة   قف لمدة شهراً وال بد أن يعرف مقدما أن عمله سوف يأثناء اإلضراب،أوضاعه  
 . لكي يرتب أوضاعهأيام،
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على العمـال اإلضـراب أو إعالنـه         منه   193 للمادة   أن القانون قد حظر وفقاً    . 1-3
ثناء مدة سريانها،   بواسطة منظماتهم النقابية بقصد تعديل اتفاقية العمل الجماعية أ        

 )456(.وكذلك خالل جميع مراحل وإجراءات الوساطة والتحكيم
 شك أن حرمان العمال ومنظماتهم النقابية من اإلضراب لتعديل اتفاقية العمل           وال

ثنـاء مـدة   أ وهي التي تستمر لمدة ثالث سنوات، وكذلك         انهاريالجماعية إثناء س  
 .نقوص أصالً تقييد مبالغ فيه لحق مالوساطة والتحكيم هو

ـ         نه ال يجوز اإلضراب أو الدعوة إ        إ  . 1-4 ت آليه فيما أطلـق عليـة المشـرع المنش
اب أو يحظـر اإلضـر  "نه أ ى من القانون عل   194قد نصت المادة    ستراتيجيه ف اال

ستراتيجية أو الحيوية التي يترتب على توقف العمـل         الدعوة إليه في المنشآت اال    
 ى عل ،"للمواطنينالخدمات األساسية التي تقدمها     فيها اإلخالل باألمن القومي أو ب     

                                                                                                                                          

 فالمسألة لمنظماتهم النقابية السلمي وتكون ممارسته للمنظمات النقابية أو المادة اإلضرابوارد في نص هذه  :رابعاً
 . أخر وليس إضراباًئش ستنقلب إلى الإوليست مسألة فردية في القيام باإلضراب 

 فهذا الحدث يؤثر على اإلنتاج وعلى األجور، فمن الالزم أن يكون هناك أغلبية خاصة ة،األغلبيأما موضوع 
 فإن اإلضراب   أخرى،أما من ناحية     . لها األغلبية الخاصة ألهميتها    جالس التشريعية هناك أمور معني    أنها في الم  

 وتقـوم  قطاع،مة المسئولة عن في كثير من األحيان يتم في قطاع كامل وليس في مؤسسة واحدة فتأتي النقابة العا          
 . يجب أن تقرر هذا اإلضراب في هذا القطاع فاألمور من حق النقابة العامـة             التيبإضراب في هذا القطاع فهي      

 . واختالف واتفاق بين ما يصدر في مختلف بالد العالمجداً وهذه المادة وضعت بعد حوار شديد
لتشريعي الثامن دور االنعقاد العادي الثالث مضبطة       الفصل ا 192تراجع مناقشات مجلس العب بشأن المادة       

 م2003 من يناير 14الجلسة الرابعة والعشرين 
وقد اعترض كثير من األعضاء المستقلين والمنتمين لحزب التجمع الوطني التقدمي علي هذه المادة ويمكـن          )456(

" يادته إثناء مناقشة المـادة   كمثال حيث قال س    المندوه عوض الشاعر     أكرم /السيد العضو الدكتور  اخذ رأي   
ـ ى ومعن سنواتمل الجماعية تسري عادة لمدة ثالث غريبة ألن اتفاقية الع    نضع أسساً  اأنن ال ال  ذلك أن العم

السيد العضو هشام فهمي    ، كما قال مثل ذلك      "المادةلذلك اقترح حذف     و ةلمدايحق لهم اإلضراب خالل تلك      
 لتفرض أنه في سنوات،مدة اتفاقية العمل الجماعي مدتها ثالث أن "دت المضبطة قوله روأحيث  محمد كامل   

أثناء المدة حدث أي ظروف اقتصادية في بنود األجور أو حدث أي ظروف مجحفة للعمال فهل علـيهم أن                   
 ." حذف المادةىلذلك أر !يقفوا وال يقوموا بعمل إضراب

 26ابعة والعشرين  مضبطة الجلسة الس–الثالث الفصل التشريعي الثامن دور االنعقاد العادي يمكن مراجع مضبطة 
 .2003من يناير 
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أن األهم أن القانون ترك في يد رئيس مجلـس الـوزراء سـلطة تحديـد تلـك         

 )457(.المنشات

                                                        
 النحو التالي ىلك المادة سوف نوردها كما هي وعل     المناقشات التي جرت في مجلس الشعب حول ت        وألهمية )457(

 التاسـعة   مضبطة الجلسـة – التشريعي الثامن دور االنعقاد العادي الثالث  مضبطة الفصل وكما وردت في    
 .2003يناير  27والعشرين 

يحظر اإلضراب أو " كما جاءت في مشروع القانون المقدم من الحكومة علي النحو التالي        194انت المادة   ك
الل باألمن القومي وبالخدمات التـي  خي يترتب على توقف العمل فيها اإلالدعوة إليه في المنشآت االستراتيجية الت   

 فيهـا إلـى اضـطراب فـي الحيـاة اليوميـة لجمهـور                يؤدي اإلضراب  التيتقدمها وكذلك المنشآت الحيوية     
 ".ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد هذه المنشآت.المواطنين

 أن  ى تعديلي يتعلق بالصـياغة وأر     أن"ل حزب وطني منتخب     السيد العضو هشام فهمي محمد كام     وقد قال   
رافق العامة والمنشآت ذات النفع العام فإنـه   الملإلضراب في إذا اتجهت نية العمال     "تكون صياغة المادة كالتالي     

نشأة أو الجهة اإلدارية المختصـة     وأن توجه أو أن تحظر إدارة الم       .يشترط موافقة اللجنة النقابية على اإلضراب     
  .وهذا هو اقتراحي "يخ المحدد له بأسبوع على األقلخطارا بالعزم على اإلضراب قبل التارإ

أننـي مـع حظـر     " الحزب الوطني أيضـا ىإلوهو من المنتمين القواس طلعت نبوي  / السيد العضو وقال  
؟ فيجوز أن توافق عليـه      ارد ولكن لماذا امنع الدعوة إليه     اإلضراب في المنشآت االستراتيجية والحيوية كما هو و       

 ح لهم تين أن نخطر اإلضراب ولكن يجب أن        يدؤأنني أ  . مع نصوص القانون   يتماشىالنقابة ويجب أن يكون ألمر      
وأجابه السيد األستاذ الدكتور رئـيس المجلـس ن إذا كـان     "أو الدعوة إليه" حذف عبارة    ىرحرية الدعوة لذلك أ   

 .اإلضراب غير مشروع في هذه الحالة فمن باب أولي يكون التحريض عليه غير مشروع
 الحزب ىلإ وهي وكيل مجلس الشعب وتنتمي  ـ آمال عبد الرحيم عثمان/ة الدكتورةالسيدة العضووقالت 

، فإذا كان ت الحيوية والمنشآت االستراتيجيةأن تعديلي في الصياغة فقط أن نص المادة يشير إلى المنشآ"الوطني 
المقصود هنا أن المشروع يفرق بين االستراتيجية والحيوية على أساس أن االستراتيجية التي يترتب عليها اإلخالل 

 أن نحذف في هذه الحالة البد،  تقدمها للمواطنينالتيل بالخدمات باألمن القومي والحيوية اإلضرار أو اإلخال
والحيوية  "فقط تتعلق باألمن القومي" االستراتيجية"كلمة فتكون " الحيوية"  كلمةالخدمات التي تقدمها ونضيفها إلى"

مادة قد فرقت بين ذن هنا تكون الإ.يتم فيها اإلضراب للمواطنين الجهة التي سوف إذ تتعلق بالخدمات التي تقدمها
يحظر اإلضراب أو "  النحو التالي ىن تكون صياغتها علأ ويجب  نفرق بين االثنين بهذه الصورةاالثنين أوالً

الدعوة إليه في المنشآت االستراتيجية أو الحيوية التي يترتب على توقف العمل فيها اإلخالل باألمن القومي أو 
 "ينبالخدمات األساسية التي تقدمها للمواطن

 أن جداًنه من المحتمل إ وقال الصياغةفي السيد وزير القوي العاملة والهجرة على هذا التعديل وقد اعترض 
  ." أيضاًتكون المنشآت الحيوية تقدم خدمة

 الحزب الوطني إن ىإلوهو عضو منتخب في البرلمان وينتمي السيد العضو جمال الدين أبو ذكرى وقال 
اقترح إعادة صياغة المادة بحيث و .تماما غير مالئمة فيها كما وردت من الحكومةاغة الصي) 194( المادةهذه

 :كاألتيتكون 
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 يترتب على توقف العمل التييحظر اإلضراب أو الدعوة إليه في المنشآت االستراتيجية والمنشآت الحيوية "
 .ا الفقرة الثانيةفقرة وتضيف إليهوتشطب بقية ال ".فيها اإلخالل باألمن القومي والخدمات العامة

ذات صياغة وتنتهي المادة وتكون بهذا "لس الوزراء بتحديد هذه المنشآت يصدر قرار من رئيس مج"وهي 
 . وغير منضبطة بالصياغة الحالية الموجودة عليهان بها تكراراًمضبوطة وشاملة جامعة أل

أن هذه "ن الحزب الوطني ب في البرلمان عوهو عضو منتخ ـ كريا عزميز /السيد العضو الدكتوروقال 
 يترتب على توقف العمل فيها التي هو المنشآت االستراتيجية -:المعيار األولالمادة بها معياران لمنع اإلضراب 

ألن "وبالخدمات التي تقدمها ـ التالية عبارة أنني أريد شطب تحديداً العليه، اإلخالل باألمن القومي وهذا متفقون 
أن اجعلها أريد ، ألنني ال ك أطالب بإلغائها من الممكن أن تحدث في أي إضراب، لذلهذه الخدمات التي تقدمها

مل فيها اإلخالل باألمن ح عندي معياران، فعبارة المنشآت االستراتيجية التي يترتب على توقف العبمعياراً فيص
 .تماماوالمنشآت الحيوية نتفق عليها " ونحن نتفق على هذا المعيار تماما"القومي 
وهو عضو منتخب في البرلمان وينتمي إلي حزب التجمع  محمد عبد العزيز شعبان /العضوقال السيد و

 -:في هذه المادة فقرتان، الوطني التقدمي الوحدوي اليساري
 -:كآالتي اقترح بالنسبة للفقرة األولي تصبح :أوالً

االستراتيجية التي يترتب على يحظر اإلضراب أو الدعوة إليه في القوات المسلحة أو الشرطة المنشآت "
 "لعمل فيها اإلخالل باألمن القوميتوقف ا

 : اقترح بالنسبة للفقرة الثانية تصبح كاألتي:ثانياً
 يترتب على التوقف فيها إخالل بالخدمات التي تقدمها وكذلك التيفي حالة اعتزام اإلضراب بالمنشآت "

راب فيها إلى اضطراب في الحياة اليومية لجمهور المواطنين المنشآت الحيوية والمرافق العامة التي يؤدي اإلض
 ".يتعين أن يكون اإلخطار باعتزام اإلضراب قبل التاريخ المحدد له بأسبوعين

القوات المسلحة وهذا متفقون  والشرطةوالقومي،  باألمن  اإلخالل-هما وبالتالي أريد التفرقة بين شيئين 
مور الحيوية وما األاك مدة أسبوعين وهى الخاصة ببشرط أن يكون هنفيه  ، أما أي شئ أخذ فيجوز اإلضرابعليه

 حقا للعاملين إذا كان لهم حق في اإلضراب أو الرغبة في مصلحة لهم أن يقدموا أعطيناإلى ذلك ومن هنا نكون 
ستراتيجية أما إذا كان هناك خطر فال يقومون به وهذا ينصب على المنشآت اال .باإلضراب ولكن بعد تقديم إنذار

 .والقوات المسلحة والشرطة
ب التجمع الوطني التقدمي  وهو عضو منتخب في البرلمان عن حزالسيد العضو أبو العز الحريريوقال 

  "اليساري
 والسيد الوزير عندما األمور، ونحن ال نريد خلط المشروع،حقيقية تلك المادة من المواد الحاكمة في هذا 

في فرنسا والدول المتقدمة العمال يقدمون باإلضراب حتى ،  استراتيجيهمنشأة الصحي الصرفالمادة قال، أن فسر 
 .في قطاع الطيران

تقريبا، معوقة تجعل ممارسة اإلضراب غير ممكنة  تضع شروطا )192(المادة التي أقرت قبل ذلك و
 .ماكنهأباإلضراب و الذي يحدد كل شئ خاص  يجعل رئيس الوزراء هو194 الحالية الشرط الموجود بالمادةو

نحن نشرع قانونا يبح للعمال استخدام حقهم القانوني والدستوري طبقا للمواثيق الدولية أم نحن نحجر هل ف
 .نني اقترح حذف النص الخاص بالمنشآت الحيوية وتكون المنشآت العسكرية فقطإف .على حقهم في اإلضراب
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 لمنع حقيقة نحن اتخذنا إجراءات كثيرة"تقل ب مسوهو عضو منتخ على سيد فتح الباب /السيد العضووقال 
 ثم بعد ذلك نجد أن .لإلضرابتحكيم وغيره ونصل إلى اإلضراب ووضعنا ضوابط ال ومثل الوساطة اإلضراب
لذلك أري أن اإلضراب حق نصت عليه االتفاقيات  .تحظر اإلضراب على بعض المنشآت أيضا) 194(المادة 

 اإلضراب،لى هذه االتفاقيات وأقرها وال بد أن تأخذ بها وال تستثني أحدا من حق الدولية ومشروع القانون نزل ع
لذلك أطالب بحذف هذه  .وما دمنا قد وضعنا ضوابط تنظيم إضراب من حيث الموافقات والمواعيد واإلجراءات

 .المادة
 المادة ليكون أرى تعديل هذه" مستقل منتخب وباوي، وهو عضغرال محمد مندوه محمد /السيد العضووقال 

ألن االستراتيجية تجعلها " االستراتيجية"واحذف كلمة " إذا أراد عمال المنشأة"النص المقترح على الوجه التالي 
إذ "حيث يمكن اعتبار كل منشأة أنها استراتيجية فأري أن يكون نص المادة كما اقترحه على الوجه األتي . مطاطة

خطارا إلى إدارة المنشأة  موافقة اللجنة النقابية على اإلضراب وأن توجه إأراد عمال المنشأة اإلضراب فإنه يشترط
 :على اإلضراب وتحديد تاريخه والمدة الزمنية لهذا اإلضراب وذلك قبل اإلضراب بعشرة أيام على األقلبالعزم 

ة من أنني أريد صياغة قريبوهو عضو منتخب مستقل،  ىسف السيد الشور سيد أحمد يو/وقال السيد العضو
في حالة اعتزام اإلضراب في المنشآت التي يترتب على "كتورة آمال عثمان أريد أن أقول الصياغة التي ذكرتها الد

توقف العمل فيها اإلخالل بالخدمات التي تقدمها وكذلك في الحياة اليومية لجمهور المواطنين ويتعين أن يكون 
ويحظر " فتكون أما بالنسبة للفقرة الثانية ".وع على األقلاألخطار باعتزام اإلضراب قبل التاريخ المحدد بأسب
 ".اإلضراب أو الدعوة إليه في القوات المسلحة أو الشرطة

، أن الحكومة عندما قدمت المشروع"وهو عضو مستقل منتخب  صابر عبد الصادق /السيد العضووقال 
 أن المنشآت التي فيها تفق مع زمالئي فيواقسمت المنشآت من عندها لقسمين منشآت استراتيجية، ومنشآت حيوية 

 التي نقول عليها المنشآت الحيوية فتعديلي -:األخرىإخالل باألمن القومي فهذا يحظر اإلضراب فيها أما المنشآت 
 يؤدي اإلضراب فيها إلى اضطراب في الحياة اليومية، التي أما بالنسبة للمنشآت الحيوية :اآلتيفيها على النحو 

ت النقابية حق ال النظافة فهم أيضا يقدمون خدمات في أعمال تمس حاجة الجمهور فتكون للمنظمامثال مثل عم
 . أخطار الجهة اإلدارية قبل الموعد المحدد بسبعة أيام بخطاب مسجل بعلم الوصولطراإلضراب السلمي بش

  إليه فيدعوةيحظر اإلضراب أو ال" أن نذكر مستقل منتخب قبل عزب مصطفي مرسي /السيد العضووقال 
ض أن واقتر، تفسيرا لها وتوضيحا وتحديداً لهافنحن نريد نموذجا للمنشآت االستراتيجية و"المنشآت االستراتيجية 

إذا أراد العمال اإلضراب في " منها، نذكر بدال "ويحظر اإلضراب "نعدل من نص المادة ونذكر بدل من عبارة 
إنه يشترط أن توافق اللجنة النقابية على اإلضراب وأن توجه إلى إدارة المرافق العامة والمنشآت ذات النفع العام ف

 "خطاراً بالعزم على اإلضراب قبل التاريخ المحدد بأسبوع على األقلإنشأة أو الجهة اإلدارية المختصة الم
سوف " بقوله  العاملة والهجرة على ما ذكره السيد العضو عزب مصطفي مرسىىالسيد وزير القووقد عقب 

خر حيوي فاإلنتاج الحربي خصوصا في أوقات الحرب وفي أوقات أحدهما استراتيجي واآل: ثنيناضرب مثالين أ
فأرجو أال نعول على  ثانيا أليس الصرف الصحي في القاهرة أليس منشأة حيوية .ليس مؤسسة استراتيجيةأالحاجة 

 . وديا فاإلضراب ال يحل مشاكل فالمطلوب هو حل المنازعاتكثيراً،اإلضراب 
 تحديد المنشآت االستراتيجية عن ن وهو عضو منتخب مستقل أنالسيد العضو على احمد إسماعيل لبوقال 

فإنني أطلب تحديداً في القانون للمنشآت .غير رئيس الوزراءبتطريق رئيس الوزراء سوف يتغير المعني 
 فهذا ال يعطي للقانون أي التنفيذية،سلطة  أو للالوزراء، أما تركها لرئيس الحيوية،االستراتيجية وأيضا المنشآت 

 .ثبات
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وقف عقد   اإلضراب   ىعل  قد رتب  195مصري وفقا لنص المادة     ن المشرع ال  أ  .1-5
 عتبـر أن  اوالعمل خالل فترة اإلضراب وعدم استحقاق األجر عن تلك الفتـرة            

في حالة مخالفة العامـل  جر، بل وأجاز إنهاء العقد    أجازه بدون   إالعامل في حالة    
ويعتبر هـذا الـنص اسـتكماال       . 192للضوابط واإلجراءات المقررة في المادة      

لتعويق الحق في اإلضراب وقد رفض البرلمان عند مناقشة النص أية اقتراحات            
بنـاء علـي اقتـراح رئـيس        وقد أضيفت العبارة األخيرة     . للتخفيف من غلوائه  

إنمـا لكـي تكـون العبـارة        " احمد فتحي سرور حيث قال سيادته       . المجلس د 
 يترتب علـى    :التالير المادة على النحو     ومنضبطة فهناك اقتراح بأن يكون صد     

                                                                                                                                          

حددت شروطا عامة )192( المادة  وهو عضو منتخب مستقل أن عبد المنعم العلمي/السيد العضووقال 
سواء بالنسبة لإلضراب خاصة موافقة ثلثي النقابة العامة، والنقابة العامة حريصة كل الحرص على المؤسسات 

في "  الدعوة إليهحظر اإلضراب أو"دما نأتي ونضع عبارة مطاطة وهى ، فعننكان صاحب العمل أو العاملي
، أنني أعتقد أن هذه الحياة اليومية لجمهور المواطنينالمنشآت الحيوية التي يؤدي اإلضراب فيها إلى اضطراب في 

ارة واإلبقاء على نني أطلب من الحكومة حذف هذه العبإلذلك ف .المادة ومطاطة وتستخدم في إلغاء الباب بأكمله
 .مطلع المادة

يحظر اإلضراب أو الدعوة إليه في المنشآت االستراتيجية التي يترتب على توقف العمل فيها اإلخالل باألمن "
فهذه العبارة مطاطة ويجب حذفها ونكتفي بأن النقابة العامة هي التي تتحكم في  "القومي وبالخدمات التي تقدمها

 .عملية اإلضراب
أنني أقول أن مسألة تحديد المنشآت " وهو عضو منتخب مستقل  أيمن نور/الدكتورد العضو وقال السي

يست فالمسألة ل، الحيوية مسألة في غاية األهمية ألن أي منشأة تحددها لي فلدي استعداد أن أقول لك أنها حيوية
ثنين أو ثالث نستطيع اؤسسة أو  تحديد على وجه الحصر لمنني أتصور أن يكون هناكإمتعلقة بالالئحة التنفيذية ف

على وجه الحصر المؤسسات المطلوبة التي تقترحها "إضافة  بفأنني أطالبحيوية، أن نقول أن هذه المؤسسات 
 ."الحكومة في هذه الجلسة

 عدا اقتراح المقدم من السيد العضو األعضاء،ولم يوافق المجلس على االقتراحات المقدمة من السادة هذا 
يحظر اإلضراب أو الدعوة إليه في المنشآت االستراتيجية "ضى بتعديل الفقرة األولي لتصبح رى ويقجمال أبو ذك

فهذه إعادة "  باألمن القومي وبالخدمات العامةوالمنشآت الحيوية التي يترتب على توقف العمل فيها اإلخالل
وفق معيار واحد وهو اإلخالل باألمن للصياغة يجمع فيها المنشآت االستراتيجية والمنشآت الحيوية ويكون الحظر 

 ذكرى ويتفق مع االقتراح المقدم من السيدة وب جمال أ/ هذا هو اقتراح السيد العضو.العامةالقومي وبالخدمات 
 :التاليالدكتور آمال عثمان بشأن إعادة الصياغة بحيث يكون نص هذه المادة على النحو 

أو الحيوية التي يترتب على توقف العمل فيها الستراتيجي ايحظر اإلضراب أو الدعوة إليه في المنشآت "
الخدمات التي تقدمها " اإلخالل بدال من القومي أو الخدمات األساسية التي تقدمها للمواطنين بدال من عبارة 

 ". هذه المنشآتالوزراء بتحديدويصدر قرار من رئيس مجلس .المنشآت الحيوية إلى آخر الفقرة
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حتى ال يفسر الـبعض     القانون،  من هذا   ) 192(اإلضراب المشار إليه في المادة       

"  أي يكون نص المـادة هـو         القانون،هذا  أن اإلضراب يعتبر إجازة ولو خالف       
 القـانون احتسـاب   من هذا   ) 192(يترتب على اإلضراب المشار إليه في المادة        

 )458(."جازه للعامل بدون أجرإمدته 

ويمكن القول أن قانون العمل قد سحب الحق في اإلضراب من العمـال بشـكل               
ـ     ية الكلمة الع  فعلي وقيده بقيود شديدة وجعل للسلطة التنفيذ       ت التـي  آليا في تحديـد المنش

ن أن األخطر من ذلـك      أ ىيجوز فيها اإلضراب وتلك التي ال يجوز فيها اإلضراب، عل         
 192العمال الذين يقومون باإلضراب دون إتباع اإلجراءات المنصوص عليها في المادة            

 .195سوف يتعرضون للفصل وإنهاء عقود عملهم وفقا لعجز المادة 

 . قانون العقوبات المصرياإلضراب وفقا لنصوص. 2

عالج قانون العقوبات المصري اإلضراب في ثالث مواد متتاليـة هـي المـواد      
معالجـة  علـي   ويمكن إبداء بعض المالحظـات      " ج" 124و "ب" 124و "أ" 124و 124

 : النحو التاليى في قانون العقوبات علاإلضراب

اب واستبدلها بتعبيـر    ن المشرع الجنائي المصري تجنب استعمال كلمة اإلضر       إ . 2-1
لـذين يقومـون    التشدد إزاء الموظفين ا    ىلإتجه  إنه مع الوقت    أ، كما   ترك العمل 

باإلضراب سواء برفع العقوبات أو بإضافة أفعال جديدة هي من صميم حقـوق             
 .اإلنسان واعتبرها بمثابة نوع من أنواع اإلضراب

 إذا " 1937 عـام   في صورتها األصلية التي صدرت بها  124 لنص المادة    فوفقاً
 المستخدمين العموميين وتركـوا عملهـم بـدون         أو من الموظفين    األقلاتفق ثالثة على    

". ج 100تزيد عـن    بغرامة ال  أوشهر  أ 6تتجاوز   يعاقبون بالحبس مدة ال   شرعي  مسوغ  
 ترك العمل إال إن كان بـدون مسـوغ          ى أن المشرع ال يعاقب هنا عل      ىإلويجب النظر   

 .من موظفي الدولةشرعي، وكان تاركوه 

                                                        
 مضبطة الجلسة التاسعة والعشرين – ثالثنعقاد العادي ال دور اإل– التشريعي الثامن لفصلتراجع مضبطة ا  )458(

 .2003 من يناير 27
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ن المشرع اكتشف أن عددا من الموظفين قد يتقدمون باسـتقالتهم بصـورة   أعلي  
، وفي هذة الحالة سـوف يتحقـق         عن احتجاجهم  من وراء ذلك اإلعالن   راغبين  جماعية  

من قـانون العقوبـات     124 بتعديل نص المادة     1946ي عام   الهدف من اإلضراب فقام ف    
ته عن ثالثـة     لتعاقب بالحبس الذي ال تقل مد      1946 نةلس 116بموجب المرسوم بقانون    

شهر وبغرامة ال تزيد علي خمسون جنيها كـل ثالثـة مـوظفين            أشهر وال تجاوز ستة     أ
 عملها عـن   امتنعوا وهم في أماكن   تىح، أو   كوا عملهم ولو في صورة االستقالة     فأكثر تر 

 1951عـام   أجـرى    ثم عاد المشرع ليشدد أكثر في العقوبة فـي تعـديل          ". تأدية العمل 
، ثم عاد وشدد العقوبـة أكثـر         الحبس لمده عام   ىإل لتصل   1951 لسنة 24بالقانون رقم   
 علي النحو التالي    124 المادة    حيث أضاف فقره جديدة إلي     1982 لسنة 29بموجب رقم   

 وظيفته بقصد   إعمال امتنع عن عمل من      أو ترك عمله    عمومي مستخدم   أووكل موظف   "
 أوتجـاوز سـتة اشـهر      بانتظامه يعاقب بالحبس مـدة ال اإلخالل أوعرقلة سير العمل    

  )459(. خمسمائة جنيهألتجاوزبغرامة 

 التشـدد تمـت فـي       ىإلوتبقي المالحظة األهم هو أن تلك التعديالت التي تتجه          
عهود كانت ترفع شعار الحرية وهي عهود صدقي باشا والنحاس باشا والرئيس حسـني              

 .حرية لدي القائمين علي تلك النظمتساءل عن معني الاألمر الذي يجعلنا ن. مبارك

 ليست منضبطة وال محدده ويكفـي       124إن عبارات قانون العقوبات في المادة       . 2- 2 
 مستخدم عام امتنـع  أوكل موظف " والتي تعاقب 124 عجز المادة  ىإلن ننظر   أ

ـ   أو كان امتناعه يجعل     إذا واجب من واجبات وظيفته      تأدية عن   عمداً انه  من ش
 عنه فتنـة    نشأت إذا خطر وكذلك    في أمنهم أو صحتهم   أو يجعل حياة الناس     نأ
 وفيمـا يتعلـق   .عامـة ضر بمصلحة أ إذا أو عنه فتنة أ ينشنأنه أ كان من ش   أو

 األجـراء  العمـوميين جميـع      المستخدمين وأبتطبيق هذه المادة بعد كالموظفين      
 خدمـة سـلطة مـن       في أو خدمة الحكومة    في صفة كانت    بأيةغلون  تالذين يش 
ويبـدو بوضـوح أن     "  القروية أو المحلية   أو السلطات البلدية    أو األقاليمسلطات  

                                                        
 وكانت قبل التعديل التجاوز خمسين 1982 لسنة 29قصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم  رفع الحد األ )459(

 .جنيها 
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 أو  ن يكون امتناع الموظف الواحد قد نشأ عنه ضـرر         أالمشرع لم يكتفي فقط ب     

ن أ الفتنه أو وقوع هذا الضرر مـن شـأنه           ه هذ وءفتنه، ولكن مجرد احتمال نش    
 . الفعل واردىيجعل العقاب عل

 اإلضراب أكثر من التشدد الذي      ى العقوبات يتشدد مع من يحرضون عل      ن قانون إ  .2-3
 قانون العقوبات فإنه    من" أ" 124يبديه مع المضربين أنفسهم، فوفقا لنص المادة        

كـل مـن اشـترك بطريـق        "  124بضعف العقوبات المقررة بالمـادة      يعاقب  
قب بالعقوبات المقررة    ارتكاب جريمة من الجرائم المبينة بها ويعا       فيالتحريض  

  مسـتخدماً  أو  شجع موظفاًَ  أو كل من حرض     124 من المادة    األولى الفقرة   في
ـ  طريقة كانت على ترك الع     بأية نعموميي مستخدمين   أو موظفين   أو عمومياً  لم

 لم يترتب على تحريضـه      إذا واجب من واجبات الوظيفة      تأدية االمتناع عن    أو
 كـان   إذاعقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالعزل       نتيجة وفضال عن ال    أية تشجيعه   أو

ويعاقب بنفس العقوبة كل من حبذ جريمة مـن          .مرتكب الجريمة من الموظفين   
 الفقـرتين  فـي  أو 124 من المـادة    األولى الفقرة   فيالجرائم المنصوص عليها    
 طريقة من   أي غير صحيحة وذلك ب    خبارأ عنها   أذاع أوالسابقتين من هذه المادة     

، ومعني ذلك أن المشرع قـد تشـدد         "171 المادة   فيصوص عليها   الطرق المن 
ـ مع مع المضربين ولكن ليس فقط    اإلضـراب، أو حتـى   ىمن يحرضونهم عل
، و تقييد للحق في تداول المعلومـات      لذين ينشرون أية معلومات عنه وه     هؤالء ا 

وحرية النشر والصحافة، وتعبر عن روح الشارع الرافضة ليس فقـط لحريـة             
 .باإلضراب ولكن لحرية النشر وتداول المعلومات عنهالتعبير 

  العهد الدولي للحقـوق االقتصـادية      ىن مصر قد صدقت عل    أوعلي الرغم من    
حكام أ مع   ن تجعل قوانينها أكثر اتساقاً    أأنها ملتزمة بموجب هذا التصديق ب      و ةجتماعيواال

 . حتى اآلنة حالىن التشريع المصري ال زال علأالعهد إال 

 .ظات علي خطة المشرع المصري بشان اإلضرابمالح. 3

 ـ  في قانون العمل الموحد الجديـد ـ  الرغم من إقرار التشريع المصري  ىعل
نه من المؤكـد    أحناه إال   لحق العمال في اإلضراب من حيث المبدأ علي النحو الذي أوض          
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وضـوع  ن قانون العمل لم يأت بجديد في الم      إ في مصر و    مقيداً أن اإلضراب ال زال حقاً    
ب الـذي يقـوم    اإلضراى لم يكن يعاقب إال عل124 للمادة  وذلك أن قانون العقوبات وفقا    

مـا العمـال الـذين    أفئة موظفي الدولة ومن في حكمهـم،  ي أن، وبه الموظفون العمومي 
حكام قانون العقوبات لم تكن تشملهم، وبالتالي فقد كـان          أ في القطاع الخاص فإن      يعملون

حقهم في االحتجاج عن طريق اإلضراب، فيكون كل ما جـاء بـه   ن يمارسوا أمن حقهم  
 القطاع الخاص حيـث اشـترط       الد هو تقييد الحق في اإلضراب لعم      قانون العمل الجدي  

ثناء سـريان  أغلبية الثلثين، كما حظر اإلضراب موافقة التنظيم النقابي علي اإلضراب وبأ 
 الحـق فـي      قانون العمل الجديد فعلياً    اتفاقيات العمل، أما بالنسبة لموظفي الدولة فقد منع       

يحظر اإلضراب أو الدعوة إليه     "نه  أ من القانون علي     194 نصت المادة    اإلضراب حيث 
في المنشآت اإلستراتيجية أو الحيوية التي يترتب على توقف العمل فيها اإلخالل بـاألمن         

لوزارء الحق في   ، وتركت لرئيس ا   "القومي أو بالخدمات األساسية التي تقدمها للمواطنين      
ي منشأة تابعـة للدولـة هـي مـن          أتحديد تلك المنشات، مما يمكنه عمليا أن يعتبر أن          

مكانـه اعتبارهـا مـن    إ للمواطنين فيما لو لم يكن في المنشات التي تقدم خدمات أساسية    
ن في الحكومـة   و أن يظل العامل   ىت االستراتيجية األمر الذي سوف يؤدي عمليا إل       آالمنش

ت، وال يمكـن   وما بعدها من قـانون العقوبـا   124عام محكومين بنص المادة     والقطاع ال 
 مناقشـات البرلمـان   ءضو مباحا بالنسبة لهم خاصة في      ن حق اإلضراب أصبح   أالقول ب 
ـ      من قانون العمل     149للمادة    رفـض الحكومـة ألي      ىالجديد والتي أكدت بوضوح عل

تي تقدم خدمات أساسية للمواطنين      المؤسسات االستراتيجية أو ال     تعريف ما هي   تحديد أو 
 عن رقابـة البرلمـان سـلطة        وإصرارها علي أن يكون بيد رئيس الوزراء ذاته وبعيداً        

 .تحديد تلك المؤسسات التي يحرم العاملين فيها من اإلضراب

ن مناقشات البرلمان وموقف الحكومة أثناء إقرار مواد قانون العمـل، وعـدم             إ 
م قانون العقوبات بشأن اإلضراب يجعلنا نـوقن أن المقصـود            أحكا ىإلامتداد يد التعديل    

من إباحة اإلضراب في قانون العمل الجديد كان تقييد حق عمال القطـاع الخـاص فـي       
 القـانون   عند إقـرار اإلضراب في مواجهة أصحاب األعمال، وهو تقييد لم يكن موجوداً  

 .الجديد
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  2003 – 2002 في مصر اإلضراب 

 احتجاجات عماليـة بطريـق اإلضـراب بمعنـاه        2003-2002لم يشهد العام    
ـ التجمهـر،  ـ  مثل االعتصـام   ىأخرالمباشر أو اإلضراب مع طرق احتجاجية  دعم ل

تجاجات التـي رتبـت      سياسات معينة، واقتصرت االح    ىسياسات معينة أو االحتجاج عل    
، ويمكن إرجاع ذلـك بشـكل    مهنية مطالب ذات طبيعة اقتصادية أو    ىبشكل عشوائي عل  

 غياب الديمقراطية عن التنظيم النقابي العمالي الواحد فـي مصـر والتـي ال               ىإلكامل  
 داخل هذا التنظيم النقـابي الواحـد فـإن          ينه حت أ كما   تعترف بتعدد التنظيمات النقابية،   

 العـام للعمـل ال   اإلتحـاد ن مجلس أ معه القول ب  ن الحد الذي يمك   ىإلالديمقراطية مفتقده   
 يعتبر تابعا بشـكل مباشـر للحكومـة      ه بلجان اإلتحادة، فضال عن    يشكل بانتخابات حقيقي  

  )460(,المصرية

 2002رابات التي شهدتها مصر خالل عام       عداد اإلض أوتوضح الجداول التالية    
 أكانت إضرابات عن العمل فقط أو صحب اإلضـراب أنـواع            ء وأسبابها، سوا  2003و

 )461(.االعتصام من االحتجاج مثل اإلضراب المقترن بالتجمهر أو ىأخر

 .وبشكل عام يمكن إبداء عدد من المالحظات حول تلك اإلضرابات

 تلـك المناسـبات وان      ىإلأن الصحف المصرية لم تشر بشكل واسع        : المالحظة األولي 
صحفية عن اآلثـار  التحقيقات بعض الأشارت إليها بعض صحف المعارضة في  

 رقابة ولو ذاتيـة مـن       ، األمر الذي يؤكد أن هناك     هالتخصصيالسلبية لسياسات   
عالمي حول مثـل تلـك   إلا التعتيم ىإلقبل بعض رؤساء تحرير الصحف يؤدي    

 .القضايا الحيوية

أن التعامل األمني مع مثل تلك االحتجاجات اتسم بالرشد السياسي، فلم           : المالحظة الثانية 
يتم التعامل معها بقسوة ولكن كانت هناك محاوالت لتقصي أسبابها وحلها بقـدر           

                                                        
العمل " عن مركز األرض لحقوق اإلنسان بعنوان  تقرير – 2003يمكن مراجعة أحوال العمال في مصر  )460(

 . 2004 القاهرة يناير –" الالئق مطلب كل المنتجين 
تقرير عن مركز األرض لحقوق اإلنسان بعنوان ـ  2003الحاالت فقط مأخوذة عن أحوال العمال في مصر  )461(

 .2004 القاهرة يناير –" العمل الالئق مطلب كل المنتجين " 
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  تهديد القيادات العمالية باستخدام قـانون الطـوارئ، أو         ىإل وء اللج ، أو إلمكانا
 .غير ذلك من طرق التهديد

للمطالبـة بحقـوق مهنيـة مرتبطـة     إن جميع تلك االحتجاجات كانت   : المالحظة الثالثة 
 .2003 و2002لتي مرت بها مصر عامي زمة االقتصادية الحادة اباأل

يكن هناك تواجد حزبي أو ذو طبيعة سياسية بشكل عام وسـط            نه لم   أ :الحظة الرابعة لما
  نطاق واسع لتحقيق أهداف    ىالحتجاجية، ولم يجر استخدامها عل    تلك الحركات ا  

 .سياسية

إن منظمات حقوق اإلنسان العاملة في مجـال الرصـد والمراقبـة            : الخامسةالمالحظة  
لـك المعلومـات    للحقوق االقتصادية واالجتماعية كانت هي السباقة في نشـر ت         

، األمر الذي يوضح أن حركة حقوق اإلنسان المصرية في حالة تفاعل            حليلهاوت
 )462(.مستمر مع المجتمع المحيط وتستجيب الحتياجاته

                                                        
المقاومة سبيل " األرض لحقوق اإلنسان بدور بارز في هذا المجال يمكن مراجعة تقاريره مثل يقوم مركز  )462(

    www.lchr-eg.org .2003مارس " احتجاجات العمال المصريين في مواجهة األزمة " النصر 
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 )17(الجدول رقم  

 2002 االحتجاجات الخاصة بعمال القطاع الخاص 17-1
 17تابع جدول رقم 

 التاريخ نوعه سبب االحتجاج مكان االحتجاج م
 1/1/2002 إضراب  فصل من العمل  شركة يورد جيت للمقاوالت  1
ــرف  مجموعة شركات النشرتى  2 ــدم ص ع

 مستحقات 
 1/1/2002 إضراب وتجمهر

ــرف  شركة مطاحن السادات  3 ــدم ص ع
 مستحقات

 1/1/2002 إضراب وتجمهر 

 7/1/2002 إضراب وتجمهر فصل تعسفى  سينسبرى 4
 13/1/2002 ب اضرا فصل  دايو موتورز ايجبت  5
 15/1/2002 إضراب واعتصام  عدم للتأمين  عمال محاجر الرخام بقنا  6
 30/1/2002 إضراب واعتصام  فصل  وود بيكير  7
 10/2/2002 إضراب وتجمهر  نقل من الشركة  بيبسى كوال  8
 12/2/2002 إضراب  فصل تعسفي  وود بيكير  9
 14/2/2002 إضراب وتجمهر  فصل جماعي  شركة السكان قطاع توزيع  10
ــف إدارة  سائقوا الميكروباص 11 تعسـ

 المرور
 18/2/2002 إضراب 

 20/2/2002 تجمهروإضراب  وقف المرتبات سينسبرى 12
 20/2/2002 إضراب واعتصام الفصل التعسفي  نباء الكويتية جريدة األ 13
 10/3/2002 إضراب وتجمهر  فصل تعسفي  الشركة الدولية للمنسوجات  14
ــرف  غبور للسيارات  15 ــدم ص ع

 مرتبات 
 12/3/2002 إضراب وتجمهر 

 7/4/2002 إضراب و اعتصام  رباح صرف األ سمنت شركة اإلسكندرية لأل 16
 10/4/2002 إضراب و اعتصام  فصل تعسفي  الجمعية البريطانية المصرية  17
عمـال المراكــب الســياحية   18

 باألقصر 
ــيض  تخفـــ

 المرتبات 
 15/4/2002 ب وتجمهر إضرا

 23/4/2002 إضراب و تجمهر   عاملين 5فصل  شركة اليوريه بالمحلة  19
 23/4/2002 إضراب  إغالق الحديقة  الحديقة الدولية المصرية  20
شــركة كــارمن للمنتجــات  21

 الورقية 
 15/5/2002 إضراب  فصل تعسفي 

 20/5/2002 راب إض زيادة التعريفة  سائقوا الميكروباص بالمحلة  22
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 17تابع جدول رقم 
 التاريخ نوعه سبب االحتجاج مكان االحتجاج م
 21/5/2002 إضراب و اعتصام  فصل تعسفي  شركة نيسان 23
 21/5/2002 إضراب و تجمهر فصل تعسفي  شركة نيسان  24
 21/5/2002 إضراب  فصل تعسفي  شركة نيسان  25
 21/5/2002 إضراب و اعتصام  فصل تعسفي  شركة نيسان  26
 21/5/2002 إضراب  فصل تعسفي  شركة نيسان  27
 11/6/2002 إضراب واعتصام  فصل تعسفي  دايو موتورز 28
الشركة المصـرية لصـناعة      29

 السيارات 
 12/6/2002 إضراب وتجمهر  فصل جماعي 

شــركة اإلتحــاد الصــناعي  30
 للنسيج

ــرف  ــدم ص ع
 مرتبات 

 20/6/2002 إضراب وتجمهر 

ـ   31 ن بمرسـى   والباعة المتجول
 مطروح 

 25/6/2002 تجمهر إضراب و نقلهم من مكانهم 

 9/7/2002 إضراب وتجمهر  فصل  مصانع الغزل بالمحلة  32
 16/7/2002 إضراب  فصل تعسفي  كارمن  33
الشركة المتحدة للصـناعات     34

 الهندسية
انهيــار دخــول 

 العمال
 17/7/2002 إضراب وتجمهر 

 24/7/2002 إضراب وتجمهر  وقف المرتبات  شركة امكو اى جى  35
 4/8/2002 إضراب وتجمهر تعسف اإلدارة   سيما للتصنيعشركة 36
 10/8/2002 إضراب  تعسف اإلدارة  سمنت العامريةأشركة  37
 15/8/2002 إضراب واعتصام فصل تعسفي  شركة وود بيكر  38
الشركة المصـرية لصـناعة      39

 العلب 
توقف الشـركة   

 عن العمل 
 2/9/2002 إضراب وتجمهر 

 3/9/2002 إضراب واعتصام  ل تعسفي فص شركة ميديكيت 40
 6/9/2002 إضراب واعتصام  فصل تعسفي  شركة نيسان  41
 19/9/2002 إضراب واعتصام  بيع الشركة  شركة وسط الدلتا 42
إجبار العـاملين    البنك المصري المتحد  43

 على االستقالة 
 14/10/2002 إضراب وتجمهر

مصنع فريمس بالعاشر مـن      44
 رمضان

ــدم  ــرف ع ص
 المرتبات

 17/10/2002 إضراب 

 26/10/2002 إضراب وتجمهر بيع المصنع  مصنع البصل بسوهاج 45
ــرف  الشركة القابضة للتجارة  46 ــدم ص  6/11/2002 إضراب وتجمهر ع
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 17تابع جدول رقم  

 التاريخ نوعه سبب االحتجاج مكان االحتجاج م

 المستحقات
ــرف  شركة مكارم للغزل  47 ــدم ص ع

 المرتبات 
 4/12/2002 إضراب وتجمهر 

الشركة األمريكية المصـرية     48
عة العلب بالعاشر مـن     لصنا

 رمضان

ــرف  ــدم ص ع
 المرتبات

 14/12/2002 إضراب وتجمهر 

 31/12/2002 إضراب  فصل تعسفي  مجموعة لقمة الفيبر جالس 49
    احتجاج 49 جمالى اإل 

 . نستخلص منه عدد من المالحظاتنأوبمراجعة هذا الجدول يمكن 

 في نطاق   ج شهرياً  حاالت احتجا  4إن متوسط عدد حاالت االحتجاج قد بلغ         .1
 . طاع الخاص المصريالعاملين في الق

 حالة منهم كانت نتيجـة      24 فإن   2002 خالل عام    اًاحتجاج49انه من بين     .2
 %.49 ىإلاحتجاج علي عمليات فصل تعسفي بنسبة تصل 

حالة عـدم صـرف     12هناك من بين تلك الحاالت التسعة واألربعين أيضا          .3
 % .24,5ىإلمستحقات العاملين بنسبة تصل 

 توقفها عـن     بسبب إغالق المنشأة أو    تمن تلك الحاالت هي كان    % 8,2إن   .4
 .العمل

 . تعسف اإلدارة مع العمالىابها إلمن حاالت االحتجاج ترجع أسب% 4إن  .5

من الحاالت ترجع إلـي إجبـار عـاملين علـي           % 2 هناك نسبة    وأخيراً .6
 عـدم   أو،   األرباح المقررة لصالح العـاملين     االستقالة أو عدم صرف نسبة    

، أو تعسف بعـض اإلدارات  ىأخر أماكن ىلإم تعسفيا   عليهم أو نقله   للتأمين
 .حالة تعسف رجال المرور مع سائقو الميكروباص ـ الحكومية معهم
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  2003 احتجاجات عمال القطاع الخاص 17-2
 الشهر نوع االحتجاج سبب االحتجاج موقع االحتجاج م
ــركة اس ام اس   1 ــال ش عم

 ية بالمحلة الغرب
ــل  فصــل ونق

 تعسفي 
 يناير  إضراب عن العمل 

 يناير الطعام عن  العمل وإضراب  فصل تعسفي   وود بيكر بالجيزة ةشرك 2
عـدم صـرف    فندق أوروبا بالجيزة  3

 مستحقات 
 يناير إضراب واعتصام 

إضراب عن العمل وعـن      فصل تعسفي  شركو وود بيكر بالجيزة  4
 الطعام 

 فبراير 

ــادة  ينات زفتى الغربية مكتب تأم 5 ــدم زي ع
 المعاش 

العمـل وعـن     من   إضراب
 الطعام 

 فبراير 

 فبراير  إضراب واعتصام  فصل تعسفي شركة نيسان الجيزة  6
ــط   7 ــرق األوس ــركة الش ش

 لإلضاءة الجيزة 
عـدم صـرف   

 مستحقات 
 مارس  إضراب وتجمهر 

 س مار إضراب وتجمهر  فصل تعسفي  القرى السياحية باألقصر  8
 مارس  إضراب وتجمهر  فصل تعسفي  شركة غزل بنى سويف  9
 بريل إ إضراب واعتصام  فصل تعسفي  المصنع الفني للوحات بالجيزة  10
 –النيل للصناعات الغذائيـة      11

 الجيزة 
 إبريل  إضراب واعتصام  فصل تعسفي 

شركة مصر للمستحضـرات     12
  القاهرة –الطبية 

ــن   ــم م خص
 المرتب 

 إبريل واعتصام إضراب 

عـدم صـرف    شركة اسمنت بنى سويف  13
 مستحقات 

 مايو  إضراب واعتصام 

 مايو  إضراب وتجمهر  إغالق المصنع مصنع األعالف بمطروح 14
الشركة العربيـة لألخشـاب      15

 باإلسكندرية 
عـدم صـرف   

 المرتبات 
 مايو  إضراب وتجمهر 

 مايو  إضراب وتجمهر  إغالق المصنع  شركة كوكوال باإلسماعيلية  16
ــيارات  17 ــان للس ــركة نيس ش

 بالجيزة 
 مايو  إضراب واعتصام  فصل تعسفي 

 مايو  إضراب واعتصام  فصل تعسفي  شركة دريم بارك بالجيزة  18
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 الشهر نوع االحتجاج سبب االحتجاج موقع االحتجاج م 

 مايو  إضراب وتظاهر  فصل تعسفي   الجيزة –شركة دايو  19
عـدم صـرف    شركة الدلتا للطوب الرملي  20

 المستحقات 
 يونيو وتجمهر إضراب 

 يونيو إضراب وتجمهر  فصل تعسفي  شركة مصر نايل  21
شركة مصر ألعمال األسمنت     22

 المسلح 
عـدم صـرف   

 مستحقات 
 يونيو إضراب وتجمهر 

 يونيو إضراب العمل وعن الطعام  فصل تعسفي  شركة دايو ايجبت بالجيزة  23
 يونيو صام إضراب اعت إصابة عمل  شركة دايو موتورز الجيزة  24
الشركة المصـرية األلمانيـة      25

 للسيارات 
 يوليو إضراب واعتصام  فصل تعسفي 

الطبية  شركة الشرق للخدمات   26
  القاهرة –

 أغسطس إضراب عن العمل و الطعام فصل تعسفي 

 أغسطس إضراب عن  العمل والطعام  إصابة عمل  مصنع أبو المجد للكاوتش  27
 أغسطس إضراب عن  العمل والطعام  فصل تعسفي  إمبابة مصنع مكرونة طيبة ب 28
 أغسطس إضراب  واعتصام  فصل تعسفي  شركة دايو موتورز بالجيزة  29
 –شركة الدلتا للطوب الطفلى      30

 الشرقية 
 أغسطس إضراب وتجمهر  فصل تعسفي 

ــغ  31 ــحن والتفري ــركة الش ش
 بالسويس 

 أغسطس إضراب وتجمهر  غلق الشركة 

 أغسطس إضراب عن العمل و الطعام  مخالفات إدارية  قي سرفيس بنى سويف سائ 32
 –شركة هيبتـون للسـياحة       33

 الجيزة 
عـدم صـرف   

 مستحقات 
 أغسطس إضراب عن الطعام والعمل 

 أغسطس إضراب عن  العمل والطعام  فصل تعسفي   القاهرة –سفارة الصين  34
 –شركة الطباعة والتغليـف      35

 العاشر 
 سبتمبر تجمهر  ق الشركة إغال

شــركة موتــورز لصــناعة  36
  الجيزة –السيارات 

 سبتمبر إضراب عن الطعام  فصل تعسفي 

 سبتمبر إضراب عن الطعام  فصل تعسفي   الجيزة –شركة كولوينلز  37
 سبتمبر إضراب عن العمل إدارية  قرارات –هلى سوتيه جنرال    البنك األ  38
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 الشهر نوع االحتجاج سبب االحتجاج موقع االحتجاج م

 متعسفة  القاهرة 
عـدم صـرف    ة امينيستوشرك 39

 مستحقات 
 أكتوبر إضراب وتجمهر 

ــة  40  –منظمــة العمــل الدولي
 القاهرة 

 أكتوبر إضراب واعتصام  فصل تعسفي 

ــات  سائقي المنيا  41 مخالفــ
 مرورية 

 نوفمبر إضراب عن العمل 

ــاهرة   42 ــزة الق ــركة أجه ش
  القاهرة –الصناعية 

 نوفمبر إضراب واعتصام  فصل تعسفي 

عـدم صـرف    نع السامولى بالمحلة مص 43
مســــتحقات 
 وفصل تعسفي 

 نوفمبر إضراب عن العمل 

 –شركة اإلسكندرية للصـلب    44
 اإلسكندرية 

 ديسمبر إضراب وتجمهر  غلق المصنع 

 ديسمبر إضراب واعتصام  فصل تعسفي  شركة صناعة األهرام بالمحلة  45

 .بمراجعة هذا الجدول يمكن استخراج بعض المالحظات

 2003 حالهـا عـام      ىجات في نطاق القطاع الخاص ظلت عل      إن االحتجا  .1
 . احتجاجات شهريا في المتوسط4 ىإلحيث وصلت 

حالة فصـل   35 ىإل لتصل   2003إن حاالت الفصل التعسفي قد زادت عام         .2
 .%49 حيث كانت 2002مقارنة بعام % 55,6بنسبة 

 2003م إن حاالت عدم صرف مستحقات العاملين قد انخفـض قلـيال عـا      .3
 حيـث كـان     2002من أسباب االحتجاج مقارنة بعـام       % 22,2حيث بلغ   
24,5.% 

% 11 ىإل ليصل   2003إن حاالت إغالق المنشأة قد ارتفع بشده خالل عام           .4
 .2002فقط عام % 8,2 مقارنة بنسبة من أسباب احتجاج العمال
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 المـرور مـع سـائقي       –إن حاالت االحتجاج نتيجة تعسف جهات اإلدارة         .5 

تجـاج  ح اإل من أسـباب  % 6,7 ىإل ليصل   2003 قد ارتفع عام     –ي  التاكس
 .فقط من أسباب االحتجاج% 2 عن 2002ذد عام حين لم ي

 علي السطح في مصر وهي ظاهرة اإلضراب        إن ظاهرة جديدة بدأت تطفو     .6
ن التعبير عـن مـواقفهم      و وهو سالح أخير يحاول فيه المضرب      عن الطعام 

 بالنسـبة  2003د سجلت فـي عـام       بطريقة قد تعرضهم لخطر الموت، وق     
 حالة احتجاج وبنسـبة تقتـرب       45  حالة من إجمالي   12لالحتجاجات في   

 من   في مجتمع يؤمن بعدم مشروعية االنتحار      ة، وهي ظاهرة جديد   %50من
 . الناحية الدينية

 )18(الجدول رقم

  .2002احتجاجات العاملين في قطاع األعمال العام . 18-1
 18جدول رقم تابع 

 التاريخ نوعه سبب االحتجاج كان االحتجاجم م
 19/1/2002 إضراب واعتصام  فصل تعسفي  يكون أشركة  1
 العامريـة   أسمنتشركة   2

 باإلسكندرية 
 31/1/2002 إضراب واعتصام  فصل تعسفي 

الشـــركة المصـــرية  3
 للصناعات النسيجية 

 9/2/2002 إضراب وتظاهر  عدم تثبيت العاملين 

عـــدم صـــرف   والصلب شركة الحديد 4
 مستحقات 

 18/2/2002 إضراب واعتصام 

 ---- إضراب واعتصام  النقل التعسفي  شركة بيبسى  5
ــد  6 ــمنت بورتالنـ اسـ

 اإلسكندرية 
عـــدم صـــرف 

 مستحقات 
 19/3/2002 إضراب واعتصام 

 15/4/2002 إضراب واعتصام  بيع الشركة  شركة اسمنت حلوان  7
الشركة العربية للغـزل     8

 النسيج و
عـــدم صـــرف 

 مستحقات 
 1/5/2002 إضراب واعتصام 

 12/6/2002 إضراب  عدم صرف مستحقات  العالمية للمسبوكات  9
شركة مصـر ألعمـال      10

  األسمنت
 12/6/2002 إضراب  مستحقات 

إجبار على معـاش     الحديد والصلب بأسوان  11
 مبكر 

 18/6/2002 إضراب وتجمهر 
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 18جدول رقم تابع 
 التاريخ نوعه سبب االحتجاج كان االحتجاجم م
ــات  12 ــركة الكراكـ شـ

 ة المصري
عـــدم صـــرف 

 مستحقات 
 22/6/2002 إضراب و اعتصام 

قطـان  ألامصنع حلـج     13
 بالمنيا 

 23/6/2002 إضراب وتجمهر  تخفيض أجور 

 28/6/2002 إضراب  عدم صرف مرتبات  مصنع غزل ميت غمر  14
 15/7/2002 إضراب واعتصام  زيادة ضغط العمل  شركة التلبيد  15
 10/8/2002 ضراب وتجمهر إ فصل تعسفي  سمنت حلوان أ 16
 25/8/2002 إضراب وتجمهر  بيع الشركة  قطان األدى النيل لحلج او 17
عـــدم صـــرف  شركة النصر للمواسير  18

 مستحقات 
 25/9/2002 إضراب و اعتصام 

ــة   19 ــركة األهليـ الشـ
 .للصناعات المعدنية 

 29/9/2002 إضراب واعتصام  نقل تعسفي 

ــناعات   20 ــة للص األهلي
 دنية المع

 6/10/2002 إضراب واعتصام  بيع الشركة 

 11/11/2002 إضراب  الفصل التعسفي  النيل العامة للنقل الثقيل  21
 18/12/2002 إضراب وتجمهر  فصل تعسفي  شركة النيل للنقل  22

  احتجاج 22 = جمالى األ
 . الجدول التاليىويمكن إدراج عدد من المالحظات عل

 2002 العاملين في قطاع األعمال العام خالل عـام       إن متوسط احتجاجات     .1
 . حالة احتجاج شهريا1,8بلغ 

 أسباب االحتجاج من قبل العاملين في قطاع األعمال العام كانـت            ىعلأ إن .2
مـن إجمـالي    % 36,4بسبب عدم صرف المستحقات وشكل هذا السـبب         

 . حاالت االحتجاجأسباب
حتجاج العمـال خـالل    امن أسباب% 22,7إن الفصل التعسفي شكل نسبة       .3

 .2002عام 
 بيع  ىإل  كان راجعاً  2002من أسباب احتجاج العاملين عام      % 13,6هناك  و .4

 .الشركة لمستثمر خارجي وتخوفات العاملين من سياسات ما بعد البيع
 من حاالت االحتجـاج   % 9,1إن حاالت النقل التعسفي للعاملين تسببت في         .5

 . هذا العاملخال
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ما رفـض تثبيـت     إ ىإل االحتجاج كانت ترجع     من حاالت % 4,5 نسبة   إن .6 

ـ  الخروج   ىعاملين في أعمالهم أو إجبارهم عل     ال   المعـاش المبكـر أو     ىإل
 .الخ..تخفيض األجور

  2002احتجاجات العاملين في قطاع األعمال العام . 18-2

 الشهر نوع االحتجاج سبب االحتجاج موقع االحتجاج م

 فبراير إضراب واعتصام  ل تعسفي فص مصنع الغزل والنسيج بكفر الشيخ  1
الشركة المصرية العربية للمقاوالت     2

 بالجيزة 
 فبراير إضراب وتظاهر  فصل تعسفي 

ــرف   عمال المناجم بمحافظات الصعيد  3 ــدم ص ع
 مرتبات 

 فبراير إضراب وتظاهر 

شـــركة اإلســـماعيلية للغـــزل  4
 باإلسماعيلية 

ــرف   ــدم ص ع
 مرتبات 

 مارس إضراب وتجمهر 

قرارات إداريـة    شركة الحديد والصلب بالقاهرة  5
 متعسفة 

 مارس إضراب وتجمهر 

 مارس إضراب وتجمهر  توقف المصنع  مصنع نسيج بنى سويف  6
ــرف   شركة المحمودية للمقاوالت بالبحيرة  7 ــدم ص ع

 المرتبات 
 مارس إضراب عن العمل 

ــرف   شركة النصر للسيارات بالقاهرة  8 ــدم ص ع
 الحوافز 

 إبريل ب عن العمل إضرا

 مايو إضراب واعتصام  المعاش المبكر   بحلواناألسمنتشركة  9
 يونيو إضراب واعتصام  فصل تعسفي  الشركة العامة للمخابز بالقاهرة  10
شركة الزيوت والصـابون بطنطـا       11

 الغربية 
 يونيو إضراب وتجمهر  بيع الشركة 

 يوليو إضراب عن العمل  ة العمل بيئ شركة الدلتا للغزل والنسيج بزفتي  12
 –ة الجملـة  رالشركة العامـة لتجـا    13

 المنوفية 
ــرف   ــدم ص ع

 مستحقات 
 يوليو إضراب وتجمهر 

ــرف    قنا –مصنع األلمونيوم بنجع حمادي  14 ــدم ص ع
 مستحقات 

أغسط إضراب وتجمهر 
 س

الشركة المصرية إلصـالح وبنـاء       15
  اإلسكندرية –السفن 

ــرف   ــدم ص ع
 مستحقات 

 أكتوبر إضراب وتظاهر 

   احتجاجا 15  اإلجمالي  
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 .2003يمكن إبداء بعض المالحظات علي احتجاجات العمال خالل عام 
 احتجاج بانخفاض طفيـف عـن عـام    1,3إن إجمالي االحتجاجات كانت في حدود       .1

 . احتجاجا كل شهر1,8 ىإل والذي كانت االحتجاجات قد وصلت فيه 2002
من أسباب حاالت االحتجاج وهي نسـبة       % 15,7قد شكل   إن عدم صرف المرتبات      .2

 % .36 وكانت في حدود 2002 عام هت للسبب نفستقل كثيرا عن النسبة التي سجل

من أسباب االحتجاجـات  % 20 ىإلإن حاالت الفصل التعسفي قد شكلت نسبة تصل      .3
 . وهي نسبة مقاربة2002عام % 22 ىإل حين كانت النسبة قد وصلت 2003عام 

 حيـث   2002 مع عـام     2003بة االحتجاج علي بيع المصنع قد تعادلت عام         إن نس  .4
  .2002عام % 13,6مقابل % 13,3 نسبة 2003سجلت في عام 

 )19(  رقم جدول

 .2002احتجاجات عمال الحكومة عام . 19-1
 19تابع جدول رقم 

 التاريخ نوعه سبب االحتجاج مكان االحتجاج م
جمعية نقل الركاب بكفـر      1

  الشيخ
 26/1/2002 إضراب وتجمهر  تخفيض مرتبات 

الجمعيـــة البريطانيـــة  2
 المصرية 

 26/1/2002 اضرب واعتصام  فصل تعسفي 

ـ    3 مين أمستشفى العبور للت
 الصحي 

 6/2/2002 إضراب  سوء معاملة 

 3/3/2002 إضراب وتجمهر  إنهاء عقود العمل  هيئة النظافة بشبين القناطر  4
 11/3/2002 إضراب  نقل تعسفي  زهرى معهد أبو حمص األ 5
 13/3/2002 إضراب  النقل من مكان العمل   الصحي بالفيوم للتأمين 6
عمــال شــركة التمســاح  7

 باإلسماعيلية 
 17/4/2002 إضراب وتجمهر  اعتصام 

عدم الحصول علـى     مترو األنفاق  8
 الترقية 

ــراب  إضـــ
 واعتصام 

29/4/2002 

ـ    9 ة مدرسة الشبين اإلعدادي
 بقطور 

 8/5/2002 اضرب وتجمهر  تعسف 
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 19تابع جدول رقم  

 التاريخ نوعه سبب االحتجاج مكان االحتجاج م
 5/6/2002 إضراب  النقل التعسفي  هيئة الطرق والكباري  10
 17/6/2002 إضراب وتجمهر  فصل تعسفي  مستشفى المعادى  11
 25/6/2002 إضراب وتجمهر  عدم صرف مرتبات  شركة البيزنس بالوراق  12
الهيئة االقتصـادية لميـاه      13

 الشرب 
 4/8/2002 ضراب وتجمهر إ تعسف 

ــراب  عدم صرف مستحقات  شركة النصر للمواسير  14 إضـــ
 واعتصام 

2/9/2002 

 29/9/2002 إضراب وتجمهر  طرد من المساكن  السد العالي  15
احتجاج على عدم توفير     وزارة التربية والتعليم  16

 وسائل مواصالت 
 1/10/2002 إضراب 

 14/10/2002 إضراب  تعسف  نفاق مترو األ 17
 16/10/2002 إضراب وتجمهر  رفض تعيينهم  جامعة المنصورة  18
اتفاق مـع شـركات      هيئة النظافة  19

 متعددة الجنسية 
 29/10/2002 إضراب وتظاهر 

ــراب  عدم صرف المرتبات  جمعية لإلنشاء والتعمير  20 إضـــ
 وإضراب 

13/11/2002 

ــرول   21 ــروع البتـ مشـ
 باإلسماعيلية 

 19/11/2002 إضراب وتجمهر   عدم تثبيت

ــرب    22 ــاه الش ــة مي هيئ
 والصرف بالفيوم 

 27/11/2002 إضراب  عدم صرف مستحقات 

 10/12/2002 إضراب وتظاهر  تعسف  اإلصالح الزراعي  23
 15/12/2002 إضراب وتجمهر  نقل تعسفي  هيئة األبنية التعليمية  24
 25/12/2002 جمهر إضراب وت فصل  مديرية التربية والتعليم  25

  اً احتجاج25  = االجمالى 

 :ويمكن مالحظة ما يلي
 2,1 مـا يسـاوي      2002قد وصل عام     في الحكومة    إن حاالت احتجاج العاملين    .1

 .حالة احتجاج شهريا وهي نسبة مرتفعة بالنسبة للعاملين في هذا القطاع
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 جهـات   المعاملة أو تعسـف    وء س ىتجاجا عل من تلك الحاالت كانت اح    % 20إن   .2
 .اإلدارة مع العاملين

 جهات بعيـده    ىإل من حاالت االحتجاج كانت بسبب نقل العاملين تعسفاً       % 16إن   .3
 . عن مقار أعمالهم، وهي سياسة معروفة بسياسة التشتيتنسبياً

من حاالت االحتجاج بسبب الفصل التعسفي من الخدمة        % 12ويمكن مالحظة أن     .4
لين في الحكومة والقطاع العام     ج للعام وهو سبب لم يكن من ضمن أسباب االحتجا       

 .ذين كانوا يتمتعون بحصانة ضد الفصلال
مـن أسـباب    % 4وهناك عدد من الحاالت تكررت نسبتها ودارت حول نسـبة            .5

مـن المسـكن الـذي      و طرد   أي احتجاج لعدم الحصول علي ترقية       االحتجاج وه 
ـ لة  ن فقد العمل باإلحا   إزه ملحقة بالعمل يفقدها     ي العامل كم  هيشغل  المعـاش أو    ىإل

، أو عـدم     الئقـة  ، أو عدم توفير وسائل مواصالت      تخفيض المرتبات  الفصل، أو 
 . الخ..صرف المرتبات في موعدها

 .2003احتجاجات عمال الحكومة عام  . 19-2
 الشهر نوع االحتجاج سبب االحتجاج موقع االحتجاج م
 فبراير  تجمهر إضراب و  ىفصل تعسف  الجيزة –شركة النيل للنقل الثقيل  1
ــن  عدم صرف مستحقات  العاملين بمحطة المياه بالقليوبية  2 ــراب ع إض

 العمل 
 فبراير 

 –عمال النظافة ببوالق الدكرور      3
 الجيزة 

قـــرارات إداريـــة 
 متعسفة 

 فبراير  إضراب واعتصام 

 مارس  إضراب وتجمهر  قرارات إدارية متعسفة  العاملين بهيئة النظافة بالقاهرة  4
 –عمال مجلس مدينة منيا القمح       5

 الشرقية 
ــن  عدم صرف مستحقات  ــراب ع إض

 العمل 
  إبريل

العاملين بقطاع الفنون التشكيلية      6
 بالقاهرة 

  إبريل إضراب وتجمهر  عدم صرف المرتبات 

الشركة المصـرية لالتصـاالت      7
 بكفر الشيخ 

  إبريل إضراب وتجمهر  فصل تعسفي 

 المخــابز العــاملون بمشــروع 8
 بالشرقية 

  إبريل إضراب وتجمهر  فصل تعسفي 

 مايو  إضراب وتجمهر  عدم صرف المرتبات  –مبـو   أالعاملون بشركة كـوم      9
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 الشهر نوع االحتجاج سبب االحتجاج موقع االحتجاج م 

 أسوان

 –العاملون بهيئة مياه الشـرب       10
 أسوان 

 مايو  إضراب واعتصام  فصل تعسفي 

الشركة القابضة لمصر للطيران     11
  القاهرة –

ــ فصل تعسفي  ــراب ع ن إض
 العمل 

 مايو 

 يونيو  إضراب عن العمل  فصل تعسفي   القاهرة –مدرسة أبو زهرة  12
شركة الشرق األوسط الستصالح     13

  القاهرة –االراضى 
 يونيو  إضراب واعتصام  انهيار الشركة 

العمال المؤقتين بالحكم المحلـى      14
 باألقصر 

 يوليو  إضراب وتجمهر  عدم تثبيت للعمالة 

 يوليو  إضراب وتجمهر  مخالفات إدارية  شفى سوهاج التعليمي مست 15
 يوليو  إضراب وتظاهر  قرارات إدارية تعسفية  مستشفى سيد جالل بالقاهرة  16
 يوليو  إضراب وتجمهر  عدم تثبيت العمالة  جامعة طنطا  17
 أغسطس  إضراب وتجمهر  فصل تعسفي  العاملون بمشروع الرصف بالفيوم  18
 أغسطس  إضراب وتظاهر  عدم صرف مرتبات  العاملين باألوقاف بالفيوم 19
 أغسطس  إضراب وتجمهر  عدم صرف مرتبات  شركة الحرير الصناعي بكفر الدوار  20
 سبتمبر  إضراب واعتصام  غلق الشركة  الشركة المصرية للكاوتش بطنطا  21
 سبتمبر   وتجمهر إضراب غلق الشركة  العاملين بميناء اإلسكندرية  22
النقابــة العامــة للنقــل البــرى  23

 ببورسعيد
إضراب الطعـام    فصل تعسفي 

 وعن الطعام 
 أكتوبر 

 أكتوبر  إضراب وتجمهر  إداريفساد  الضرائب العقارية بالدقهلية  24
 أكتوبر  إضراب واعتصام  عدم صرف مستحقات  حى بدمياط صللتأمين ال 25
 نوفمبر  إضراب واعتصام  عدم صرف مستحقات  القاهرة موظفي جامعة األزهر ب 26

 .وبمراجعة هذا الجدول يتبين بعض المالحظات الهامة
ظل معدل إجمالي حركات االحتجاج بين العاملين في الحكومـة ثابـت حتـى               .1

 حـين كـان    شـهرياً  جاحتجا2, 2 بواقع   اً احتجاج 26 حيث كان    2003نوفمبر  
 . حالة احتجاج شهريا2,1 ما يساوي 2002معدل تلك االحتجاجات في عام 
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عـام  % 30 ىإلارتفعت حاالت االحتجاج نتيجة عدم صرف المستحقات المالية          .2
 .2002فقط عام % 4 حين لم تزد عن 2003

 من حاالت االحتجاج  % 30 ىإلوصلت حاالت االحتجاج نتيجة الفصل التعسفي        .3
 .2002فقط عام % 12، حين كانت 2003عام 

ـ جاج نتيجة انخفضت حاالت االحت  .4  معاملـة  وءالقرارات اإلدارية المتعسفة أو س
عـام  % 20 مقارنـة  بنسـبة         2003فقط عام   % 11,5جهات اإلدارة لتكون    

2002. 
ت تعرف طريقها   أتعبير عن طريق اإلضراب في مصر بد      ن حرية ال  أويمكن القول ب  

ـ نه سوا أوووأدها   العمال المصريين رغم محاوالت التعتيم عليها،        ىإل ت الدولـة  ء اعترف
نكرته فإن األفواه الجائعة لن تتواني عن التعبير عن غضـبها بكـل             أبحق اإلضراب أو    

 من أن تمـوت دون      االمتناع عن الطعام بإرادتها بدالً    ختيار الموت ب  اممكنه ولو ب  طريقه  
 .طعام بفعل الركود االقتصادي الذي يساهم تفشي الفساد في تعميقه
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 �� ا�N�R ا��"دي #

 ا��F �� ا��
	�� #	� ا��D"ه� واMج��"ع ا������@ 
 

,ث و    ن�" M ن
��ض #�2 ب
' ا���ـ      إ � تـ� �ا:@  إذا��ات ا�ـ�  أراد ا�ـ�
            @ � ـ# @ أن �
ـ	 ��ام و��ـ ,�� وا�Mـ� N ا��ـ� L ـآ 
�ر6 �ـ� mـ @ أن �
	� ـ#

        e � ذـ� �"رات أو ]ـ� b  . ذ�N)� e ا�,ول ا�����fة دون ت�C�E ـس و�ـ%
      Mب��ـ��� ��ـ� أو N 2 آ"ـ�  #���" ن�@ ا������@ أن ن��ن #�2 وـ#


� ب"�F�f #�2 �" ��,ث �(N ا���ا:@ ت�"�     ��@ ن�@ ج��
" ن� "� N�

	ــ� #ــ@ mــ
�ر6 ب���E�ــL دون ا[\ــ�ل بــ"�T@ أو ت��ــ�� �����ــ"ت � 

  "ا���ا:��@

 .�@ ت���0 ص�PR� �R"�� ا�� �k ���� �	"رك 
 

" Cه @�c�ا ��Tه�ات ه� \�وج #@ :"#� أو�2 ا"D� �� وج�P�ا
أدرى ا��"س ب��"�0 ا�	�د وا�
	"د وأن ت��R�"P� e ���ا#, ا�,�@ 

 وس" N أ�N)� ،Nf ج�^ ا��	�#"ت، �,#C ا[س���، وأن ه�"ك
����E��R�ا ��f��ا 

 �
 ب� ا���Nأج�
 دب ا��
	�� #@ ا��أيأس�م وا[

 . 25/5/2002ج��,ة اTه�ام ا������ 
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 ي #�� �N�R ا��"دا

 ا��F �� ا��
	�� #	� ا��D"ه� واMج��"ع ا������@ 

 

تعرف المظاهرات بالمعنى الواسع بأنها االجتماعات الثابتة أو المتنقلة التي تـتم            
 تجمعات منظمة لهـا غـرض محـدد    – بمعنى آخر –أو هي  . في طريق أو ميدان عام    
 .لعاماوتجرى على الطريق 

التفاقيات الدوليـة علـى تأكيـد حريـة         وقد تواضعت األعراف والمعاهدات وا    
المواطنين في اإلعراب عن وجهات نظرهم وآرائهم بكافة الطرق المشروعة والسـلمية             
سواء بالتعبير عنها في شكل مسيرات أو تجمعات سلمية، وانطالقا من هذا المبدأ العـام               

ـ امه  قننت الدول المختلفة إجراءات تنظيم واستخدام هذا الحق وليس الحد مـن اسـتخد  
بسن اللوائح والقوانين التي تؤكد في مقدماتها على حق المواطنين في التظاهر والتعبيـر              

وقد سابقت مصر هذه الدول واالتفاقيات الدولية بسن عـدد مـن            . عن آرائهم بكل حرية   
حـد الوسـائل    أوتحرم المواطنين مـن اسـتخدام       القوانين واللوائح التنفيذية التي تحجم      

 في التعبير عن آرائهم في كافة قضـايا العمـل الـوطني الـداخلي               المشروعة والسلمية 
، وقد اتجهت األجهزة األمنية إلى تنفيذ هذه القوانين         ايا السياسية الخارجية المتشابكة   وقض

واللوائح بشكل متعسف ومجهض ألي نوع من حرية التظاهر السلمي والقـانوني، ممـا              
التصدي لهذه األجهزة وممارسـتها   إلى مجلس الدولة   ءفي قضا استدعى من قضاة مصر     

المنتهكة للحقوق والحريات التي أكدتها االتفاقيات والعهود الدولية فـي مجـال الحقـوق              
 1971 وانتهاء بدستور    1923 من دستور    السياسية وأقرتها مواد الدساتير المصرية بدءاً     

 : ، وهو ما سيكون موضع تفصيل على النحو التالي 
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 ا��	�! اTول  

  وا��F �� اMج��"ع ن�@ ا����,ة ����� ا��D"ه�  ا���ا
  ن�Dة ت������

 1914لسـنة   10 أصدر االحتالل اإلنجليزي القانون رقم       1914 أكتوبر   18في  
ة األولي، وقـد ترتـب علـي هـذا        يبمنع التجمهر وكان ذلك بمناسبة قيام الحرب العالم       

ـ   المشروع منه   القانون منع كل اجتماع حتي     ة والجمعيـة التشـريعية     وإغالق جميع األندي
 .والمجالس القروية

 1923 صـدر دسـتور   1922وعقب انتهاء الحماية البريطانية علي مصر عام     
ن كانـت   إ أن االجتماعـات و    ى إل بدأ الرأي والحق في االجتماع مشيراً     إ الحق في    مقرراً

 .حره إال أنها تخضع ألحكام قانون خاص يجب أن يصدر لتنظيمها 
نون يحمل رقم    بقا حتالل أصدرت الحكومة المصرية قراراً    وبإيعاز من سلطة اال   

 دون أن تتـرك ألعضـاء       –الجتماعات العمومية والمظـاهرات     ا لتنظيم   1923لسنة14
 .البرلمان الجديد فرصة لمناقشة ذلك القانون

 لـم   1923لسنة14ن قانون االجتماعات العامة والمظاهرات رقم       أويمكن القول ب  
 أساس واحد فقط    ىتماعات، وقد أقيم هذا القانون عل     ل بحرية االج   للقو اًييترك مجاال حقيق  

 االجتماع أو منعـه     ىاحبة الحق المطلق في الموافقة عل     وهو أن السلطة التنفيذية هي ص     
وال قيمـة    لغـوا    1923 من دستور عام     20 و 14أو فضه، وهو ما يجعل نص المادتين        

والرأي العام المصـري قاطبـة      " دحزب الوف "، وقد احتج سعد زغلول باشا وحزبه        لهما
 لمزايا الديمقراطية التي انتزعتهـا األمـة عقـب           هذا القانون الجائر واعتبروه سلباً     ىعل

 )463(.1919ثورة 
ي كان حزب الوفـد يشـكل    وافق مجلس النواب المصري الذ 1924وفي يوليو   

 ولكـن ضـغوط االحـتالل    1923لسـنة 14 مشروع قانون بإلغاء القـانون  ىأغلبيته عل 
 الـوزارة عـام   ىاول مصطفي النحاس باشا عندما تولنجليزي حالت دون ذلك، وقد ح اإل

، رفض اإلنجليز ذلك عالنية بحجـة أن إلغـاء          1924 تمرير مشروع قانون عام      1928
                                                        

مرجـع سـابق    ـ   1936ـ1918ضان تطور الحركة الوطنية في مصر       معبد العظيم ر  . يمكن مراجعة د   )463(
 1966 الجزء الثاني طبعه –في أعقاب الثورة المصرية  –، وأيضا عبد الرحمن الرافعي  661رة إليه ص  اإلشا
  .51-45ص
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 الرغم من رفض النحاس باشا عالنية       ىن يعرض أرواح األجانب للخطر، وعل     هذا القانو 
لطة االحتالل في ذلك الوقت ردت علي ذلـك         تدخل اإلنجليز في عملية التشريع إال أن س       

ن البرلمان لـن    أ ب  قاطعاً بإرسال مذكرة شديدة اللهجة إلى النحاس باشا وطلبت منه تأكيداً         
 ، وإزاء تلك الضـغوط تراجـع مصـطفي          1923لسنة14يواصل مناقشة إلغاء القانون     

مجلس الشـيوخ   من   طلب   هالنحاس باشا وقدم مذكرة إلى الحكومة اإلنجليزية قال فيها أن         
التوقف عن نظر مشروع القانون وتأجيلة إلى دور انعقاد تال، واعتبرت الحكومة أن هذا              

ن ظـل نـواب    ولم يتم مناقشة إلغاء القانون بعد ذلك بشكل جدي، وا        .)464( الحل مرضيا 
 .ه من حين إلى آخرئاألمة يثيرون أمر إلغا

 1914ســنةل10انونين جمــال بعــض المالحظــات العامــة علــي القــإويمكــن 
 .نعات العامة والمظاهرات في مصر اآلاللذان يحكمان االجتما و1923لسنة14و
أنهما صدرا في عهد االحتالل اإلنجليزي لمصر واستمرا نافذين نتيجة ضـغوط          .6

سك الحكومة  ة من سلطة االحتالل األمر الذي يجعلنا نتساءل عن أسباب تم          يحقيق
 ، وهو ما يؤكد انـه ال        1956م   اإلنجليز عن مصر عا    ءالمصرية بهما بعد جال   

توجد فروق جوهرية في األهداف بين االحتالل الخـارجي والسـلطة الوطنيـة       
المستبدة في األهداف والغايات، فكالهما يسعيان إلى تقييد حريـات المـواطنين            

 .ألسباب مختلفة
بين االجتماعات العامة والمظاهرات مـن حيـث    ى قد سوالمشرع المصرين  إ .7

ءات خاصة وقيود تكاد تكون واحـدة علـى الـرغم مـن أن              إخضاعها إلجرا 
دعى إلى تعطيل الحياة اليوميـة   أ لألمن العام، و   المظاهرات بطبيعتها أكثر تهديداً   

  تشـريعياً  وحرية األفراد في المرور واالنتقال، األمر الذي كان يستوجب تنظيماً         
 .امةيقوم على نصيب أوفر من الرعاية العتبارات النظام والمصلحة الع

لم يفرق بين االجتماعات العامة والمظاهرات من حيث طبيعة كـل           ن المشرع   إ .8
منهما وحدود الحريات والسلوكيات التي يتبعها األفراد فـي هـذين المجـالين             

، وكذلك لم يدرك طبيعة التطور والتجديد الذي يطـرأ علـى السـلوك       المتباينين
                                                        

 الجزء األول – دور مجلس الدولة في حماية الحقوق والحريات العامة المستشار الدكتور فاروق عبد البر )464( 
 .إليه  مرجع سابق اإلشارة– 85ص 
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نظمـان التجمهـر    البشرى من فترة ألخرى حيث اكتفـى بإصـدار قـانونين ي            
واالجتماعات والمظاهرات في العقدين األول والثاني من القرن العشـرين، دون           

 .إضافة أية تعديالت أو إلغاء بعض المواد المكبلة لممارسة هذا الحق فيهما
بقرار رئيس الجمهورية رقـم      ه والتعديل الذي تم علي    1914لسنة10ن القانون   إ .9

 جميعهم صدروا بقرارات    1923لسنة  14، وكذالك القانون رقم     1968 لسنة   87
 البرلمانـات التـي     بقوانين أو نحوها دون أن يناقشوا مناقشة جادة من خالل         أو  

دتهـا سـلطات    أبرلمان مناقشة تلك القوانين قـد و      ن محاولة ال  إكانت قائمه بل    
 .االحتالل كما بينا

 انه علي الرغم من تصديق الحكومة المصرية علي العهـد الـدولي للحقـوق               .10
المدنية والسياسية واللذان يبيحان حق االجتماعات العامة والمظـاهرات ،إال أن           

ذين القانونين ليتواءما مع نصوص العهد علي       تقم بتعديل ه  الحكومة المصرية لم    
 . الحكومة المصرية هذا التعديلىالمادة الثانية من العهد تحتم علمن أن الرغم 

 القـانونين   ىبعض المالحظات التفصيلية عل   بداء  إوبعد تلك المالحظات العامة يمكن      
 .اللذين يحكمان حرية التجمع السلمي والتظاهر علي النحو التالي 

 . مالحظات تفصيلية - بشأن التظاهر 1914 لسنة 10القانون . 1

 على تشديد العقوبة على الجـرائم التـي         ليس قاصراً  1914لسنة10ن القانون   إ . 1 -1
نـه يعاقـب علـى مجـرد        إجاء في مقدمته، بل      الجمهور كما    ترتكب بواسطة 

التجمهر المؤلف من خمسة أشخاص على األقل من غير ارتكاب أي جريمة إذا             
نه أن يجعل السلم واألمن العـام       أجال السلطة بحسب تقديرهم أن من ش      رؤى لر 

في خطر وأمر رجال السلطة المتجمهرين بالتفرق، فمن رفض طاعـة األمـر             
يعاقب بالحبس أو الغرامة طبقا للمادة األولى مـن هـذا           يعمل به   لم  بالتفرق أو   

اعتداء على حرية األفراد في التنقل ويضع قيودا        ، األمر الذي يعد بمثابة      القانون
 .فى التفرق واالجتماع ما دام عملهم ال يضر بالغيرتهم على حري

 مجرد النية ويمكـن التأكـد مـن ذلـك           ى يعاقب عل  1914لسنة10ن القانون   إ  .2 -1
عقوبـة التجمهـر إذا كـان       والتي تشدد   الثانية من القانون    مراجعه نص المادة    ب

الغرض منه منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح إذا كان الغرض منه التـأثير    
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، والغرض  الخ  ... على السلطات في عملها أو حرمان شخص من حرية العمل           
 أمـر   ه باعتبار هن اكتشاف  ال يمك   مضمراً كما هو معروف في الغالب يكون أمراً      

 .نفسي
 يضع عقوبات علي أمور لم يحددها بشكل دقيق مثـل           1914لسنة10ن القانون   إ  . 1-3

ن أو ي المتجمهـر الاسـتعم والتي تشدد العقوبة في حال الثالثة من القانون   المادة  
 لمفهـوم القـوة     يحدد المشرع تعريفـاً   ، دون أن    حدهم القوة أو العنف   أل  ااستعم

  .تهام برمته إلى تقدير سلطة اإلح العنف ، مما يخضع األمروكذلك مصطل
تم تعديله بقرار رئيس الجمهوريـة   الرغم من تشدد القانون أصال فإنه قد ىنه عل أ . 1-4

 والتي ضـاعفت الحـد األقصـى     مكررا3ً بإضافة المادة    1968 لسنة   87رقم  
ن المنصوص عليهم   حد المتجمهري أألية جريمة إذا كان مرتكبها      للعقوبة المقررة   

المؤبدة تجاوز مدة األشغال الشاقة      في المادتين األولى والثانية بحيث أصبحت ال      
، وكانت ظروف هذا التعديل هي المظـاهرات  أو المؤقتة أو السجن عشرين سنة  

 احتجاجا على األحكام الصادرة المخففة على       1968التي اجتاحت البالد في عام      
 والتي رأى كثير مـن المـواطنين أنهـا ال       1967المسئولين على هزيمة يونيو     

تتناسب مع ما اقترفوه من تهاون واستخفاف في أداء وظـائفهم ومهـامهم فـي              
 .465الدفاع عن الوطن

ن تقرير األحكام الخاصة باالجتماعات العامة      أ بش 1923 لسنة   14القانون رقم    . 2
 . مالحظات عامة – وبالمظاهرات في الطرق العمومية

 : والتي تجمل فيما يلي1923لسنة14  القانون رقمىبعض المالحظات علبداء إيمكن 
المـادة الثانيـة     هعلينصت  وفقا لما   ضرورة إخطار البوليس قبل عقد االجتماع        . 2-1

على ضرورة اإلخطار قبل عقد االجتماع بثالثة أيام على األقل، وتـنقص هـذه       
 . ياالمدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان االجتماع انتخاب

المـادة  ويمكن مالحظة ذلك من نـص      حق البوليس في منع االجتماع قبل عقده         . 2-2
نه يجوز للمحافظ والبوليس منع االجتماع قبـل عقـده، ونصـت            أالرابعة على   

                                                        
) 1981، منشاة دار المعـارف،  اإلسكندرية(بعض القوانين المنظمة للحريات، ، دراسات فى رأفتوحيد . د- 465

 . 211ص 
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المادة التاسعة من القانون على سريان أحكام هذه المادة على كافة االجتماعـات              

 الطرق أو الميادين العامة والتـي       والمواكب والمظاهرات التي تقام أو تسير في      
 .يكون الغرض منها أساسيا

 المـادة  ه، وهو ما تنص علي  حق البوليس في حضور وحل االجتماع أثناء عقده          . 2-3
حق البوليس دائما في حضور االجتمـاع       الرابعة أيضا حيث تذهب إلى أن من        

، وهى  اع  واختيار المكان الذي يستقر فيه ، كما نصت على حقه في حل االجتم            
 حد لها ألنها تجعل من رجـل البـوليس مـدعياً          تخول للبوليس سلطة واسعة ال    

، ويجرى كل ذلك في دقائق معدودة ويكون حكمـه فـي             ومنفذاً  وقاضياً عمومياً
 .)466(حل االجتماع نهائيا 

ع قد سوى بين االجتماعات العامة والمظاهرات من حيـث إخضـاعها          رن المش إ.  2-4
د خاصة تكـاد تكـون واحـدة علـى الـرغم مـن أن               إلجراءات خاصة وقيو  

اسـا  المظاهرات بحكم األعداد الهائلة المشاركة فيها وبطبيعتها السياسية أكثر مس    
دعى إلى تعطيل الحياة اليومية وحرية األفـراد فـي المـرور            أ، و باألمن العام 
 يقوم على نصيب أوفر مـن  ، األمر الذي كان يستوجب تنظيما تشريعياً    واالنتقال

 . عتبارات النظام والمصلحة العامةرعاية الال

 االجتماعات االنتخابية على فترة قصيرة تمتد من يوم دعوة النـاخبين            رقصإن   .2-5
، فضـال عـن   نتخابي الذي يقلل من أهمية االجتماع اإل إلى يوم االنتخاب، األمر   

  خاضـعة ا عن انهنتخابي قبل عقده، فضالً نه من حق البوليس حل االجتماع اإل      ا
   .لحق الحل أثناء عقدها الذي توسع فيه القانون

ن المادة الثامنة فقرة ثانية من القانون أعطت للبوليس سلطة تقدير ما يعتبر من              إ .2-6
، لعامة سواء كان االجتماع في مكان، أو محـل عـام أو خـاص             االجتماعات ا 

ـ              اًداءوبالتالي سلطة حضور هذا االجتماع وسلطة منعه وحله وهو ما يعتبر اعت
 .صارخا على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين

                                                        
القاهرة (، األولالجزء : فاروق عبد البر، دور مجلس الدولة المصرى فى حماية الحقوق والحريات العامة .د) 466(

 . 346-344ص ) 1988: 
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 حتى بعد وفاتهم فهو يأبى إال أن تكون لـه           ن هذا القانون لم يدع الناس أحراراً      إ . 2-7
نه إذا نظـم موكـب بمناسـبة        أتى على جنازة األموات، وينص على       سيطرة ح 

ـ      أن القانون ب  تشييع جنازة فقد نصت المادة التاسعة م       ن ن اإلعـالن الصـادر م
السلطة بمنع الموكب أو بتحديد خطة سيرة يبلغ إلى القائمين بشئون الجنازة من             

 .أسرة المتوفى
تحرص المادة العاشرة من القانون على االحتفاظ لإلدارة لمـا تمتـع بـه مـن                 . 2-8

نه ال يترتب على أي     أ، فتذكر   1923 لسنة   14انون رقم   سلطات خارج نطاق الق   
ي تفريق كل احتشاد     ما للبوليس من الحق ف     اًيدنص من نصوص هذا القانون تقي     

نه أن يجعل األمن العام في خطر أو تقييد حقه في تامين حرية             أأو تجمهر من ش   
  .)467(المرور في الطرق والميادين العامة

 مجلس الدولة من حـق      وقد عرضنا في الفصل الثالث من تلك الدراسة لموقف        
ـ  ،2003 فبراير 18فى   حكم له  ىننا نحب أن نشير إل    التظاهر على أ   ـ ه انتصـر في  ى إل

واعتبـرت  . أصيل أن حق تنظيم المسيرات هو حق دستوري         " أكد فيه ، و  السابقة أحكامه
حـق المـواطنين وحريـاتهم        تنال من  أضراراً"  للمسيرات يمثل    اإلداريةرفض الجهة   

  وأضـافت  ."ير عن آرائهم في مشكالت شعوبهم       ، وتمنع طوائف الشعب من التعب     امةالع
المواطنين في عقد االجتماعات تفقد قيمتها إذا جحدها المشـرع فـي     أن حرية " المحكمة  

حالة وضع قيود تشريعية تمنع ممارستها أو في حالة تدخل اإلدارة رافضة لممارسة هذا              
 رفضـت    اإلداريـة العليـا    ولقد طعنت الحكومة على الحكم إال أن المحكمة        .)468(الحق

حكومة باستشكال لوقف تنفيذ الحكـم، ورفضـت        دمت ال  حكمها األول فتق   وأقرتالطعن  
كام القضاء الصادرة   ورغم ذلك لم يتم السماح بهذه المسيرة رغم أح        . المحكمة االستشكال 

 .بالتصريح لها
 ا��	�! ا�("ن� 

  2003 – �2002 ا����� \�ل #"��  ت�Eر ��"رس"ت �F ا��D"ه

                                                        
 – 191ص   ) 1987لغـد العربـى ،      دار ا : القاهرة  (ى والنشر،   أجرائم الفكر والر  : حسن فؤاد فرج    م. د )467(

192 . 
 . 19/2/2003هالى ، جريدة األ )468(
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تخدام محاوالت اس قد شهد العديد من 2003-2002يمكن القول أن العام  

، وهو األمر الذي ووجه بمحاوالت متعددة الحتوائه أحيانا، المصريين لحقهم في التظاهر
 .وبقمعه في أحيان أخري

وقد تمت محاوالت االحتواء عبر قيام الدولة ذاتها بتنظيم مظاهرات احتجاجيـة            
الق أو بسماحها بتنظيم بعض المظاهرات في أماكن مغلقة من ناحيـة أخـري أو بـإط               

رأي عبر التظاهر مـن ناحيـة       التصريحات التي تؤكد احترام الدولة لحق التعبير عن ال        
، أما محاوالت القمع فقد تجسدت في استعمال القوة المفرطة ضد المتظاهرين والتي             ثالثة

وصلت إلي حد القتل أحيانا، وفي قيامها بالقبض والتنكيل بعضوي مجلس الشعب حمدين             
بسهما رغم تمتعهما بالحصانة البرلمانية ليكون ذلـك إعالنـا          صباحي وفريد حسنين وح   

 الحدود التي ترسـمها     ىتتواني عن التنكيل بمن يخرجون عل     ن الدولة لن    أ منها ب  صريحاً
نه ال حماية ألحد فـي      أرلمان و  الب أي فرد حتي أعضاء   يصل إلى   \وان التنكيل يمكن أن     

 . حصانة برلمانيةء الذين يملكونمواجهة السلطة التنفيذية حتي هؤال

ي جرت بشكل أساسي ويمكن إبداء بعض المالحظات العامة حول المظاهرات  الت
 .خالل هذا العام

حتجـاح ضـد    للتعبير عـن الغضـب واال    سساأإن تلك المظاهرات اندلعت بشكل       .1
، فقـد انـدلعت   قوم بها دول أجنبية ضد دول عربيـة      سياسات خارجية أو عمليات ت    
االنتفاضة في فلسـطين وتصـدى قـوات     تضامنا مع   ،المظاهرات في مصر أساساً   

االحتالل لها بممارسات قمعية عنيفة بما في ذلك الحصار، وتدمير المنازل، والقتـل             
 لنظـام   علي تهديـدات دول التحـالف  ، كما اندلعت المظاهرات أيضا رداً   واالغتيال

لقـول  يمكن ا و. ا بغزو العراق إلسقاط ذلك النظام     ، ثم قيام القوات ذاته    صدام حسين 
ـ   ر إلي الدو  سساأأن السبب في ذلك يرجع بشكل         بعـض الفضـائيات     ه الذي تلعب

 وقناة العربية في صرف اهتمام المواطنين في مصر عـن           الجزيرةالعربية مثل قناة    
عـالم  ، ويساعد اإل  اث تجري خارج الحدود    أحد ىمشاكلهم الداخلية ولفت انتباههم إل    

 باعتبارة يخفف مـن تـذمر       هتجادفع في هذا اإل    كلية للدولة في ال    المصري المملوك 
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 الدولـة  هتجـا إ دعم ىد عل، ويساع الصعبة المواطنين الواضح من الحالة االقتصادية    
 . )469( الوضع الداخليىحكام قبضتها علإب

 الجامع األزهر   –ن خرجت من المساجد كنقاط تجمع       إن المظاهرات في غالبيتها و    إ .2
يدي لخروجها في مصـر وهـي   لمكان التقل عن ا   فضالً –ومسجد عمرو بن العاص     

 رأسـه   ى نشاطا ملموسا للتيار القومي وعل     ، إال أنها في تلك المرة شهدت      الجامعات
ـ   اإلسالمي جنب مع التيار     ى إل الناصريين جنباً  ، خـوان المسـلمين    اإل ه وعلي رأس

ة  أن التيارين يحتفظان بنقاط تقارب معقول      ىويمكن أن يعزو هذا األمر في حقيقته إل       
ـ ، علـي أن األوزان النسـبية سياسـياً      فيما يتعلق بالسياسات الخارجيـة     ي تلـك   ف

  .المظاهرات كانت لإلسالميين

حـد   أ بشكل غير مسبوق فقد قضـي        ن تصدي قوي األمن للمظاهرات كان عنيفاً      إ  .3
 سـنة  25محمد السـيد السـقا ـ     وهو الطالب المرحوم طالب جامعة اإلسكندرية

 نتيجة طلـق   برصاص الشرطةاإلسكندرية شهيداًتجارة جامعة   بالفرقة الثالثة بكلية ال   
2002 عامإبريل التاسع من فى   ناري فى الصدر والبطن والوجه 

، فضال عـن  )470(

                                                        
 مع رد الفعل 1986 األولي عام ن مع انتفاضة الفلسطينييه يمكن مقارنة رد الفعل الشعبي ومدي تضامن)469(

  . الثانية للتأكد من صحة االستنتاج نالشعبي وتضامنة مع انتفاضة الفلسطينيي
 في إعطاء رجل الشرطة الحق في استعمال السالح لفض 1955 لسنة 139ار الوزاري رقم  توسع  القر )470(

لفض التجمهر أو "  منه علي أن لرجل الشرطة استعمال السالح التجمهر فقد نص في المادة األولي ثالثاً
واردة في التظاهر الذى يحدث من خمسة أشخاص على األقل إذا عرض األمن العام للخطر وذلك في الحاالت ال

 -:وتنص المادة الثانية من ذات القرار علي مراعاة ما يلي عند فض التجمهر،  خامسا2المادة 
 .سلكهالتفرق خاللها واألتجاة الذي عليهم يتم  مهلة للتفرق والمدة التي وإعطائهم المتجمهرين إنذار •
 .النار عليهم  تؤدي إلى أطالق ن القوة سوفأ المتجمهرين بإبالغ •

 -: فقره خامسا2 النار علي المتجمهرين في الحاالت التالية وفقا لنص المادة بإطالق يأمر أنلقائد القوة كما انه 
 . امتنعوا عن التفرق إذا •
 . القوة أفرادإذ وقع اعتداء علي  •
 . المنشأت أو المال أوإذ وقع اعتداء علي النفس  •

لرجل الشرطة استعمال القوة بالقدر الالزم        " 102 في المادة    1971لسنة  ) 109(يعطي قانون الشرطة  رقم      كما  
ريـة واسـعة فـي    ن هناك سلطات تقديأويالحظ  ".ألداء واجبه إذا كانت هى الوسيلة الوحيدة ألداء هذا الواجب        

ن الكثير من الضمانات التي نص عليها القانون والقرار الوزاري ال يمكن اثبـات توافرهـا ،   أإطالق النار، كما    
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 إصابات خطيرة من جراء استخدام القوه ضدهم بشـكل          ىتعرض بعض الطالب إل    

االعتداء عليهمـا   إلى  ،  كما تعرض عضوين بمجلس الشعب المصري         )471(عشوائي
 علي  –ضرب ثم القبض والحبس رغم حصانتهما البرلمانية في سابقة هي األولي            بال

 .)472( في مصر–ما نعلم 
                                                                                                                                          

 .انات وهمية التي تحيط بالمواقف التي يجري فيها إطالق النار ، مما يجعلها ضم االستثنائيةظروف  ال ىإلبالنظر  
هو تقديرى للشـرطة    ) فالقدر الالزم   ( وتفتح هذه المادة المجال أمام رجال الشرطة الستخدام القوة دون ضوابط            

 . ى عمومها دون تحديد مقدار هذه القوة وغير محدد المعيار كما أن استخدام كلمة القوة هو استخدام للكلمة عل
 -:سماء الطالب واصاباتهم علي النحو التالي أ  يوضح هذا الجدول )471(
 

  التابع لها الكلية اإلصابة االسم م
 حقوق . خرطوش رشأثر بالعين اليسرى من إنفجار حمد السيد عبد اللطيفأ 1
 تجارة . خرطوش رشأثرمن  بالعين اليسرى إنفجار هشام خالد محمد عبد الواحد 2
 تجارة . خرطوش رشأثر بالعين اليسرى من إنفجار حمدأصبرى رفعت محمد  3
 حقوق . خرطوش رشأثر بالعين اليسرى من إنفجار محمود عبد الدايم عبد الستار 4
 أداب . خرطوش رشأثر بالعين اليسرى من إنفجار طارق محمد محمد شتا 5
 _ )رش (  في العين اليمني إنفجار بمصاب حمد محسنأمحمد فوزي  6

 
 )472(

 ، وقد 29/3/2003 ، دفاعا عن الحق فى التظاهر السلمى ، اإلنسانالمنظمة المصرية لحقوق يمكن مراجعة  
اإلفراط في  : أوال  رصدت المنظمة في تقريرها تجاوزات الشرطة ضد المتظاهرين بأنها تنحصر فيما يلي             

فقد شهدت منطقة ميدان التحرير استخدام الشـرطة العصـي والهـرأوات      استخدام القوة ضد المتظاهرين
 كما تم اقتحام نقابـة   ، وخراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع وكذلك الكالب البوليسية لتفريق المتظاهرين  

وتوضح الشهادات أيضا أن عمليات القبض .  المحامين واالعتداء بالضرب على من فيها واعتقال عدد منهم        
وقد تم إيداع المقبوض عليهم عدة أماكن . قد ارتبطت بالضرب والسباب والتهديد والتلفظ بألفاظ تخدش الحياء

احتجاز من بينها معسكر األمن المركزي بمنطقة الدراسة، ومديرية أمن القاهرة وقسمي شرطة قصر النيل               
 وأحمـد مـاهر، وأم المصـريين    كما تم نقل المصابين إلى مستشفيات الحسين الجامعي،. وبوالق الدكرور 

  .وبوالق الدكرور، والقصر العيني
وكذلك المخالفة الدستورية في إجراءات التحقيق مع عضوي     ،ن بموجب قوانين غير دستوري    حبس المتهمي  : ثانياً

 مـن الدسـتور     99البرلمان حمدين صباحي ومحمد فريد حسنين، حيث ترى أن السلطة قد انتهكت المادة              
ال يجوز في  " : يتعلق بإجراءات التحقيق مع عضوي مجلس الشعب، وتنص هذه المادة علىالمصري فيما

 ".غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إال بإذن سابق من المجلس

أقسام الشرطة، وهـى   أن المقبوض عليهم قد تم إيداعهم بأماكن االحتجاز بللمحتجزين حيث  سوء المعاملة : ثالثا
 كرامته من حيث تردى األوضاع المعيشـية والصـحية، وكـذلك            اإلنسانأماكن تفتقر إلى ما يحفظ على       
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 في التظاهر ووصـمه     ن الدولة قد استخدمت صحفها في التنفير من استخدام الحق         أ .4
 نه نوع من العمالة السياسية ولم تتواني عن استخدام لغة خطاب          أ ب هوالمحرضين علي 

 حد الصحفيين مقـاالً   أالمتضاهرين، وعلي سبيل المثال نشر      دينية ضد المظاهرات و   
الخروج في مظاهرات هو خروج عـن   "ن  أ الرسمية قال فيه     هاألهرام شب في جريدة   

طاعة أولى األمر الذين هم أدرى الناس بمصالح البالد والعبـاد وأن تلـك مخالفـة               
، لدعم القضية   ، وأن هناك وسائل أفضل، مثل جمع التبرعات       اإلسالميلقواعد الدين   

حد الكتاب في مجلة روز اليوسـف المملوكـة للدولـة    وصف أ كما  .)473(الفلسطينية
 في حالـة السـماح      هنأ علي   ، مؤكداً "مشهد يسئ إلينا جميعا    " بأنه مشهد المظاهرات 

أن تكون تلـك    " فإن السيناريوهات المتوقعة هي   بمظاهرات في ميدان التحرير مثال      
رر هنا هو إصابة القاهرة بالشلل التام ولن يستطيع         فأقل ض % 100المظاهرة سلمية   

طالب أن يذهب إلى مدرسته وال موظف إلى عمله وال عامل إلى مصنعه وال حتـى   
ويكون السؤال هو هل ستتحمل القاهرة مثل هـذه الفوضـى   . مريض إلى المستشفى  

دولـة  المألوف وهو الهتافات العدائية التي تسـئ لل الشيء أن يحدث  " أو " المنظمة؟
ن تتحول المظاهرة من الكـالم إلـى        أ"و  أ،  ولرموز المجتمع وتهين الكرامة الوطنية    

الفعل وأضعف الفعل هو حرق بعض السيارات في الشوارع التي تمر بها المظاهرة             
تعذب في ركوب أتوبيس سيجد متعة فـي   والذي. وقذف المحال التجارية بالحجارة

 كيلو من اللحم سيتذوق رائحة الـدخان        حرق سيارة خاصة، والذي ال يستطيع شراء      
أن تندس فلول الجماعات اإلرهابية داخـل       " وأ،  التي تحرق محال األطعمة الجاهزة    

المظاهرة لتحويلها إلى العنف والستفزاز قوات األمن للرد بعنف لتوجيه االتهامـات            
 األهـرام حد الكتاب فـي مجلـة   كما نشر أ )474( ".إليها باالعتداء على المتظاهرين

                                                                                                                                          

 معسكرات األمن المركزي وهى أماكن غير مخصصة لالحتجاز، وبما أنها تعد من قبيل المناطق العسكرية،
دخـول األدويـة    ت الشرطة   رفضا   ، كم  من الزيارات واالتصال بالمحامين   كما جري حرمان المحتجزين     

  .  باإلضافة إلى رفض طلبات عدد من المصابين بالعرض على طبيب، والغذاء إليهم
  . 25/5/2002 اليومية األهرامى ، جريدة أ التعبير عن الروأدب اإلسالم، بو النيلأ جمعة )473(
، 19/10/2002 ، 3880، العدد لينا جميعا ؟ روز اليوسفإ متى يختفى هذا المشهد الذى يسئ كرم جبر،  )474(

  . 27-25ص
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نتهـازيين   فئـة مـن اإل     " نهم  أب تنظيم هذه المظاهرات     لي القائمين ع  متهما  الدولي   
واالستغالليين الذين يستغلون مشاعر المواطنين لتحقيق مكاسب سياسـية أو حتـى            

  ".)475(مكاسب تجارية بحتة أو كما يطلق عليها

ـ إن الملمح األهم فيما يتعلق بالحق في التظاهر كـان فـي             أ ىعل الن وزارة  ع
أنها ستسمح بتنظيم المظاهرات في إطار القانون وبما يحفظ النظام واالسـتقرار            لداخلية  ا

 أنه سـيتم السـماح    ناطق باسمها وقال. في المجتمع، على أن تكون في حراسة الشرطة   
بالمظاهرات إذا تقدمت الجمعيات أو األحزاب السياسية الشرعية بطلب لوزارة الداخليـة            

وفى  .)476(قيت المظاهرة وأن تلتزم بالقانون وحراسة الشرطة      شريطة أن يحدد مكان وتو    
 فـي اسـتاد   اجتماع عام  سمحت وزارة الداخلية لنقابة األطباء بتنظيم   2003 فبراير   28

القاهرة للتعبير عن رفض االعتداءات اإلسرائيلية ضد الفلسـطينيين وكـذلك التهديـدات         
 ألف شخص حملـوا الالفتـات   150 ا االجتماع   وقد شارك في هذ   . )477(الموجهة للعراق 

وقد اشتركت معظم القوى الوطنيـة      . والشعارات المناهضة للعدوان على الشعب العراقي     
، وقد شكل     األمريكية   ةلقيت خالله كلمات تندد بالواليات المتحد     أجتماع الذي    اإل افي هذ 

ـ        فـي أن  ههذ الحل محاولة من الحكومة المتصاص غضب الجماهير ، فضال عن رغبت
فق عليهـا بشـأن     و معبره عن الغضب الشعبي فيما لو قررت اتخاذ خطوات غير مت           تبد

  .محاولة غزو العراق

وللهدف ذاته قرر الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم هو أيضا تنظـيم اجتمـاع      
ـ      لل ىمماثل حيث دع   كـان مـن المقـرر أن     هجتماع عام في استاد القاهرة للغرض نفس

وقـد أعلـن السـيد    لف مواطن ، أب من مائة وخمسون بما يقركل محافظة فيها تشارك  
صفوت الشريف أمين عام الحزب أن الهدف من المسـيرة والمسـيرات التـي سـتليها                

التعبير عن رؤية الحزب التي هي رؤية مصر كلها بالنسـبة لألزمـة             " بالمحافظات هو   
القيـادة  أن الحزب هو حـزب األغلبيـة وأن         " ، وأضاف   "العراقية والقضية الفلسطينية    

                                                        
 . 40-36، صص20/1/2002 ، 305 العدد  العربى ،األهرامسامة الدليل سبوبة الغضب الشعبى ، مجلة أ  )475(
  . 21/2/2003مجلة المصور،   )476(
مر غير حقيقي حيث كان االجتماع أباء علي الحدث وصف المظاهرة وهو اطلقت الصحف وحتي نقابة األط  )477(

  .االنصرافلغرض إال في استاد القاهرة وهو مكان مغلق ولم يسمح للمجتمعين بالسير خارجة 
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السياسية المتمثلة في الرئيس مبارك يعبر عن كل المصريين في تبنـى مصـالح األمـة              
 ".العربية 

 أو المظاهرة أو االجتماع أيا كانت تسميتها بدعة جديـدة ،            ةوتعتبر تلك المسير  
فاألحزاب الحاكمة وقادتها ال يحتاجون إلي الخروج في مظاهرات للتعبير عن مـواقفهم             

بـارهم   من القضايا ولكنهم يحتاجون إلي إصدار قـرارات حاسـمة باعت           بالنسبة لقضية 
ومن المالحظات التي سجلت علي هذا الحدث والـذي         !!!!. يملكون سلطة إصدار القرار   

 وشاركت فيها أعداد ضخمة فاقت رقم النصف مليون المتوقـع  2003 مارس  5انعقد في   
د استعمل سيارات مملوكـة     ن الحزب الوطني ق   أ،  كثيرا واقتربت من رقم مليون شخص     

 ، فضال عـن اسـتخدام سياسـية التهديـد    نقل أعضائه الراغبين في المشاركة   للدولة في   
ن ذلك الحدث ساهم    أ، علي   وظفي الحكومة والقطاع العام فيها     لضمان مشاركة م   والوعيد

 فكرة االحتشاد للتعبير عن الرأي في ظروف محدده         ىفي تدريب كثير من المواطنين عل     
 .ر ال يمكن التهوين من شأنه علي المستوي البعيدمأوهو 

تي ثمارها مع بدء القصف العسكري األمريكـي  ؤ أن سياسات االحتواء لم ت     ىعل
 اندلعت في القاهرة أكبر التظـاهرات منـذ         2003 مارس   20ففي يوم الخميس    . لبغداد  
  ألف شخص في مظـاهرة 15، وذلك عندما شارك أكثر من 1977 يناير   19و18أحداث  

حاشدة في ميدان التحرير احتجاجا على قيام الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا بغـزو     
العراق حيث خرج طالب الجامعة األمريكية بالقاهرة وانضـم إلـيهم طلبـة المـدارس               

وكان من  . والمعاهد وممثلو األحزاب المصرية وبعض عناصر تنظيم اإلخوان المسلمين        
 ، وهـو مـا      جانب من األمريكيين المناهضين للحـرب     الالفت للنظر مشاركة بعض األ    

أفضي إلي مصادمات مع المتظاهرين أدي إلي إصابة العشرات منهم بإصـابات ناتجـة              
  مـارس 21الجمعة -وفى اليوم التالي ، )478(عن هروات الشرطة أو رصاصها المطاطي     

ن اندلعت مظاهرات عارمة بالقاهرة وعدد من المحافظـات احتجاجـا علـى العـدوا              -
وقد بدأت المظاهرات في القاهرة من الجامع األزهـر وشـارك           . األمريكي ضد العراق  

فيها أعداد غفيرة من المصريين واخترقت شوارع قلب القاهرة من الجامع األزهر إلـى              
                                                        

  . 25-24 ، ص22/3/2003 ، 3902، مجلة روز اليوسف ، العدد المصريون والحرب)478(
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ميدان العتبة ثم باب اللوق وقصر العيني وميدان التحرير والشوارع المؤدية إلـى مبنـى         

وقد تصدت قوات األمـن للمتظـاهرين لمنـع      .رنيش النيلاإلذاعة والتليفزيون على كو
ول المتظـاهرون اقتحـام مبنـى       اوقد ح . اقتحامهم مقر السفارتين األمريكية والبريطانية    

المقر الرئيسي للحزب الوطني على كورنيش النيل، ومنعـتهم قـوات األمـن، وأشـعل            
واستخدمت قـوات   . مياهالمتظاهرون النيران في سيارة إطفاء كانت تتصدى لهم بمدافع ال         

 شخصـا  35وأسفرت المواجهات عن إصـابة  . األمن خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين    
ن أن الشـرطة حاولـت      أويمكن القول   . )479( مواطنين 6 ضابط و    8 مجندا و    21بينهم  

ثناء تلك المظـاهرات، وأنهـا حاولـت    أبط النفس  وض وء درجات الهد  ىعلأ ىتحافظ عل 
لك مـن مقارنـة    من تداعيات األحداث ويظهر ذ  ي ذلك اليوم خوفاً   تجنب استخدام القوة ف   
  .ألحداث  اثناء أشرطة بالضحايا من المتظاهرين الأرقام الضحايا من 

ويمكن القول إن الموقف الرسمي من الحق في التظاهر قد شهد نقلة نوعيـة              

حول المظاهرات التـي    الجمهورية  لرئيس  فى تصريح    ف ،2003مارس  21 حداثأعقب  
ت مع الشرطة قـال      وما تخللها من أعمال عنف ومصادما       في ذلك اليوم     شهدتها القاهرة 
ننا ال نعترض على بعض المسيرات التي تحدث وإنمـا يجـب علـى              إ" الرئيس مبارك   

 العقل لتفادى   المواطن المصري أن يعلم تماما أن بلده قد بذل أقصى جهد ممكن يتصوره            
 لتحطيم الممتلكات العامة من خالل حرق سيارات        ن يسير المواطن  وال داعي أل  . الحرب

 ألن النتيجة ستكون أننـا سـندفع         كبيراً اإلطفاء أو تحطيم أمالك الغير فهذا يشكل خطراً       
 عن تعويض هؤالء الناس المتضررين في وقت ال تتحمل فيه           ثمن ذلك مرة أخرى فضالً    

رة العملـة   تصدير ونـد  ميزانيتنا ذلك في ظل ما تشهده السياحة من شبه توقف وكذلك ال           
  .الصعبة في مجاالت كثير

ن يعبر المواطن بهذه الصورة وإذا أراد المواطن أن يعبر عن           ولذلك ال داعي أل   
شعوره فله كل التقدير واالحترام ويمكن أن يعبر عن ذلك مثل الـدول المتحضـرة دون                

امـل  ويجب علينا نحن المصريين أن نكون على وعـى ك         . تحطيم سيارات أو غير ذلك    

                                                        
  .22/3/2003جريدة الوفد ، )479(
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 مثل المواطن تماما لكن     ، ونحن جميعا نشعر بالضيق على ما يحدث       بمصلحة مصر أوالً  
 .")480(كل يعبر عن شعوره بطريقته دون اإلخالل باألمن أو تكسير ممتلكات المواطنينال

وزير اإلعالم واألمـين العـام للحـزب الـوطني     وكان السيد صفوت الشريف     
ن مصر  أ مضيفاً تعبير مكفولة للجميع في مصر،     أن حرية الرأي وال     قد أكد    الديمقراطي

 .)481(دولة مؤسسات وتتمتع بالديمقراطية

علي  تحسبا للهجوم األمريكي     الرسمي في حالة تبلور واضح    الموقف  ن هذا   وكا
 توالـت تصـريحات قـادة وزارة        2003 ومنذ فبراير    ،هئالعراق ورد الفعل الشعبي إزا    

 اللواء نبيل العربي، مساعد وزير الداخليـة،  صرحالداخلية تؤكد ضمان حق التظاهر فقد   
سياسـة  " في تعليقه على المظاهرات التي شهدها معرض القاهرة الدولي للكتـاب بـأن              

ـ لتعبير عن الرأي لذا فقد فرضت       الوزارة هي الحفاظ على حرية ا      وات األمـن علـى     ق
شـغب  المتظاهرين الكردونات األمنية حفاظا على عـدم التفـاف العناصـر المثيـرة لل             

حرية الرأي حق كفلـه  "   بأن يالعادل وزير الداخلية حبيب     السيد  كما صرح   ".) 482(بينهم
ة وأجهـز  الدستور وتلتزم به كافة مؤسسات الدولة في إطار النهج الـديمقراطي السـائد،  

  ".)483(مات وضوابط يحددها القانونءاواألمن ملتزمة بهذا النهج وفق م

                                                        
 . 24/3/2003األهرام اليومية، جريدة )480(
 . 22/3/2003 ،األهرام اليوميةجريدة  )481(
 . 1/2/2003 ،األهرام اليوميةجريدة )482(
 . 10/3/2003لشرق األوسط، جريدة ا)483(
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 ا����F اTول 

� ����� ا��ا���� ى وا��
	�� أ��Eر ا��

ًًMـ أو F��ت�� ا"�
  : ت���@ ا�%�
  - :1923دستور  •

 . وكيفية استعمال هذا الحق يبينها القانون.  للمصريين حق تكوين الجمعيات :21المادة 
  - :1930دستور  •

 . انونوكيفية استعمال هذا الحق يبينها الق.  للمصريين حق تكوين الجمعيات  :21المادة 
لم يتناول حق تكوين    ـ   1953 فبراير   10نشر بالوقائع المصرية بتاريخ     " إعالن دستوري    •

 . الجمعيات 
  - :1956دستور  •

  .للمصريين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون : 47مادة 
لمبين في   أنشأء النقابات حق مكفول، وللنقابات شخصية اعتبارية وذلك على الوجه ا            :55مادة  

 . القانون
   - :1958دستور  •

  لم يتناول الدستور  حق تكوين الجمعيات 
  - :1971دستور  •

 للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فـي القـانون ويحظـر أنشـأء                :55مادة  
 . جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام التجمع أو سريا أو ذا طابع عسكري 

  :)484(ت  ���ر #��ب"�86"دة   -1
 القـانون  أحكـام  على خـالف   ،أدار أو نظم   أو أسس أو أنشأ يعاقب بالسجن كل من     

 إلـى ى وسـيلة  أ يكون الغرض منها الدعوى ب ، عصابة أو جماعة   أو منظمة   أو هيئة   أوجمعية  
 السلطات العامة مـن  إحدى أو مؤسسات الدولة   إحدى منع   أو القوانين   أو الدستور   أحكامتعطيل  
 غيرها من الحريات والحقـوق   أوعتداء على الحرية الشخصية للمواطن       اإل أو اأعماله ،ممارسة
 . االجتمـاعي  السـالم    أو بالوحدة الوطنيـة     ضراراإل أو ، كفلها الدستور والقانون   التيالعامة  
مدها بمعونات مادية   أ أو ،قيادة ما فيها   أو الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة        باإلشغالويعاقب  

 . تدعو اليهالذيلمه  بالغرض  مالية مع عأو
 أو الجمعيات   إحدى إلىويعاقب بالسجن مدة ال تزيد على خمس سنوات كل من انضم            

 شـارك  أورة السابقة ق الففي العصابات المنصوص عليها  أو الجماعات   أو المنظمات   أوالهيئات  
 .بأغراضها مع علمه ، صورةبأيةفيها 

 أو الكتابـة  أوالسابقة كل من روج بـالقول  ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة  
 أو وكذلك كـل مـن حـاز بالـذات           األولى الفقرة   في المذكورة   لألغراض أخرى طريقة   بأية

 أو  كان نوعهـا تتضـمن ترويجـاً      أياً تسجيالت   أو مطبوعات   أو محررات   أحرز أوبالواسطة  

                                                        
  .1992 لسنة 97ضافة بموجب القانون  م)484(
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 أيـة  أحرز أوا وكل من حاز  الغير عليهإلطالع أوعدة للتوزيع م كانت  إذا لشئ مما تقدم     تحبيذاً 

 لالستعمال ولو بصفة وقتيـة      أعدت أو العلنية استعملت    أو التسجيل   أووسيلة من وسائل الطبع     
 . شئ مما ذكرإذاعة أو تسجيل أولطبع 
  أ �98"دة  -2

 التعـــديل النـص األصـلــي

 :  )485( أ 98مادة 
 المملكـة   في أدار أو أنشأكل من   

 سيطرة طبقـة  إلىالمصرية جمعيات ترمى  
 إلـى  أواجتماعية على غيرها من الطبقات      

القضاء على طبقة اجتماعية أو إلـى قلـب         
نظــام الدولــة األساســية االجتماعيــة أو 
االقتصادية يعاقب باألشغال الشاقة المؤقتـة      

تقل  تزيد عن عشر سنين وبغرامة ال      مدة ال 
 جنيه متى   ألفعن مائة جنيه وال تزيد عن       

 وسيلة أية أو اإلرهاب أوكان استعمال القوة   
 ذلـك   فـي  غير مشروعة ملحوظـا      أخرى

 أسس أو أنشأويعاقب بنفس العقوبات كل من 
 المملكـة المصـرية     فـي  أدار أو نظم   أو

 القضاء على اى نظـام      إلىجمعيات ترمى   
 للهيئة االجتماعية متـى     األساسيةمن النظم   

 وسـيلة   أو اإلرهاب أوكان استعمال القوة    
 ذلك وكل   فيملحوظا   غير مشروعة    أخرى

 فـي  إليها الجمعيات المشار    إلىمن انضم   
 الفقرتين السابقتين يعاقب بالسجن وبغرامة ال

 200تقل عن خمسين جنيها وال تزيد عـن         
تزيد على   جنيه ويعاقب بالحبس وبغرامة ال    

 فـي  اشـترك    أو جنيه كل من انضم      100
 جمعية من في صورة  بأيةالمملكة المصرية   
كون مقرها خارج المملكـة     هذه الجمعيات ي  

 .المصرية

  :)486( أ 98
تزيد علـى     الشاقة المؤقتة مدة ال    باإلشغال يعاقب  

 ألـف تقل عن مائة جنيه وال تجاوز        عشر سنين وبغرامة ال   
 هيئات أو جمعيات أدار أو نظم أو أسس أو أنشأجنيه كل من    

 قلـب نظـم     إلى أو منظمات ترمى على طبقة اجتماعية،       أو
 سيطرة طبقة اجتماعيـة     إلى أو االجتماعية   سيةاألساالدولة  

 القضـاء علـى الـنظم       إلـى  أوعلى غيرها من الطبقات،     
 للهيئـة   األساسيةى نظام من النظم     أ هدم   إلى أواالقتصادية  
 الترويج لـه متـى   أو تحبيذ شئ مما تقدم  إلى أواالجتماعية  

 غيـر   أخـرى  وسيلة   أية أو اإلرهاب أوكان استعمال القوة    
 . ذلكفيلحوظا مشروعة م

 مصـر   فيجنبى يقيم   أويعاقب بنفس العقوبات كل     
 أو أسس أو أنشأ إذا الخارج   في ولو كان مقيما     مصريوكل  
 الهيئـات  أو الجمعيات حدىإل الخارج   في فرعا   أدار أونظم  
 نظم  أو أسس أو أنشأ المنظمات المذكورة وكذلك كل من       أو
 الهيئات أو  هذه الجمعياتإحدى لمثل  مصر فرعاًفي أدار أو

 . الخارجفيولو كان مقرها 
تقل عن خمسين جنيها     ويعاقب بالسجن وبغرامة ال   

 الجمعيات إحدى إلى جنيه كل من انضم      مائتيتزيد على    وال
ـ  الف في الفروع المذكورة    أو المنظمات   أو الهيئات   أو رتين ق

 . صورة بأية اشترك فيها أوالسابقتين 
س سنين كـل    تزيد على خم   ويعاقب بالسجن مدة ال   

 أو الهيئـات    أو بالوساطة بالجمعيـات     أومن اتصل بالذات    
 غير مشروعة   ألغراض الفروع المتقدم ذكرها     أوالمنظمات  

 . سهله لهأو شجع غيره على ذلك أو
  :)487( أ ���ر�98"دة  -3

                                                        
 .1946 لسنة 117 مضافة بالمرسوم بقانون )485(
 .1954 لسنة 635 مستبدلة بموجب القانون رقم )486(
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 نظم أو أنشأ جنيه كل من  ألف يعاقب بالسجن وبغرامة ال تقل عن مائة جنيه وال تجاوز           
 مناهضة إلى وسيلة   بأية جماعة يكون الغرض منها الدعوة       أو منظمة   أو هيئة   أومعية   ج أدار أو

 أو الحض على كراهيتها     أو الدولة،   في االشتراكي يقوم عليها نظام الحكم      التي األساسيةالمبادئ  
 التحريض على مقاومة السـلطات      أو الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة،        أوزدراء بها   اإل

 . تحبيذ شئ من ذلكأوترويج  أوالعامة 
تجـاوز   ت تقل عن خمسمائة جنيه وال      الشاقة المؤقتة وغرامة ال    األشغالوتكون العقوبة   

 . ذلكفي ملحوظ اإلرهاب أو العنف أو كان استعمال القوة إذا جنيه، ألفى
 تقل عن خمسين جنيهـا وال      رامة ال غتزيد على خمس سنوات و     ويعاقب بالسجن مدة ال   

 أو المنظمـات    أو الهيئـات    أو هذه الجمعيـات     إحدى إلىئة جنيه كل من انضم      تجاوز خمسما ت
 . صورة بأية اشترك فيها أو تدعو اليه الذيالجماعات مع علمه بالغرض 

 طريقة لمناهضة   بأية الفقرة السابقة كل من روج       فيويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها     
 حرض على كراهية هذه    أو الدولة،   في شتراكياال يقوم عليها نظام الحكم      التي األساسيةالمبادئ  
 حـرض علـى     أو حبذ الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملـة،          أوزدراء بها،    اإل أوالمبادئ  
 أو محـررات    أحـرز  أو بالوسـاطة    أو السلطات العامة، وكذلك كل من حاز بالـذات          مقاومة

 الغيـر   إلطـالع  أوزيع  عدة للتو م كانت   إذا تحبيذا لشئ مما تقدم      أومطبوعات تتضمن ترويجا    
 مخصصة ولو   العلنية أو التسجيل   أو وسيلة من وسائل الطبع      أية أحرز أوعليها، وكل من حاز     

 . شئ مما ذكرإذاعة أو تسجيل أوبصفة وقتية لطبع 
  : )488( ب �98"دة   - 4

تزيد  ل عن خمسين جنيها وال     تق تجاوز خمس سنوات وبغرامة ال     ت يعاقب بالحبس مدة ال   
 طريقة من الطرق لتغييـر      بأية المصرية   )489( الجمهورية فيئة جنيه كل من روج      على خمسما 

 لتسويد طبقة اجتماعيـة علـى     أو للهيئة االجتماعية    األساسية النظم   أو األساسيةمبادئ الدستور   
 أو االجتماعية   األساسية لقلب نظم الدولة     أو للقضاء على طبقة اجتماعية      أوغيرها من الطبقات    

 أو للهيئة االجتماعية متى كان اسـتعمال القـوة   األساسيةى نظام من النظم أ لهدم  أواالقتصادية  
 .  ذلكفي  غير مشروعة ملحوظاًأخرى وسيلة أية أو اإلرهاب

 . المذكورةاألفعال طريقة من الطرق بأيةويعاقب بنفس العقوبات كل من حبذ 

                                                                                                                                          
 .1970 لسنة 34 بموجب القانون رقم أضيفت )487(
 .1946 لسنة 117موجب المرسوم بقانون رقم  بأضيفت )488(
 . المملكةأصلها وكان 1953 لسنة 311 معدلة بالقانون رقم )489(
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 تقل عن خمسين جنيهـا وال       سنوات وبغرامة ال   تزيد على خمس   يعاقب بالحبس مدة ال   
 مطبوعات تتضمن أو محررات أحرز أو بالوساطة أوتجاوز خمسمائة جنيه كل من حاز بالذات        

 أو كانت معـدة للتوزيـع       إذا 174 ب و    98 المادتين   في لشئ مما نص عليه       ترويجاً أو تحبيذاً
 العلنية مخصصة أو التسجيل أولطبع  وسيلة من وسائل ا    بأية الغير عليها، وكل من حاز       إلطالع

 جمعية  أو دعاية خاصة بمذهب     أو أناشيد أو نداءات   إذاعة أو تسجيل   أوولو بصفة وقتية لطبع     
 . المادتين المذكورتينفي المنصوص عليها غراضاأل غرض من إلى منظمة ترمى أو هيئة أو

  : )491( ج �98"دة  -6
المصرية من غير ترخيص من      )492(هورية الجم في أدار أو نظم   أو أسس أو أنشأكل من   

 فروعا لهـا يعاقـب   أوى نوع كان ذات صفة دولية أ أنظمة من أو هيئات أوالحكومة جمعيات  
 .)493( بغرامة ال تتجاوز خمسمائة جنيه أو أشهربالحبس مدة ال تزيد على ستة 

 . كان الترخيص بناء على بيانات كاذبة إذا للعقوبة األقصىعف الحد اضتوي
 )494( بغرامة ال تزيد على ثالثمائة جنيه      أو أشهرتزيد على ثالثة     ب بالحبس مدة ال   ويعاق

 فـي  مقـيم    مصـري  المذكورة وكذلك كل     األنظمة أو الهيئات   أو الجمعيات   إلىكل من انضم    
 إلـى  صورة من غير ترخيص من الحكومـة         بأية اشترك   أو المصرية انضم    )495(الجمهورية  

 .الخارج فيتشكيالت مما ذكر يكون مقرها 
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 . 1954 لسنة 635 بموجب القانون رقم أضيفت )490(
 .1946 لسنة 117 بموجب المرسوم بقانون رقم أضيفت )491(
 .)المملكة( كلمة أصلها وكان 1953 لسنة 311معدلة بالقانون رقم  )492(
ال تتجـاوز   (  ، وكانت قبل التعديل      1982 لسنة   29 لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم       األقصىرفع الحد     )493(

 . الفقرة الثالثةفيتزيد على ثالثين جنيها   وال،األولى الفقرة في) خمسين جنيها
ال تتجـاوز   (تعـديل   ، وكانت قبل ال   1982 لسنة   29 لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم       األقصىرفع الحد     )494(

 . الفقرة الثالثةفيتزيد على ثالثين جنيها   و الاألولى الفقرة في) خمسين جنيها
 . كلمة المملكةأصلها وكان 1953 لسنة 311معدلة بالقانون رقم  )495(
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 ) :8( �"دة -7

للجهة اإلداريـة  , من هذا القانون) 6(مع عدم اإلخالل بحكم الفقرة الثالثة من المادة       
االعتراض على ما ترى فيه مخالفة للقانون في النظام األساسي للجمعيـة أو فيمـا يتعلـق     

لتزامها بقيد الجمعية في السجل الخاص بالقيد خالل المدة         إ وال يحول ذلك دون   , بالمؤسسين
 .من هذا القانون) 6(المبينة في المادة 

وعلى الجهة اإلدارية إذا رأت وجها لالعتراض إخطار الجمعيـة بأسـباب اعتراضـها          
 لم تقم الجمعية بإزالة أسباب االعتراض خـالل األجـل           فإذابكتاب موصى عليه بعلم الوصول      

 .ه الجهة اإلدارية عرضت النزاع على اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقةالذي تحدد
 بمراعاة أحكـام الفقـرة      – المحكمة المختصة    مماأوعند رفع الدعوى بشأن االعتراض      

 يكون للجهة اإلدارية أن تطلب من المحكمة المختصة         –من هذا القانون    ) 7(األخيرة من المادة    
أو بوقـف   ,  بإزالة أسباب المخالفة مع استمرار الجمعية في نشاطها        على وجه االستعجال الحكم   

 .نشاط الجمعية مؤقتا لحين الفصل في موضوع الدعوى
هامش قيـد الجمعيـة فـي السـجل      وتقوم الجهة اإلدارية بالتأشير بمنطوق الحكم على        

 .الخاص
 ) :11(�"دة  - 8

 لتنمية المجتمـع وفقـا       الميادين المختلفة  في غراضهاأتعمل الجمعيات على تحقيق     
خـذ رأى   أ التي يحددها القانون والالئحة التنفيذية ويجوز للجمعية بعد          اإلجراءاتللقواعد و 

 . من ميدانأكثراإلتحادات المختصة وموافقة الجهة اإلدارية أن تعمل في 

كما يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعيـة أن  , ء الجمعيات السرية اويحظر أنش 
 :ا يأتي تمارس نشاطا مم

 .تكوين السرايا أو التشكيالت العسكرية أو ذات الطابع العسكري )1
تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو اآلداب أو الدعوة إلـى التمييـز بـين               )2

 .المواطنين بسبب الجنس أو األصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة
وأي ,  السياسية وفقا لقانون األحزاب    أي نشاط سياسي تقتصر ممارسته على األحزاب       )3

 .نشاط نقابي تقتصر ممارسته على النقابات وفقا لقوانين النقابات
تبـاع الضـوابط    ااستهداف تحقيق ربح أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك و ال يعد              )4

 .التجارية لتحقيق ناتج يساهم في تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا
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 ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها    إلى تنضم أو تشترك أو تنتسب       أنية  يجوز للجمع 
الجهـة   خطـار إ بشرط   إغراضهاخارج جمهورية مصر العربية وتمارس نشاطا ال يتنافى مع          

 . منهاكتابي دون اعتراض اإلخطار بذلك ومضى ستين يوما من تاريخ اإلدارية
 ) :17(�"دة  - 10

 األشـخاص ويجوز لها جمـع التبرعـات مـن         , رعات تلقى التب  فيللجمعية الحق   
 تحدده الالئحة   الذي على النحو    اإلدارية االعتبارية بموافقة الجهة     األشخاص ومن   نالطبيعيي

 .التنفيذية لهذا القانون
 من الخارج سواء مـن      أموال تحصل على    أن جمعية   ألية ال يجوز    األحوال جميع   فيو
 ترسل شـيئا  أنو ال ,  الداخلفي أو من يمثلها أجنبيةجنبى أو جهة    أ أو شخص    مصريشخص  
وذلك كله  , ذن من وزير الشئون االجتماعية    إ ب الإ الخارج   في أو منظمات    أشخاص إلىمما ذكر   

 .فيما عدا الكتب والنشرات والمجالت العلمية والفنية
 ) :23(�"دة  -11

خالف للقـانون أو    نه م أ اإلدارية تصدر فيها الجمعية قرارا ترى الجهة        التي األحوال في
 بكتاب موصى عليه بعلم  الوصـول        الجمعية تطلب من    أنلنظامها األساسي يكون لهذه الجهة      

من ) 38(وذلك خالل عشرة أيام من تاريخ إفادتها به وفقا للفقرة الثالثة من المادة              , سحب القرار 
كان للجهة  , ارهافإذا لم تقم الجمعية بسحبه خالل خمسة عشر يوما من تاريخ إخط           , هذا القانون 

ويكـون  , من هذا القانون) 7( المادة في تعرض األمر على اللجنة المنصوص عليها     أن اإلدارية
 .المشار إليها) 7( المحكمة المختصة بمراعاة حكم الفقرة األخيرة من المادة إلىرفع الدعوى 

 ) :34(�"دة  - 12

 المجلس بمقر الجمعية يجب على مجلس اإلدارة عرض قائمة بأسماء المرشحين لعضوية        
خطار الجهة اإلدارية بالقائمة خالل األيام الثالثـة التاليـة     إو,  باب الترشيح  لغلقفي اليوم التالي    

 .نتخابات بستين يوما على األقللذلك وقبل موعد إجراء اإل
يام التاليـة لعـرض     أوللجهة اإلدارية ولكل ذي شأن أخطار الجمعية خالل السبعة          

بمن يرى استبعاده لعدم توافر شروط الترشيح فإذا       , بحسب األحوال , ار بها القائمة أو اإلخط  
كان للجهة اإلدارية   , خطار الجمعية إلم يثبت تنازله عن الترشيح خالل سبعة أيام من تاريخ           

, من هـذا القـانون    ) 7( عرض األمر على اللجنة المنصوص عليها في المادة          الشأن ولذي
 .قضاء الميعاد األخيروذلك خالل األيام التالية الن
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, ويتعين على اللجنة أن تصدر قرارها خالل األيام العشرة التالية لتاريخ العرض عليهـا             
 رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة خالل األيـام السـبعة           الشأنويكون للجهة اإلدارية ولذي     

في الدعوى قبل   وتفصل المحكمة   , التالية لصدور قرار اللجنة أو انقضاء المدة المحددة إلصداره        
 .نتخاباتالموعد المحدد لإل

 ) :42( �"دة -13

خـذ رأى اإلتحـاد     أبعد  , يكون حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشئون االجتماعية        
 :في األحوال آالتية , العام و بعد دعوة الجمعية لسماع أقوالها

 .التصرف في أموالها أو تخصيصها في األغراض  التي أنشئت من اجلها )1
ول على أموال من جهة خارجية أو إرسال أموال إلى جهة خارجية بالمخالفة             الحص )2

 .من هذا القانون) 17(لحكم الفقرة الثانية من المادة 
 .ارتكاب مخالفة جسيمة للقانون أو النظام العام أو اآلداب  )3
االنضمام أو االشتراك أو االنتساب إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمـة مقرهـا            )4

 .من هذا القانون) 16(ورية مصر العربية بالمخالفة لحكم المادة خارج جمه
ثبوت أن حقيقة أغراضها استهداف أو ممارسة نشاط من األنشطة المحظورة فـي              )5

 .من هذا القانون) 11(المادة 
 .من هذا القانون) 17(القيام بجمع تبرعات بالمخالفة لحكم الفقرة األولى من المادة   )6

 . لمدة وبمقابل يحددهماأكثرر الحل تعيين مصف أو ويتعين أن يتضمن قرا
 بإلغاء التصرف المخالف أو بإزالـة سـبب        ولوزير الشئون االجتماعية أن يصدر قراراً     

 :وذلك في أي من الحالتين اآلتيتين , المخالفة أو بعزل مجلس اإلدارة أو بوقف نشاط الجمعية
م انعقادها بنـاء علـى الـدعوة        عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتالين أو عد        .1

 .من هذا القانون) 40( لحكم الفقرة الثانية من المادة النعقادها تنفيذاً
 . هذا القانونألحكام عدم تعديل الجمعية نظامها و توفيق أوضاعها وفقا  .2

كما يجوز لوزير الشئون االجتماعية االكتفاء بإصدار أي من القرارات المـذكورة            
 مـن حـل     وذلك بـدالً  ,  الحاالت المنصوص عليها في الفقرة األولى      في الفقرة السابقة في   

 , الجمعية
ولكل ذي شأن الطعن على القرار الذي يصدره وزير الشئون االجتماعية أمام القضـاء              

مـن هـذا    ) 7( بأحكام المـادة     دالتقييودون  , اإلداري وفقا لإلجراءات والمواعيد المحددة لذلك     
 .ل في الطعن على وجه االستعجال و بدون مصروفاتوعلى المحكمة أن تفص, القانون

ويعتبر من ذوى الشأن في خصوص الطعن أي من أعضاء الجمعية التي صـدر فـي                
 .شأنها القرار
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 . حق تكوين األحزاب 1930 و ال دستور 1923لم يتناول دستور  •
 1953 يناير 17اريخ  قائع المصرية بت  منشور في الو  "  إعالن دستوري  بحل األحزاب       •

ولما "  فيه وجاء إلى الشعب   موجه  لم يتضمن مواد بل جاء في صورة بيان         "جاء فيه   " 
 علـى   اً شديد اًكانت األحزاب على طريقتها القديمة وبعقليتها الرجعية ال تمثل إال خطر          
ـ            وم ومصـادرة   كيان البالد ومستقبلها فأنني أعلن حل جميع األحزاب السياسية منذ الي

 . " تنفق لبذر بذور الفتنة والشقاق من أنجميع أموالها لصالح الشعب بدالً
  - :1956دستور  •

 للعمل على تحقيق األهداف التي قامت مـن أجلهـا            قومياً تحاداًإ يكون المواطنون     :192مادة  
  من النواحي السياسـية واالجتماعيـة   سليماًاًالثورة ولحث الجهود لبناء األمة بناء 

 . واالقتصادية
 . ويتولى اإلتحاد القومي الترشيح لعضوية مجلس األمة -
 . ويتبين طريقة تكوين هذا اإلتحاد بقرار من رئيس الجمهورية -
  - :1958دستور  •

 للعمل على تحقيق األهداف القومية  لحث الجهود لبناء       قومياً تحاداُإ يكون المواطنون     :72مادة  
 . لسياسية واالجتماعية واالقتصاديةاألمة بناء سليما من النواحي ا

 . ويتبين طريقة تكوين هذا اإلتحاد بقرار من رئيس الجمهورية -
  - :1964دستور  •

إن الوحدة الوطنية التي يصنعها تحالف قوى الشعب الممثلـة للشـعب العامـل وهـم         :3مادة  
تحـاد  هي التـي تقـيم اإل      .الفالحون والعمال والجنود والمثقفون والرأسمالية الوطنية     

االشتراكي العربي، ليكون السلطة الممثلة للشعب والدافعة إلمكانيات الثورة والحارسة          
 . على قيم الديموقراطية السليمة

  - :1971دستور  •
 يقوم النظام السياسي المصري على أساس تعدد األحزاب وذلك في إطـار المقومـات     :5مادة  

وينظم القـانون    .ها في الدستور  والمبادئ األساسية للمجتمع المصري المنصوص علي     
 .األحزاب السياسية



���ـ� ا��ـ
ـ	ـ�ـ� �ــ� �ــ�ـــ� 
2002 - 2003  

 

      588

 CSن�ن ر"S40 ���� 1977 

 النص الحالي  التعديل النص األصلي

 لسـنة   40قانون رقم   
1977 )496(.)497( 

ــادة  يشــترط  : 4م
ــيس ــزب أ لتأس ى ح

  :يلي ما سياسي
 عــدم تعــارض  :أوالً

ــزب  ــادئ الح مب
 وبرامجـه   وأهدافه

 :مع
ــريعة ) أ ــادئ الش  مب

 باعتبارهــا ةاإلســالمي
ــدراً ــياً مصـ  رئيسـ

 .للتشريع
 الحفاظ على الوحدة    )ب

الوطنيــة والســـالم  
ــاعي ــام االجتم  والنظ
 الديمقراطي االشتراكي

والمكاسب االشـتراكية   
 والمكاسب  ةالديموقراطي
 .االشتراكية

 تميـز برنـامج     :ثانيا  
الحزب عن برامج   

 القائمـة   األحزاب
 عن  اإلخطاروقت  

 فـــي تأسيســـه
ــات  ــيالسياس  الت

 فـي يعتمد عليهـا    
 فـي  أهدافهتحقيق  

المجاالت السياسية  
ــادية  واالقتصــ

 لسنة  36 بموجب القانون    4استبدلت المادة   
 اى  اسـتمرار  أو لتأسـيس يشترط   : 1979
 .سياسيحزب 
 أوعدم تعارض مقومـات الحـزب        : أوالً

ــهأهدا أومبادئــه   أو برامجــه أو ف
 ممارسـة   فـي  أسـاليبه  أوسياساته  

 :نشاطه مع 
 باعتبارهـا   اإلسالميةمبادئ الشريعة    )1

 .مصدرا رئيسيا للتشريع
 15، 1952 يوليـو    23 ثورتيمبادئ   )2

 .1971مايو 
الحفاظ على الوحدة الوطنية والسـالم       )3

ــاعي ــام االجتم ــتراكي والنظ  االش
 . والمكاسب االشتراكية الديمقراطي

 تميـز بـرامج الحـزب وسياسـاته        :ثانياً
 في تحقيق هـذا البرنـامج       وأساليبه
 .األخرى األحزاب عن  ظاهراًتميزاً

 برامجه أو مبادئه فيعدم قيام الحزب : ثالثا 
 اختيـار   أو مباشرة نشـاطه     في أو

 أسـاس  علـى    أعضـائه  أوقياداته  
 33 القانون رقم    إحكاميتعارض مع   

ن حمايـة الجبهـة     أ بش 1978لسنة  
 على  أو،  االجتماعية والسالم   الداخلي
 أو فئـوي  أو طائفي أو طبقي أساس

 التفرقة بسبب أساس على أو جغرافي
 . العقيدةأو الدين أو األصل أوالجنس 

 أقامةعدم انطواء وسائل الحزب على      :رابعا
ــكرية  ــكيالت عس ــبه أواى تش  ش

 .عسكرية
 أو كفرع لحـزب     أحزب عدم قيام    :خامساً

: 1980 لسنة   144استبدل بندا أ بقانون رقم      
ى حـزب   أ اسـتمرار  أو لتأسـيس يشترط  
 .سياسي

 مبادئه أو الحزب مقوماتعدم تعارض  :أوالً
 أو سياسـاته  أو برامجه   أو أهدافه أو

 : ممارسة نشاطه معفي أساليبه
 باعتبارهـا   اإلسالميةمبادئ الشريعة    )1

  للتشريعالرئيسيالمصدر 
 15، 1952 يوليـو    23 يثورتمبادئ   )2

 .1971مايو 
الحفاظ على الوحدة الوطنية والسـالم       )3

ــاعي ــام االجتم ــتراكي والنظ  االش
 . والمكاسب االشتراكيةالديمقراطي

 وأساليبه تميز برامج الحزب وسياساته      :ثانيا
 تحقيق هذا البرنامج تميزا ظاهرا      في

 .األخرى األحزابعن 
برامجه  أو مبادئه   فيعدم قيام الحزب     :ثالثاً

 اختيـار   أو مباشرة نشـاطه     في أو
 أسـاس  علـى    أعضـائه  أوقياداته  

 33 القانون رقم    أحكاميتعارض مع   
ن حمايـة الجبهـة     أ بش 1978لسنة  

 على  أو،  االجتماعيالداخلية والسالم   
 أو فئـوي  أو طائفي أو طبقي أساس

 التفرقة بسبب أساس على أو جغرافي
 . العقيدةأو الدين أو األصل أوالجنس 

 إقامةعدم انطواء وسائل الحزب على      :ابعاًر
ــكرية أ ــكيالت عس ــبه أوى تش  ش

 .عسكرية
 أو كفرع لحـزب  باأحزعدم قيام  :خامسـاً 

 الخـارج وعـدم     في سياسيتنظيم  

                                                        
  1977 لسنة 77 نشر بالجريدة الرسمية )496(
 أينماليه إ اإلحالة وتلغى 1976 لسنة 33ون  القانإلغاء نصت على 1994 لسنة 221 من القانون رقم 4 المادة )497(

 . 1970 لسنة 40 القانون فيوجدت 
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 .واالجتماعية 

 عدم قيام الحزب    :ثالثاً
 طبقـي  أساسعلى  

 فتوى  أو وظائفي أو
 على  أو جغرافي أو

ــاس ــة أس  التفرق
 أوبسبب الجـنس    

 أو الدين   أو األصل
 .العقيدة

 عدم انطـواء     :رابعاً
وسائل الحزب على   

 تشكيالت  أية إقامة
 شـبه   أوكرية  عس

 .عسكرية
ــام :خامســاً  عــدم قي

ــرع   ــزب كف الح
 .لحزب في الخارج

عالنية مبادئ  :سادسـاً 
 ووسـائل   وأهداف

الحزب وتشكيالته  
 .وقياداته

عـدم   الخـارج و   في سياسيتنظيم  
 أيـة  تعاونه مـع     أوارتباط الحزب   

 أو جماعـات  أو تنظيمات  أو أحزاب
 أوقوى سياسية تقوم علـى معـاداة        

 أو القواعــد أومناهضــة المبــادئ 
 البنـد   في المنصوص عليها    األحكام
  .التالي

 قيادات أو مؤسسيعدم انتماء اى من :سادساً
 تعاونـه مـع     أو ارتباطه   أوالحزب  
عـات   جما أو تنظيمـات    أو أحزاب

ــة  ــادئ  أومعادي ــة للمب  مناهض
 مـن   أوالً البند   فيالمنصوص عليها   

 من هـذا    3 المادة   في أوهذه المادة   
 مـن   األولـى  المادة   في أوالقانون  

 المشار  1978 لسنة   33القانون رقم   
 وافـق عليهـا     التي للمبادئ   أواليه  

 االستفتاء علـى معاهـدة   فيالشعب  
 تنظيم الدولة بتـاريخ     وإعادةالسالم  
 .1979إبريل سنة  20

 أو الحزب   مؤسسي يكون من بين     الأ:سابعاً
 جدية على قيامه    أدلةم  دقياداته من تق  

 أو الـدعوة    في المشاركة   أوبالدعوة  
 طريقة مـن    بأية الترويج   أوالتحبيذ  

 أو اتجاهات   أوطرق العلنية لمبادئ    
ــادئ أعمــال  تتعــارض مــع المب

 . البند السابقفيوص عليها صالمن
 إعـادة يترتب على قيام الحـزب       الأ :ثامناً

 التـي  األحزابى حزب من   أتكوين  
 37خضعت للمرسوم بقانون رقـم      

 األحـزاب ن حـل    أ بش 1953لسنة  
 .السياسية

 وبرامج ونظام وأهداف عالنية مبادئ :تاسعا
ــائل   ــات ووس ــات وسياس وتنظيم

 مباشـرة نشـاط الحـزب       وأساليب
وعالنية تشكيالته وقياداته وعضويته    

 . تمويلهووسائل ومصادر

 أيـة  تعاونه مـع     أوارتباط الحزب   
 أو جماعـات  أو تنظيمات  أو أحزاب

 أوقوى سياسية تقوم علـى معـاداة        
 أو القواعــد أومناهضــة المبــادئ 

 البنـد   في المنصوص عليها    حكاماأل
  .التالي

 قيادات أو مؤسسيى من أنتماء إعدم :سادساً
 تعاونـه مـع     أو ارتباطه   أوالحزب  
 جماعـات   أو تنظيمـات    أو أحزاب

ــة  ــادئ  أومعادي ــة للمب  مناهض
 من  األول البند   فيالمنصوص عليها   

 من هـذا    3 المادة   في أوهذه المادة   
 مـن   األولـى  المادة   في أوالقانون  

 المشار  1978 لسنة   33لقانون رقم   ا
 وافـق عليهـا     التي للمبادئ   أواليه  

 االستفتاء علـى معاهـدة   فيالشعب  
 تنظيم الدولة بتـاريخ     وإعادةالسالم  
 .1979 إبريل سنة 20

 أو الحزب   مؤسسي يكون من بين     أال:سابعاً
 جدية على قيامه أدلةبم دقياداته من تق

 أو الـدعوة    في المشاركة   أوبالدعوة  
 طريقة مـن    بأية الترويج   أوتحبيذ  ال

 أو اتجاهات   أوطرق العلنية لمبادئ    
ــادئ أعمــال  تتعــارض مــع المب

 . البند السابقفيوص عليها صالمن
 عـادة إ يترتب على قيام الحـزب       أال:ثامناً

 التـي  األحزابى حزب من   إتكوين  
 27خضعت للمرسوم بقانون رقـم      

 األحـزاب ن حـل    أ بش 1953لسنة  
 .السياسية

 وبرامج ونظام   وأهدافعالنية مبادئ   :تاسعاً
ــائل   ــات ووس ــات وسياس وتنظيم

 مباشـرة نشـاط الحـزب       وأساليب
وعالنية تشكيالته وقياداته وعضويته    

 .  ووسائل ومصادر تمويله
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 1977 ���� 40 �@ ا��"ن�ن �6"دة  -

 النص الحالي  النص االصلى 

كمـا   : 1977 لسـنة    40 من القانون    6مادة  
ــدة الفــينشــرت  ــاريخ  الجري رســمية بت

 إلىيمن يقبل انضمامه    فيشترط   : 7/7/1977
  : يليعضوية الحزب ما 

 كان متجنسا وجب    فإذا يكون مصريا    أن .1
 على تجنسه خمـس     ي يكون قد مض   أن

 ومع ذلك يشترط فيمن األقلسنوات على  
 يكون من   أن الحزب   تأسيس فييشترك  

 .مصري أب
 . يكون متمتعا بحقوقه السياسية كاملةأن .2
 أو الهيئات القضـائية     أعضاءكون من    ي الأ

 أو القـوات المسـلحة   أفـراد  أومن ضـباط   
 أو اإلداريـة  الرقابـة   أعضاء من   أوالشرطة  

 السـلك   أعضـاء  مـن    أوالمخابرات العامة   
 .القنصلي أو السياسي

 المـادتين السـابقتين   أحكاممع مراعاة   :  )498( 6مادة  
 إليهـا  المشـار    1979 لسنة   33 القانون رقم    وأحكام

 : يلي ما سياسيى حزب أ لعضوية ينتميشترط فيمن ي
 نأ كان متجنسـا وجـب       فإذا يكون مصريا    أن .1

يكون قد مضت على تجنسه خمس سنوات على        
 تأسيس في ومع ذلك يشترط فيمن يشترك       األقل

 يكون من أنوفيه     يتولى منصبا قيادياً   أوالحزب  
 .مصري أب

  يكون متمتعا بحقوقه السياسـية كاملـة وال        أن .2
ى من المادتين الثانية والثالثة أ أحكامبق عليه تنط

 .إليه المشار 1978 لسنة 33من القانون رقم 
 مـن   أو الهيئات القضائية    أعضاء يكون من    أال .3

 أو الشـرطة    أو القوات المسلحة    أفراد أوضباط  
 المخابرات العامة   أو اإلدارية الرقابة   أعضاءمن  
 أو القنصـلي  أو السياسي السلك   أعضاء من   أو

 .التجاري
 �7"دة  -

 20 المـادة    في اللجنة المركزية المنصوص عليها      أمين إلى كتابي خطارإ يجب تقديم     :7مادة  
 المؤسسين ومصدقا رسميا    أعضائه عضو من    50 الحزب موقعا عليها من      تأسيسمن  

 من العمال والفالحـين وترفـق بهـذا        األقل يكون نصفهم على     أنعلى توقيعهم على    
 وأسـماء  للحزب   الداخليستندات المتعلقة به وبصفة خاصة النظام        جميع الم  اإلخطار
 الحزب ومصادرها والمصرف المودعة فيه واسـم        أموال بيان   أو المؤسسين   أعضائه

 الحزب علـى    تأسيس عن   اإلخطار ويعرض   تأسيسه جراءإ فيمن ينوب عن الحزب     
 .اإلخطارقديم هذا  يوما من تاريخ ت15 المادة التالية خالل فياللجنة المنصوص عليها 

 
�8دة  - 

 النص الحالي  التعديل النص األصلي

                                                        
  .30/5/1979فى ) مكررا أ  ( 21 الجريدة الرسمية العدد – 1979 لسنة 36 معدلة بالقرار بقانون رقم )498(
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تشكل 499 : 8مادة  

لجنة على النحو 
 :التالى 
ــين -1 ــة أم  اللجن

 ) رئيس(..المركزية
     .....وزير العدل -2
الوزير المختص   -3

ــات  بالتنظيمــ
الشــــــعبية 

 ........والسياسية
 وزير الداخلية   -4
 ثالثة من غيـر     -5

ــين  ــالمنتم ى أ ىإل
 من بين سياسيحزب  

ــاء ــات  رؤس الهيئ
القضائية السابقين أو   

  .نوابهم
ويصدر باختيـارهم   
قـرار مـن رئـيس    

 ) اللجنة المركزية
وتختص هذه اللجنـة    

 اإلخطـارات بفحص  
 تأسـيس المقدمة عدة   

 للتحقيق من   األحزاب
تــوفر الشــروط  

 هـذا   فـي المقررة  
القـــانون وذلـــك 

 إلـــى باإلضـــافة
اختصاصات اللجنـة   

 نصت  التي ىاألخر
 وللجنة  أحكامهعليها  

خالل ثالثين يوما من    

 144استبدل القـانون رقـم      
 األولـى الفقـرة    ( 1980لسنة  

  ) :8والثانية من المادة 
 األحـزاب تشكل لجنة شئون    

  :التاليلسياسية على النحو ا
ــس -1 رئـــــيس مجلـــ

 ) رئيسا(..الشورى
 ................ وزير العدل -2
  ...............وزير الداخلية -3
 مجلسيوزير الدولة لشئون     -4

 .الشعب والشورى
 ثالثة أعضـاء مـن غيـر        -5

 سياسـي ى حزب   أ إلىالمنتمين  
رؤساء الهيئات القضائية    من بين 

ــواب ــابقين أو ن هم ويصــدر الس
باختيارهم قرار من رئيس اللجنة     

 المركزية 
ويحل محل رئـيس مجلـس     

 الرئاسة عند غيابـه     فيالشورى  
 هذا المجلس وفى حالة وكيليأحد 

غيابهم جميعا أو وجود مانع لديهم 
أو غيبة مجلس الشورى يصـدر      
رئيس الجمهورية قرار باختيـار     
من يحل محل رئيس لجنة شئون      

تخـتص  و. األحزاب السياسـية  
 المســائل فـي اللجنـة بــالنظر  
 هذا القانون   فيالمنصوص عليها   
 تأسيس إخطاراتوبفحص دراسة   

. إلحكامه السياسية طبقا    األحزاب
يكون اجتماع اللجنة صحيحا     وال
 مـن   وأربعة بحضور رئيسها    الإ

 األعضـاء  من بيـنهم     أعضائها

 ثـم   1980 لسنة   144دلت بالقانون رقم    ثم ع 
تشـكل   :1983 لسنة 114عدلت بالقانون رقم    

 السياسية علـى النحـو      األحزابلجنة شئون   
 :التالي
 ) رئيسا(.رئيس مجلس الشورى -1
 .................. وزير العدل -2
  .................وزير الداخلية -3
الشـعب   مجلسـي وزير الدولة لشـئون      -4

  .والشورى
  اىإلـى  غير المنتمين  األعضاء ثالثة من  -5

  من بين رؤساء الهيئات القضائيةسياسيحزب  
 .السابقين أو نوابهم

 .ويصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية
 الرئاسة  فيويحل محل رئيس مجلس الشورى      

 هذا المجلس وفى حالـة      وكيليعند غيابه احد    
ـ          ة غيابهم جميعا أو وجود مانع لـديهم أو غيب

مجلس الشورى يصدر رئيس الجمهورية قرار      
باختيار من يحل محل رئـيس لجنـة شـئون          

 . السياسية األحزاب
المسائل المنصوص   فيوتختص اللجنة بالنظر    

 هـذا القـانون وبفحـص ودراسـة     فيعليها  
 السياسـية طبقـا     األحزاب تأسيس إخطارات
 .إلحكامه

 بحضـور   اليكون اجتماع اللجنة صحيحا      وال
 مـن بيـنهم     أعضـائها  مـن    أربعةورئيسها  
 4و3و2 البنود   في المنصوص عليهم    األعضاء

وتصـدر  . من هذه المـادة   األولىومن الفقرة   
 الحاضـرين   أصـوات  بأغلبيةقرارات اللجنة   

 منـه   الذي الجانب   رأى يرجح   التساويوعند  
 .الرئيس
 سبيل مباشرة اختصاصاتها طلـب      فيوللجنة  

 يضـاحات واإل والبيانات   واألوراقالمستندات  

                                                        
  . 7/7/1977 نشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ 499
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تــاريخ عــرض   
ــيس  اإلخطــار بتأس
الحـــزب عليهـــا 
االعتــراض بقــرار 
مسبب على تأسيسـه    
ويخطر رئيس اللجنة   
طالب التأسيس بقرار   
االعتراض وأسـبابه   
بكتاب موصى عليه    
بعلم الوصول خـالل   
ثالثة أيام على األكثر    
. من تاريخ صـدوره   

ــوز لطالــب   ويج
 فـي التأسيس الطعن   

هــذا القــرار أمــام 
ــاء   ــة القض محكم

ــالل اإلداري  30 خ
ــة   ــا التاليـ يومـ
إلخطارهم به وتفصل   

 الطعـن   فيالمحكمة  
 أشهر علـى    4خالل  

األكثر مـن تـاريخ     
 .إيداع عريضته 

 

 البنـود   فـي المنصوص عليهم   
 من هذه األولىقرة ف من ال324و2

وتصدر قرارات اللجنـة    . ةالماد
 الحاضرين وعند   أصوات بأغلبية
 الذي الجانب   رأى يرجح   التساوي

 .منه الرئيس
 سـبيل مباشـرة     فيوللجنة  
 طلب المسـتندات    ااختصاصاته
 واإليضاحات والبيانات   واألوراق

 الشأنالتي ترى لزومها من ذوى     
 تحددها لـذلك    التي المواعيد   في

 مسـتندات أو    أية تطلب   إنولها  
 أو بيانات أو معلومات من      وراقأ

 أن جهة رسـمية أو عامـة و       أية
تجرى ما تراه من بحوث بنفسها      

ن تكلف  أأو بلجنة فرعية منها، و    
من تراه من الجهـات الرسـمية       

ى تحقيـق أو بحـث أو       أ جراءإب
 الحقيقة إلىدراسة الزمة للتوصل 
وعلـى   .فيما هو معروض عليها   

 تصدر قرارها بالبـت     إناللجنة  
 ما  أساس الحزب على    يستأس في

 االبتدائي التأسيس أخطار فيورد  
 عنه الفحص أو التحقيق  أسفروما  

وذلك خالل الثالثة أشهر التاليـة      
 اإلخطـار  لعـرض    األكثرعلى  

 . الحزب على اللجنةبتأسيس
ويعتبر انقضاء مدة الثالثـة     

 دون قرار من    ليهاإ المشار   أشهر
 الحـزب   تأسيس فياللجنة بالبت   

ر باالعتراض على هذا    بمثابة قرا 

 المواعيد  في الشأن ترى لزومها من ذوى      التي
 مستندات  أية تطلب   أن تحددها لذلك، ولها     التي
 جهة  أية أو بيانات أو معلومات من       أوراقأو  

رسمية أو عامة وان تجرى ما تراه من بحوث        
ن تكلف مـن    أو. بنفسها أو بلجنة فرعية منها      
ى تحقيق أو أ جراءإبتراه من الجهات الرسمية     

 الحقيقة فيما إلىث أو دراسة الزمة للتوصل بح
بلغ إويقوم رئيس اللجنة ب   . هو معروض عليها    

 بأسماءرئيس مجلس الشعب ومجلس الشورى      
 فيالمؤسسين المصدق على توقيعاتهم الواردة      

 المادة السابعة من هـذا      في المذكور   اإلخطار
 الحـزب   تأسـيس  خطـار إالقانون فور تقديم    

 المجلسـين   رئيسـي ن  ويتولى كل م   )500(.إليه
 كـل   في ظاهرة   أماكن في األسماء تلك   إعالن

 إليه إبالغهامن المجلسين لمدة شهر من تاريخ      
 فـي ويتولى رئيس مجلس الشورى نشـرها       

صحيفتين صباحيتين يوميتين ليتقدم كـل مـن       
 إلى األسماءى من تلك    أيرى االعتراض على    

 السياســية األحــزابرئـيس لجنــة شـئون   
بما لديه من مستندات خـالل    باعتراضه مؤيدا   

وعلى 501. الصحف   فيشهر من تاريخ النشر     
 تأسـيس  فـي  تصدر قرارها بالبت     نأاللجنة  

 التأسيس أخطار في ما ورد أساسالحزب على 
 عنه الفحص أو التحقيـق      أسفر وما   االبتدائي

 األكثـر  أشهر التالية على  األربعةوذلك خالل   
 .  الحزب على اللجنةبتأسيس اإلخطارلعرض 
 يصدر قرار اللجنة باالعتراض على  أنويجب  
 اإليضـاحات  الحزب مسببا بعد سماع      تأسيس

ويعتبر انقضاء مـدة    . الشأنالالزمة من ذوى    
 قرار  إصدار دون   إليها المشار   أشهر األربعة

 الحـزب بمثابـة     تأسيس فيمن اللجنة بالبت    

                                                                                                                                          
  .1994 لسنة 221ن رقم  استبدلت الفقرتان السابعة والثامنة بالقانو)500(
  .1994 لسنة 221 استبدلت الفقرتان السابعة والثامنة بالقانون رقم )501(
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 .التأسيس 

 يصدر قرار اللجنة  نأويجب  
 الحزب  تأسيسباالعتراض على   
 اإليضـاحات مسببا بعد سـماع     
 .الشأنالالزمة من ذوى 

ويخطر رئيس اللجنة ممثـل     
 بقرار االعتراض   التأسيس طالبي
 بكتاب موصى عليه بعلم     وأسبابه

 علـى   أيامالوصول خالل عشرة    
 .لقرار من تاريخ صدور ااألكثر

ــر ــرارات  وتنش ــيالق  الت
تصدرها اللجنة بالموافقة علـى     

 الحـزب أو االعتـراض      تأسيس
 الجريدة الرسمية   في تأسيسهعلى  

 االنتشار  ين واسعت نوفى صحيفتي 
 فـي خالل ذات الميعاد المحـدد      

 .الفقرة السابقة
 تأســيس لطــالبيويجــوز 

الحزب خالل الثالثين يوما التالية     
 فـي لنشر قـرار االعتـراض      

 يطعنــوا أنلجريـدة الرســمية  ا
 أمـام  هـذا القـرار      في باإللغاء
 اإلدارية للمحكمة   األولىالدائرة  
 رئيس مجلس   يرأسها التيالعليا  

 ينضم لتشـكيلها    أنالدولة على   
 مجلـس   أعضاءعدد مماثل من    

 بداية فيالشعب يختارهم المجلس   
 وفقـا   أعضائهكل دورة من بين     

 .  يضعها المجلسالتيللقواعد 
 

ويخطـر  . التأسيسقرار باالعتراض على هذا  
 قـرار   التأسـيس  يطالب ممثليرئيس اللجنة   
 بكتاب موصى عليه بعلـم      وأسبابهاالعتراض  

 مـن   األكثـر  على   أيامالوصول خالل عشرة    
 التيوتصدر القرارات   . تاريخ صدور القرار    

 الحزب أو تأسيساللجنة بالموافقة على  تنشرها
 الجريدة الرسـمية  في تأسيسهاالعتراض على  

 واسـعتي وفى جريدتين صباحيتين يـوميتين      
 الفقـرة  فيخالل ذات الميعاد المحدد     االنتشار  
 الحزب خـالل    تأسيس لطالبيويجوز  . السابقة

 فيالثالثين يوما التالية لنشر قرار االعتراض       
 هـذا   في باإللغاء يطعنوا   أنالجريدة الرسمية   

 اإلدارية المحكمة في األولى الدائرة إمامالقرار 
 أن رئيس مجلس الدولة على يرأسها التيالعليا 

شكيلها عدد مماثل مـن الشخصـيات       ينضم لت 
العامة يصدر باختيارهم قرار من وزير العدل       

 للهيئات القضـائية    األعلىبعد موافقة المجلس    
من الكشوف الخاصة بالشخصـيات العامـة       

 من القانون رقم    28المنظمة وفقا لحكم المادة     
. ن حماية القيم من العيب    أ بش 1980 لسنة   95

لطعن خـالل    ا فيوتفصل المحكمة المذكورة    
أربعة أشهر على األكثر مـن تـاريخ إيـداع      

ما بإلغاء القرار المطعون فيـه أو       إعريضته  
بتأييده وعند تساوى األصـوات يـرجح رأى        

 .  منه الرئيسالذيالجانب 
 

  :�11"دة  -
تتكون موارد الحزب من اشتراكات وتبرعات أعضائه وحصـيلة عائـد اسـتثمار        : 11مادة  

، وال يعتبر مـن األوجـه      الداخلي يحددها نظامه    التيالتجارية   األوجه غير    فيأمواله  
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 إصدار صـحف أو اسـتغالل       في حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب        فيالتجارية  
وال يجـوز  .  الحـزب غـراض أ خدمة األساسي كان هدفها إذادور للنشر أو للطباعة  

ى أيـة أو مـن    أو من جهـة أجنب أجنبيى تبرع أو ميزة أو منفعة من أللحزب قبول  
 يعلن عن اسم    أنوعلى الحزب   .  ولو كان متمتعا بالجنسية المصرية       اعتباريشخص  

 إحدى الصحف اليومية على األقـل وذلـك إذا ذادت   فيالمتبرع له وقيمة ما تبرع به      
.  العام الواحد  في المرة الواحدة أو على ألف جنيه        فيقيمة التبرع على خمسمائة جنيه      

 تقدم لألحزاب من وعاء أية ضريبة نوعيـة أو مـن            التيعات  وال تخصم قيمة التبر   
 . وعاء الضريبة العامة على اإليراد

  :�12"دة  -

 التعديل النص األصلي 

 الإ الحـزب    أمواليجوز صرف    ال : 12مادة  
 واإلجـراءات فه طبقا للقواعـد    اهدأ و غراضهأعلى  
 أن ويجب على الحزب     الداخلي يتضمنها نظامه    التي

ن يمسك أحد المصارف المصرية و أ في أموالهيودع  
 الحـزب  إيـرادات دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن     

 يحـددها نظامـه     التـي ومصروفاته طبقا للقواعد    
 للمحاسبات بصفة   المركزيويتولى الجهاز   . الداخلي

 وإيراداتدورية مراجعة دفاتر ومستندات وحسابات      
 الماليـة ومصروفات الحزب وغير ذلك من شئونه       

قق من سالمة موارد الحزب ومشـروعية    وذلك لتتح 
 يمكن الجهاز  أن، وعلى الحزب    أمواله صرف   أوجه

 . من ذلك
 عن  سنوي تقرير   عدادإوعلى الجهاز المذكور    

 أمين والشئون المالية للحزب ويختار      األوضاعكافة  
اللجنة المركزية والـوزير المخـتص بالتنظيمـات        

 . الشعبية والسياسية بهذه التقارير

 الإ الحـزب    أمواليجوز صرف    ال:  12مادة  
 التي واإلجراءاتطبقا للقواعد وأهدافة  أغراضهعلى 

 يودع أن ويجب على الحزب الداخلييتضمنها نظامه 
ن يمسك دفاتر أحد المصارف المصرية و  أ في أمواله

 الحــزب إيــراداتمنتظمـة للحســابات تتضـمن   
 يحـددها نظامـه     التـي ومصروفاته طبقا للقواعد    

 للمحاسبات بصفة   المركزيتولى الجهاز   وي. الداخلي
 وإيراداتدورية مراجعة دفاتر ومستندات وحسابات      
 الماليـة ومصروفات الحزب وغير ذلك من شئونه       

وذلك لتتحقق من سالمة موارد الحزب ومشـروعية      
 يمكن الجهاز   أن، وعلى الحزب    أمواله صرف   أوجه

 . من ذلك
 عـن  سنوي تقرير عدادإوعلى الجهاز المذكور  

 خطـار إو والشئون المالية للحـزب      األوضاعافة  ك
 )502(. السياسية بهذا التقريراألحزابرئيس لجنة 

  :�14"دة  -

 التعديل النص األصلي 

 في العامة   األموال حكم   في الحزب   أموالتعتبر  :  14مادة  
 قانون العقوبات كما يعتبر القائمون على شئون  أحكامتطبيق  

 األموال حكم   في الحزب   موالأتعتبر  :  14مادة  
 قانون العقوبات كما يعتبر     حكامأ تطبيق   فيالعامة  

                                                        
  1980 لسنة 144 معدلة بالقانون رقم 12 من المادة األخيرة الفقرة 502
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 فـي وظفين العمـوميين     حكم الم  فيالحزب والعاملون به     

 حكـام أ القانون المذكور وتسرى عليهم جميعا       حكامأتطبيق  
 غير حالة التلبس فييجوز  وال. قانون الكسب غير المشروع

 بحضور الإى مقر من مقار الحزب أ جنحة تفتيش أوبجناية 
 .  اعتبر التفتيش باطالالإوحد رؤساء النيابة العامة أ

 اللجنة المركزية بما    أمين رخطاإويجب على النيابة العامة     
.  ساعة من اتخـاذه    48تخذ من إجراء بمقر الحزب خالل       ي

 عـن كافـة     سـنوي  تقريـر    عدادإوعلى الجهاز المذكور    
 اللجنـة   أمـين  والشئون المالية للحزب ويختـار       األوضاع

المركزية والوزير المختص بالتنظيمات الشعبية والسياسـية     
 . بهذه التقارير

 حكم فيالقائمون على شئون الحزب والعاملون به   
 القـانون   أحكـام  تطبيق   فيالموظفين العموميين   

 قانون الكسب أحكامالمذكور وتسرى عليهم جميعا    
 غير حالة التلـبس     فييجوز   وال. غير المشروع 

ى مقر من مقار الحـزب  أحة تفتيش  جنأوبجناية  
 اعتبر  الإوحد رؤساء النيابة العامة     أ بحضور   الإ

 . التفتيش باطال
 رئيس لجنة شئون خطارإويجب على النيابة العامة 

 بمقـر   جـراء إتخذ مـن    ي السياسية بما    األحزاب
 )503(. ساعة من اتخاذهوأربعينالحزب خالل ثمان 

 :�17"دة  -
أن ) 8( المـادة  فـي  المركزية بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها  يجوز ألمين اللجنة:17مـادة   

 تـؤول   التي حل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة        اإلدارييطلب من محكمة القضاء     
  :اآلتيةإليها هذه األموال و ذلك ألحد األسباب 

 ) . 4( المادة فيط التأسيس المنصوص عليها وفقد شرط من شر : أوالً
 جريمة من الجـرائم المخلـة       في بإدانة قيادات الحزب كلها أو بعضها        نهائير حكم   صدو :  ثانياً

 االشتراكي أو بالنظام االجتماعيبالوحدة الوطنية أو تحالف قوى الشعب العاملة أو السالم        
 وذلك إذا كانت الجريمة قد وقعت بسبب أو بمناسبة مباشرة هـذه القيـادات          الديموقراطي

كما يجوز ألمين اللجنة المركزية بعد موافقة اللجنة المذكورة         . هلنشاط الحزب أو تصرفات   
 قرار من قراراتـه     أيأن يطلب من تلك المحكمة بصفة مستعجلة وقف نشاط الحزب أو            

وتعلن عريضة  .  طلب حل األحزاب   فيألحد األسباب المشار إليها وذلك إلى حين الفصل         
 تستند عليها إلى رئـيس الحـزب        لتيا من الحاالت السابقة شاملة األسباب       أي فيالطلب  

خالل أربع وعشرين ساعة من تاريخ إيداعها سكرتارية المحكمة أن تفصل خالل خمسـة        
 فـي وعلى المحكمة أن تفصـل  .  طلب وقف نشاط الحزب أو أحد قراراته       في عشر يوماً 

 .طلب حل الحزب على وجه السرعة
  :�18"دة  -

 النص الحالي  النص األصلي

 10يحصل على     ال الذييتمتع الحزب   ال   : 18مادة  
 انتخابات  أية في مجلس الشعب    في األقلمقاعد على   

يشترط لتمتع الحزب واسـتمرار      504 : 18مادة  
، 13 المادتين   فيانتفاعه بالمزايا المنصوص عليها     

                                                                                                                                          
  . 1980 لسنة 144 معدلة بالقانون رقم 14 من المادة األخيرة الفقرة )503(
 . 30/5/1979 مكرر أ بتاريخ 21الجريدة الرسمية العدد  – 1979  لسنة36عدلت بالقرار بقانون رقم  )504(
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 فـي  بالمزايا المنصوص عليها     لتأسيسهعامة الحقة   
 . من هذا القانون13المادة 

تكون له عشرة مقاعد علـى   أن من هذا القانون     15
 .  مجلس الشعبفي األقل

  :�21"دة  -
 النص الحالي  النص األصلي 

تضع اللجنة المركزية القواعد المنظمـة      :  21مادة  
 اجنبـى  سياسي تنظيم أوى حزب   أالتصال الحزب ب  

ى  اللجنـة وال يجـوز أل  أمينوذلك على ما يقترحه  
م  تنظـي  أوى حزب   أ التحالف مع    أوحزب التعاون   

 الفقرة في إليها طبقا للقواعد المشار الإجنبى أ سياسي
 .السابقة

تضع لجنة شئون األحزاب السياسية  )505(:  21مادة 
القواعد المنظمة التصال الحزب بأي حزب أو تنظيم   
سياسي أجنبي وذلك بناء على ما يقترحه رئيس هذه         

وال يجوز ألي حزب التعاون أو التحالف مع       . اللجنة
 طبقا للقواعـد    الإجنبى  أتنظيم سياسي   أي حزب أو    

 .  الفقرة السابقةفي ليهاإالمشار 
  :�22"دة  -

 النص الحالي النص األصلي

 أو أنشـأ يعاقب بالسجن كل مـن       : 22مادة  
هـذا   أحكامعلى خالف    أدارأو   نظم   أو أسس

القانون تنظيما حزبيا غير مشروع ولو كـان        
 أو هيئة منظمـة  أو وصف جمعية   في مستتراً
 الـذي  الوصـف    أو التسميه كانت   أياًجماعة  

 .يطلق عليه
 أو الشـاقة المؤبـدة      األشغالوتكون العقوبة   

 كان تنظيم الحزب غير المشـروع    إذاالمؤقتة  
 أو عسكري طابع   ذاأو   لنظام المجتمع    معادياً

 ارتكبت الجريمة بناء على تخابر مع دولة        إذا
 .أجنبية

الحكم  عند األحوال جميع فيوتقضى المحكمة   
 وإغـالق  بحل التنظيمات المـذكورة      باإلدانة

 واألدوات واألمتعة األموالكنها ومصادرة   امأ
 . المعدة الستعمالهاأو الخاصة بها واألوراق

 مول أو أدار أو أسس أو أنشأيعاقب بالسجن كل من    : 22مادة  
 هذا القانون تنظيما حزبيـا      أحكام صورة على خالف     أيةعلى  

 وصف في أو دينيى ستار أمستترا تحت غير مشروع ولو كان 
 الوصـف  أو كانت التسمية أيا جماعة أو هيئة منظمة  أوجمعية  
  506. يطلق عليهالذي

 كان التنظيم إذا المؤقتة أو الشاقة المؤبدة األشغالوتكون العقوبة   
 غير المشروع معاديـا لنظـام المجتمـع او ذا طـابع       الحزبي
 التـي دريبات العنيفة    اخذ طابع الت   أو عسكري شبه   أو عسكري
 ارتكبت الجريمة بنـاء علـى       إذا أو القتالي اإلعداد إلىتهدف  

 .أجنبيةتخابر مع دولة 
 ارتكبت الجريمة بناء    إذا الشاقة المؤبدة    األشغالوتكون العقوبة   

 .على تخابر مع دولة معادية
 بحـل  باإلدانـة  عند الحكم    األحوال جميع   فيوتقضى المحكمة   

 واألمتعة األموالنها ومصادرة  اكمأ وإغالق التنظيمات المذكورة 
 . المعدة الستعمالهاأو الخاصة بها واألوراق واألدوات

  :�23"دة  -

 التعديل النص األصلي 
يعاقب بالحبس كل من انضم  :  23مـادة   

 غير مشروع ولو كـان      حزبي تنظيم   إلى
 أو هيئـة    أو وصف جمعيـة     فيمستترا  

 غيـر   بـي حز تنظيم   إلىيعاقب بالحبس كل من انضم       : 23مادة  
 أو هيئة   أو جمعية   في أو دينيمشروع ولو كان مستترا تحت ستار       

 يطلق على هذا    الذي الوصف   أو كانت التسمية    أياً جماعة   أومنظمة  

                                                        
 . 1980 مكرر أ سنة 28 العدد 1980 لسنة 144 معدلة بالقانون رقم )505(
 .3/9/1981 في تابع 36 الجريدة الرسمية العدد – 1981 لسنة 156 وثانية معدلة بالقانون رقم أولى فقرة )506(
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 أو  كانـت التسـمية    أياً جماعة   أومنظمة   

 . يطلق على هذا التنظيمالذيالوصف 
 كـان التنظـيم     إذاوتكون العقوبة السجن    

 الفقرة السابقة معاديا لنظـام      فيالمذكور  
 كان  إذا أو،  عسكري ذا طابع    أوالمجتمع  

 أجنبيـة  بالتخابر مع دولة     أالتنظيم قد نش  
 . يعلم ذلكالجانيوكان 

 . التنظيم
 الفقرة السـابقة    في كان التنظيم المذكور     إذاوتكون العقوبة بالسجن    
 اخـذ  أو عسكري شبه أو عسكري ذا طابع أومعاديا لنظام المجتمع    

 كـان   إذا أو،  القتالي اإلعداد إلى تهدف   التيطابع التدريبات العنيفة    
  )507(. يعلم بذلكالجاني وكان أجنبية بالتخابر مع دولة أالتنظيم قد نش

 كان التنظيم المذكور قـد      إذا الشاقة المؤقتة    األشغالوتكون العقوبة   
 . يعلم بذلكالجاني بالتخابر مع دولة معادية وكان أنش

�24دة  -:  
ى من التنظيمات المشـار  أ السلطات المختصة عن وجود بإبالغيعفى بالعقوبة كل من بادر      :  24مادة  

 . قبل بدء التحقيقاإلبالغ تم إذا المادتين السابقتين وذلك في ليهاإ
 الكشف عـن    في بعد بدء التحقيق وساعد      اإلبالغ تم   إذا من العقوبة    اإلعفاءويجوز للمحكمة   

 .ريناآلخ الجريمة مرتكبي
  :�25"دة  -

 أو من العاملين به قبـل       أو أعضائه اى من    أو سياسي حزب   فييعاقب بالحبس كل مسئول     :  25مادة  
 منفعة بدون وجه حق مـن شـخص         أو حصل على ميزة     أو بالوساطة ماال    أوتسلم مباشرة   

 . لممارسة اى نشاط يتعلق بالحزبمصري اعتباري
 .أجنبية جهة أية من أو المنفعة من اجنبى أوميزة  الأو كان المال إذاوتكون العقوبة السجن 

 . بمصادرة كل مال يكون متحصال من الجريمةاألحوال جميع فيوتقضى المحكمة 
  :�26"دة  -

 النص الحالي  النص األصلي
يعاقب بالحبس وبغرامـة ال     :  26مادة  

 هـاتين   بإحـدى  أو جنيـه    500تجاوز  
 4العقوبتين كل من خالف أحكام المـادة     

 أو الفقـرة    9الفقرة الثانية من المادة      أو
 الفقرة  أو 12األولى أو الثانية من المادة      

 . من هذا القانون21الثانية من المادة 

 بإحـدى  أوتجاوز خمسمائة جنيه   الالتييعاقب بالحبس والغرامة   )508(  :26مادة  
 .لقانون من هذا ا21 الفقرة الثانية من المادة أحكامهاتين العقوبتين كل من خالف 

تزيد على خمس سنوات كـل مـن     تقل مدته عن سنة وال     ويعاقب بالحبس الذي ال   
 من  12 الثانية من المادة     أو األولى الفقرة   أو 9 الفقرة الثانية من المادة      أحكامخالف  

 .هذا القانون
 . من هذا القانون 4 المادة أحكامويعاقب بالسجن كل من خالف 

                                                                                                                                          
  . 3/9/1981 في تابع 36 الجريدة الرسمية العدد – 1981 لسنة 156ون رقم  وثانية معدلة بالقانأولى فقرة  )507(
  .1992 لسنة 108 معدلة بالقانون رقم )508(
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 "ً)�"V ا[-�ابـ �� F��ا: 
 : #��ب"ت124"دة � -

  النص الحالي  التعديل  النص األصلي 

 )509(: عقوبات124مادة 
 من األقل اتفق ثالثة على     إذا 

ــوظفين  ــتخدمين أوالم  المس
العموميين وتركـوا عملهـم     

 يعاقبون  شرعيبدون مسوغ   
 6تتجـاوز    بالحبس مـدة ال   

تزيد عن    بغرامة ال  أوأشهر  
ج وتطبق هذه العقوبات    100

 مستخدم  أوعلى كل موظف    
 تأديـة  عـن    عام امتنع عمداً  

واجب من واجبات وظيفته إذا 
 مـن   أوكان امتناعه يجعـل     

 أو يجعل حياة الناس     أننه  أش
 خطـر   في أمنهم أوصحتهم  
 أو عنه فتنة    نشأت إذاوكذلك  

 عنـه   أ ينش أننه  أكان من ش  
 اضـر بمصـلحة     إذا أوفتنة  
وفيما يتعلق بتطبيـق    . عامة

 أو هذه المادة بعد كالموظفين   
المستخدمين العموميين جميع   

 بأيـة  الذين يشغلون    األجراء
 خدمة الحكومة فيصفة كانت 

 خدمـة سـلطة مـن       في أو
 السـلطات   أو األقاليمسلطات  
 . القرويةأو المحلية أوالبلدية 

 )510( : عقوبات 124مادة 
 أو من الموظفين األقل ترك ثالثة على  إذا 

 فـي المستخدمين العموميين عملهم ولـو      
 تأدية عن  امتنعوا عمداً  أوة االستقالة   صور

واجب من واجبات وظيفتهم متفقين علـى       
 مبتغين منه تحقيق غرض مشترك      أوذلك  

تقل عـن    عوقب كل منهم بالحبس مدة ال     
تجاوز ستة أشهر  وبغرامة  ثالثة أشهر وال

 .تزيد عن خمسون جنيها ال
 إذا لهذه العقوبـة     األقصىويضاعف الحد   

 يجعل  أننه  أتناع من ش   االم أوكان الترك   
 خطر،  في أمنهم أو صحتهم   أوحياة الناس   

 أو يحدث اضـطرابا     أن كان من شانه     أو
 .ضر بمصلحة عامةأ إذا أوفتنة بين الناس 
 تـرك   عمـومي  مستخدم   أووكل موظف   

 وظيفته أعمال امتنع عن عمل من    أوعمله  
 اإلخـالل  أوبقصد عرقلة سـير العمـل       
تجاوز ثالثة  بانتظامه يعاقب بالحبس مدة ال

 .تجاوز عشرون جنيها  بغرامة الأوأشهر 
 إذا لهذه العقوبـة     األقصىويضاعف الحد   

 يجعل  أن االمتناع من شانه     أوكان الترك   
 خطر  في أمنهم أو صحتهم   أوحياة الناس   

 أو يحدث اضـطرابا     أن كان من شانه     أو
 . اضر بمصلحة عامةإذا أوفتنة بين الناس 

  )511( : عقوبات 124مادة 
 من المـوظفين  األقل ترك ثالثة على  إذا
 في المستخدمين العموميين عملهم ولو     أو

 امتنعوا عمدا عـن     أوصورة االستقالة   
 واجب من واجبات وظيفتهم متفقين      تأدية

 مبتغين منه تحقيق غـرض   أوعلى ذلك   
 مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة ال      

تجـاوز سـنة      ت تقل عن ثالثة أشهر وال    
 .يد على مائة جنيهتز وبغرامة ال

 إذا لهذه العقوبة    األقصىويضاعف الحد   
ـ     أوكان الترك     أننه  أ االمتناع مـن ش

 أمـنهم  أو صحتهم   أويجعل حياة الناس    
 يحـدث   أننه  أ كان من ش   أو خطر،   في

 اضر  إذا أو فتنة بين الناس     أواضطرابا  
 .بمصلحة عامة
 تـرك   عمومي مستخدم   أووكل موظف   

 عمـال إ امتنع عن عمل مـن       أوعمله  
 أووظيفته بقصد عرقلة سـير العمـل        

  بانتظامه يعاقب بالحبس مدة ال     اإلخالل
تجـاوز    بغرامة ال  أوتجاوز ستة أشهر    

 .)512(خمسمائة جنيه
 كـان  إذا لهذه العقوبة    األقصىويضاعف الحد   

 يجعـل حيـاة     أن االمتناع من شانه     أوالترك  

 كـان   أو خطر   في أمنهم أو صحتهم   أوالناس  

 فتنـة بـين    أو اضـطرابا     يحدث أنمن شانه   

 . اضر بمصلحة عامةإذا أوالناس 

 : أ �124"دة  -
                                                        

 . 5/8/1937منشورة بالوقائع المصرية بتاريخ ) 509(
 . 1946 لسنة 116 استبدلت بموجب المرسوم بقانون )510(
 .1951 لسنة 24مستبدلة بموجب القانون رقم  )511(
 .تجاوز خمسين جنيها  وكانت قبل التعديل ال1982 لسنة 29 لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم األقصىحد  رفع ال)512(
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  الحالي النص  النص األصلي 

  )513(:  أ 124مادة 
يعاقب بضعف العقوبات المقررة    

 كل من اشترك بطريق التحريض 124بالمادة 
 ارتكاب جريمة من الجرائم المبينة بهـا         في

 األولى الفقرة   فيويعاقب بالعقوبات المقررة    
 شـجع  أو كل مـن حـرض   124من المادة  
 أو مـوظفين  أو مستخدما عموميـا  أوموظفا  

 طريقة كانت علـى     بأيةن  يمستخدمين عمومي 
 واجب مـن  تأدية االمتناع عن    أو العملترك  

 لم يترتب على تحريضه     إذاواجبات الوظيفة   
 نتيجة وفضال عن العقوبـات      أية تشجيعه   أو

مرتكـب   كان  إذاالمتقدم ذكرها يحكم بالعزل     
 .الجريمة من الموظفين

ويعاقب بنفس العقوبة كل من حبذ      
 فـي جريمة من الجرائم المنصوص عليهـا       

 الفقرتين  في أو 124 من المادة    األولىالفقرة  
 خبـار أ عنها أذاع أوالسابقتين من هذه المادة    
ى طريقة من الطـرق     أغير صحيحة وذلك ب   
 .171 المادة فيالمنصوص عليها 

 )514(  : أ 124
 124اقب بضعف العقوبات المقررة بالمادة       يع

 ارتكاب جريمة مـن     فيكل من اشترك بطريق التحريض      
 .الجرائم المبينة بها

 من المـادة    األولىويعاقب بالعقوبات المقررة    
 مسـتخدما  أو شـجع موظفـا      أوالمذكورة كل من حرض     

 طريقـة   بأيـة  مستخدمين عموميين    أو موظفين   أوعموميا  
 واجـب مـن     تأدية االمتناع عن    أوكانت على ترك العمل     

 أية تشجيعه أو لم يترتب على تحريضه    إذاواجبات الوظيفة   
 .نتيجة

ويعاقب بنفس العقوبات كل من حبذ جريمة من        
 الفقرتين السابقتين من هـذه      فيالجرائم المنصوص عليها    

 ويعد على وجه    124 من المادة    األولى الفقرة   في أوالمادة  
 أو صـحيحة    خبـار أ إذاعةذ  الخصوص من وسائل التحبي   

 في الطرق المنصوص عليها     بإحدىكاذبة عن هذه الجرائم     
 .171المادة 

 عن العقوبات المتقـدم ذكرهـا يحكـم         وفضالً
 أو كـان مرتكـب الجريمـة مـن المـوظفين         إذابالعزل  

 .المستخدمين العموميين
 : ب �124دة  -

  الحالي النص  النص األصلي

 : ب 124مادة 
 الفقـرة   فـي بات المبينة    يعاقب بالعقو 

 في كل من يعتدي أو يشرع       124الثانية من المادة    
االعتداء على حـق المـوظفين أو المسـتخدمين         

 العمل باستعمال القوة أو العنـف أو        فيالعموميين  
 التدابير غير المشروعة على أواإلرهاب أو التهديد 

 .  من هذا القانون375 المادة فيالوجه المبين 

  :)515( ب 124مادة 
 الفقرة الثانيـة    فييعاقب بالعقوبات المبينة    

 االعتـداء  في شرع أو كل من اعتدى     124من المادة   
 فـي  المستخدمين العمـوميين     أوعلى حق الموظفين    

 التهديد  أو اإلرهاب أو العنف   أوالعمل باستعمال القوة    
 فـي  التدابير غير المشروعة على الوجه المبـين         أو

 . 375المادة 
  : ج�124"دة  -

                                                        
 .1946 لسنة 116 استبدلت بالمرسوم بقانون رقم )513(
 . 1951 لسنة 24 مستبدلة بموجب القانون رقم )514(

 .1951 لسنة 24 مستبدلة بموجب القانون رقم 515
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 الحالي  النص  النص األصلي

  : ج 124مادة 
فيما يتعلق بتطبيق المـواد الـثالث       
السابقة يعد كالموظفين والمستخدمين العموميين 

 صفة كانت   بأية الذين يشتغلون    األجراءجميع  
 خدمة سـلطة مـن      في أو خدمة الحكومة    في

 القروية  أو السلطات البلدية    أوسلطات األقاليم   
 عمل معين من لتأديةيندبون   الذين   واألشخاص

 . السلطات المذكورةأو الحكومة أعمال

  )516(: ج124مادة 
 فيما يتعلق بتطبيق المـواد الـثالث       
السابقة يعد كالموظفين والمستخدمين العمـوميين      

 في الذين يشتغلون بأية صفة كانت  األجراءجميع  
 خدمة سلطة من السلطات     فيخدمة الحكومة أو    
ية أو القروية واألشخاص الذين     اإلقليمية أو البلد  

يندبون لتأدية عمل معين من أعمال الحكومة أو        
 .السلطات المذكورة

                                                        
 . 1951 لسنة 24رقم  بموجب القانون  مستبدلة)516(
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 "ً
 : �F ا��
	�� ب"���"ب� وا���� ـراب

 1923دستور  •
 بالقول أو الكتابة أو بالتصـوير       هولكل إنسان اإلعراب عن فكر    .  حرية الرأي مكفولة   :14مادة  

  .القانونأو بغير ذلك في حدود 
 وإنذار الصـحف    .محظورة والرقابة على الصحف     .القانون الصحافة حرة في حدود      :15ادة  م

أو وقفها أو إلغائها بالطريق اإلداري محظور كذلك إال إذا كان ذلك ضروريا لوقايـة               
  .االجتماعيالنظام 

  .المجلسال يجوز مؤاخذة أعضاء البرلمان بما يبدون من األفكار واآلراء في :109مادة 
  -:1930ور دست •
 :  من مواد اإلصدار 4مادة 

، يجوز مع ذلك محافظة علـى النظـام         )517(في الفقرة المشار إليها في المادة السابقة        
العام أو الدين أو اآلداب تعطيل أية جريدة أو نشرة دورية أو إلغائها بقرار من وزير الداخليـة                  

 . بعد إنذارين وبقرار من مجلس الوزراء بال إنذار
 بالقول أو الكتابة أو بالتصوير      هولكل إنسان اإلعراب عن فكر    . حرية الرأي مكفولة   :14مادة   

 .         أو بغير ذلك في حدود القانون
وإنذار الصـحف   .والرقابة على الصحف محظورة  . الصحافة حرة في حدود القانون    : 15 مادة  

لك ضروريا لوقايـة    أو وقفها أو إلغائها بالطريق اإلداري محظور كذلك إال إذا كان ذ           
 .النظام االجتماعي

 يجوز مؤاخذة أعضاء البرلمان بما يبدون من األفكار واآلراء في المجلسين علـى               ال :99مادة  
أن تجوز محاكماتهم من أجل ما يقع منهم في المجلسين من القذف في الحياة العائليـة                

ألسـرة  أو الخاصة ألي شخص كان أو من العيب في ذات الملك أو فـي أعضـاء ا                
 . المالكة

جوز أن تعطل الجرائد والنشرات الدورية من شهر إلى ثالثة بقرار مـن محكمـة        ي :153مادة  
االستئناف بناء على طلب النيابة العمومية إذا انتهكت حرمة اآلداب انتهاكا خطيـرا أو   

األخبار الكاذبة أو بالكتابات الشديدة أو بغير ذلك من وجوه التحريض ـ إذا استرسلت  
 من حملة من شأنها أن تعرض النظام الذي قدره الدسـتور للكراهيـة أو               –اإلشارة  و

 . لالحتقار أو أن تهدد السالم العام
                                                        

 .  الفترة من تاريخ نشر الدستور إلى حين انعقاد البرلمانهي المادة الرابعة في الفترة المقصودة )517(
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وال يخـل قـرار   .  جلسة غير علنية وعلى وجه االستعجال     فيوتنظر طلبات التعطيل    
 . المحكمة بما قد يترتب على ما نشر من المحكمة الجنائية

ذه المحاكمة فيها دون أن تكون مقيدة بقرار من المحكمة          وتقضى المحاكم المختصة به   
 . في أمر التعطيل

  .التنفيذيةو يجوز أن تنسخ األحكام المتقدمة بقانون تقترحه السلطة 
  1953 فبراير 10إعالن دستوري نشر بالوقائع المصرية بتاريخ  •
لكية و للمنازل حرمة     الحرية الشخصية وحرية الرأي مكفولتان في حدود القانون و للم          :3مادة  

  .القانونوفق أحكام 
 : 1956دستور  •
ولكل إنسان حق التعبير عـن رأيـه و نشـره           .  حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة     :44مادة  

 .  حدود القانونفيبالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك 
 .  حدود القانونحرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا لمصالح الشعب وفي: 45مادة 
اآلراء في أداء أعمالهم فـي  س األمة عما يبدونه من األفكار و  ال يؤاخذ أعضاء مجل    :108مادة  

 . المجلس أو في لجانه
  :1958دستور  •

لم يورد به أي إشارة عن حرية الرأي والتعبير وال حتى عدم مؤاخذة أعضاء مجلس األمـة     
 . راءآعلى ما يبدونه من 

 :1964دستور  •
 حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق  التعبير عن رأيـه ونشـره    :35مـادة   

 .  حدود القانونفيبالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك 
 .  حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة في حدود القانون:36مادة 
راء في أداء أعمالهم فـي      اآلس األمة عما يبدونه من األفكار و       ال يؤاخذ أعضاء مجل    :93مادة  

 . المجلس أو في لجانه 
  - :1971دستور  •
 عن رأيـه ونشـره بـالقول أو الكتابـة أو     إنسان التعبيرولكل .  حرية الرأي مكفولة  :47مادة  

 حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البنـاء        فيالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير        
 . ضمان لسالمة البناء الوطني

والرقابة على الصـحف    . وسائل اإلعالم مكفولة  و حرية الصحافة والطباعة والنشر      :48  مادة
محظورة وإنذارها الصحف أو وقفها أو إلغائها بالطريق اإلداري محظور، و يجـوز             
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استثناء في حالة إعالن الطـوارئ أو زمـن الحـرب أن يفـرض علـى الصـحف             

 التي تتصل بالسالمة العامة أو      والمطبوعات ووسائل اإلعالم رقابة محددة في األمور      
 .  أغراض األمن القومي، وذلك كله وفقا للقانون

 تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي واإلبداع األدبي والفني والثقافي وتـوفير             :49مادة  
 . وسائل التشجيع الالزمة لتحقيق ذلك

اآلراء في أداء أعمالهم فـي  ال يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من األفكار و    :98مادة  
 . المجلس أو في لجانه

 الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبـين فـي الدسـتور               :206مادة  
 . والقانون

 تمارس الصحافة رسالتها بحرية واستقالل في خدمة المجتمع بكافة وسائل التعبيـر،     :207مادة  
 إطـار المقومـات   فيها في تكوينه وتوجيهه، تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام وإسهام   

األساسية للمجمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمـة           
 . الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك كله طبقا للدستور والقانون

وإنـذارها أو وقفهـا أو      . والرقابة على الصحف محظورة   .  حرية الصحافة مكفولة   :208مادة  
 . ذلك كله وفقا للدستور والقانونوها بالطريق اإلداري محظور إلغائ

حرية إصدار الصحف وملكيتها لألشخاص االعتبارية العامة والخاصة واألحـزاب          : 209مادة  
 . السياسية مكفولة طبقا للقانون

وتخضع الصحف في ملكيتها وتمويلها واألموال المملوكة لها لرقابـة الشـعب علـى          
 . ستور والقانونالوجه المبين بالد

 للصحفيين حق الحصول على األنباء والمعلومات طبقا لألوضـاع التـي يحـددها              :210مادة  
  .القانونالقانون وال سلطان عليهم في عملهم لغير 

 يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشـكيله واختصاصـه              :211مادة  
 . وعالقاته بسلطات الدولة

 اختصاصه بما يدعم حرية الصحافة واستقاللها، ويحقق الحفاظ على          ويمارس المجلس 
المقومات األساسية للمجتمع، ويضمن سالمة الوحدة الوطنية والسالم االجتماعي، وذلـك علـى    

       .النحو المبين في الدستور والقانون
•  CS20ا��"ن�ن ر ���36 �� ن ا��E	�#"تl ب
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 القطـع  أو الرسـوم  أولمة مطبوعات كـل الكتابـات      تطبيق هذا القانون يقصد بك     في: 1مادة  
 غير ذلك من وسائل التمثيل متـى نقلـت بـالطرق            أو الصور الشمسية    أوالموسيقية  
 . بذلك قابلة للتداولفأصبحت غيرها أو الكيميائية أوالميكانيكية 

 إلصـاقها  أو توزيعهـا    أو عرضـها للبيـع      أوويقصد بكلمة التداول بيع المطبوعات      
 متناول  في يجعلها بوجه من الوجوه      خرآى عمل   أ أو شبابيك المحالت    في عرضها   أوبالجدران  
 .األشخاصعدد من 

 أو مواعيد منتظمة فيويقصد بكلمة جريدة كل مطبوع يصدر باسم واحد بصفة دورية   
 . غير منتظمة

 .المطبعةويقصد بكلمة الطابع صاحب 
 ذلك الشـخص    حصبأ ف خرأ شخص   إلى أجرها كان صاحب المطبعة قد      فإذاومع ذلك   

 .المستأجر إلىهو المستغل لها فعال فكلمة الطابع تنصرف 
 .ى مطبوعأ يتولى نشر الذيويقصد بكلمة الناشر الشخص 

  . المتعلقة بالمطابع وبالمطبوعات على وجه العموماألحكام في  -2
 أومحافظـة  ال إلـى  كتابيا بذلك خطاراإ يقدم   أنيجب على كل طابع قبل فتحه مطبعة        : 2مادة  

 . دائرتهافي تقع المطبعة التيالمديرية 
 إلـى  كتابيـا بـذلك      أخطـارا  يقدم   أن يتولى طبع جريدة     أن يجب على كل طابع قبل       :3مادة  

 . المديريةأوالمحافظة 
ى محـل   أ فـي  أو الطريق العام    في توزيع مطبوعات    أو يتولى بيع    أن ألحديجوز   ال: 7مادة  

 بعد الحصول علـى رخصـة       الإ مؤقتة   أوارضة   ولو كان ذلك بصفة ع     خرآ عمومي
 .بذلك من وزارة الداخلية

 الخارج مـن الـدخول    في تمنع مطبوعات صادرة     أنيجوز محافظة على النظام العام      : 9مادة  
 . مصر ويكون هذا المنع بقرار خاص من مجلس الوزراءفيوالتداول 

صـر المطبوعـات المثيـرة       م في من التداول    أيضا يمنع   أنيجوز لمجلس الوزراء    : 10مادة  
  .نه تكدير السلم العامأ من ش تعرضاًلألديان تتعرض التيللشهوات وكذلك المطبوعات 

 أعلـن  إذا الإ اإلخطـار  والثالثين من تاريخ     الحادي اليوم   في الجريدة   إصداريجوز   :17مادة  
 اإلداريـة  كتابـة بـالطرق      اإلخطـار  مقدمي خالل هذه المدة     في المدير   أوالمحافظ  

 . المواد السابقةفيحد الشروط المبينة أ الجريدة لعدم توافر إصدار فيمعارضته ب
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 لـم تصـدر     إذا أو اإلخطار بحر الثالثة أشهر التالية لتاريخ       في لم تظهر الجريدة     إذا: 18مادة   

 عـدم انتظـام     إثبات لم يكن ويكون     كأنه اإلخطار خالل ستة أشهر اعتبر      فيبانتظام  
 الحالة الثانية بقرار من وزير الداخلية يعلن لصـاحب          في ليهإصدور الجريدة المشار    

 .الشأن
 الخارج من   في يمنع عدد معين من جريدة تصدر        أن يجوز محافظة على النظام العام       :21مادة  

 . مصر وذلك بقرار من وزير الداخليةفيالدخول والتداول 
 الجريدة بصـفة  أعداد أو  تضبط المطبوعات21و10و9 المواد أحكام حالة مخالفة في :30مادة  

 .داريةإ
 القوالـب  الطباعة مـن  في ما استعمل أيضا يضبط   10 المادة   أحكاموفى حالة مخالفة    

 ).تأكليشيها (وأصول
 أو القوالب   أو الجريدة   أعداد وأويقضى الحكم الصادر بالعقوبة بمصادرة المطبوعات المذكورة        

 .)تاألكليشيها (األصول
تقل عـن    تتجاوز خمس سنوات وبغرامة ال     اقب بالحبس مدة ال   يع: )518( ب عقوبات    98مادة  

 المصرية  519 الجمهورية   فيتزيد على خمسمائة جنيه كل من روج         خمسين جنيها وال  
 للهيئـة   األساسـية  الـنظم    أو األساسية طريقة من الطرق لتغيير مبادئ الدستور        بأية

 للقضاء على طبقـة     وأ لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات         أواالجتماعية  
ى نظام من   أ لهدم   أو االقتصادية   أو االجتماعية   األساسية لقلب نظم الدولة     أواجتماعية  

 وسـيلة  أيـة  أو اإلرهاب أو للهيئة االجتماعية متى كان استعمال القوة    األساسيةالنظم  
 . ذلكفي  غير مشروعة ملحوظاًأخرى

 . المذكورةاألفعاللطرق  طريقة من ابأيةويعاقب بنفس العقوبات كل من حبذ 
 تزيد على خمس سنوات وبغرامـة ال       يعاقب بالحبس مدة ال   : )520( ب مكررا عقوبات   98مادة  

 أو بالوسـاطة  أوتجاوز خمسمائة جنيه كل من حاز بالذات  تقل عن خمسين جنيها وال    
 فـي  لشئ مما نـص عليـه         ترويجاً أو مطبوعات تتضمن تحبيذا     أو محررات   أحرز

 الغير عليها، وكل من حاز      إلطالع أوعدة للتوزيع   م كانت   إذا 174 ب و    98المادتين  
 أو العلنية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع  أو التسجيل   أوبأية وسيلة من وسائل الطبع      
                                                        

 .1946 لسنة 117 بموجب المرسوم بقانون رقم أضيفت 518
  المملكة أصلها وكان 1953 لسنة 311 معدلة بالقانون رقم 519
  . 1954 لسنة 635 بموجب القانون رقم أضيفت 520
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 أو هيئـة  أو جمعيـة  أو أو أناشيد أو دعاية خاصة بمـذهب         تنداءا إذاعة   أوتسجيل  
 . المادتين المذكورتين في المنصوص عليها اإلغراض غرض من إلىمنظمة ترمى 

 صياح جهر به علنا     أو جنحة بقول    أو بارتكاب جناية    أكثر أو واحدا   أغرىكل من    : 171مادة  
 أو صـور شمسـية      أو صور   أو رسوم   أو بكتابة   أو  صدر منه علناً   إيماء أو بفعل   أو

 مـن  أخـرى  وسيلة بأية أو من طرق التمثيل جعلها علنية    أخرى طريقة   أية أورموز  
 ترتب علـى هـذا      إذا فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها       فيلعلنية يعد شريكا    وسائل ا 

 . الجنحة بالفعلأو وقوع تلك الجناية غراءاإل
 األحكـام  القاضـي لجريمـة فيطبـق     ا في مجرد الشروع    غراءاإل ترتب على    إذا أما

 . العقاب على الشروعفيالقانونية 
 الوسائل الميكانيكية  بإحدى ترديده   أوبه  الجهر  حدث   إذا الصياح علنيا    أوويعتبر القول   

 ترديده بحيث   أو حصل الجهر به     إذا أو مطروق   خرآى مكان   أ أو طريق عام    أو محفل عام    في
 بأيـة  أو الالسـلكي  بطريق أذيع إذا أو المكان أو مثل ذلك الطريق   فييستطيع سماعه من كان     

 .أخرىطريقة 
ى مكـان  أ فـي  أو طريق عام أوفل عام  محفي وقع إذا علنيا  اإليماء أوويكون الفعل   

 . المكانأو مثل ذلك الطريق في وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان إذا أومطروق 
وتعتبر الكتابة والرسوم والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنيـة            

 يراها من يكـون     أن عرضت بحيث يستطيع     إذا أو وزعت بغير تمييز على عدد من الناس         إذا
 . عرضت للبيعأوذا بيعت إ أوى مكان مطروق أو أ الطريق العام في
ت �172دة  •,!�/ : 

  الحالي النص  التعديل النص األصلي

كل من حـرض    :  عقوبات 172مادة  
 أورتكاب جنايات القتل    إمباشرة على   

 بأمن جنايات مخلة    أوالحرق   أوالنهب  
 الطــرق إحـدى الحكومـة بواســطة  

دة السابقة ولم  المافيالمنصوص عليها 
 نتيجة يعاقب   أية تحريضةيترتب على   

 .بالحبس

 القانون  أتىثم  
 لســـنة 93

 ليحدد  1995
ــد  ــىح  أدن

لعقوبة بالحبس 
ال تقل عـن    أب

 .سنة

كل من حـرض     : عقوبات 172مادة  
 أومباشرة على ارتكاب جنايات القتـل     

 بأمن جنايات مخلة    أو الحرق   أوالنهب  
 الطــرق إحــدىالحكومــة بواســطة 

 المادة السابقة ولم  فيوص عليها   المنص
 نتيجة يعاقب   أيةتترتب على تحريضه    

 )521(.بالحبس

                                                        
  . 30/6/1996 مكررا فى 25 الجريدة الرسمية العدد 1996 لسنة 95 معدلة بالقانون رقم )521(
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 : #��ب"ت�174"دة  • 

  الحالي النص  النص األصلي
يعاقب بالسجن مدة ال تتجـاوز      :  عقوبات 174مادة  

 تقل عن خمسين جنيها وال     خمس سنوات وبغرامة ال   
 بإحـدى تزيد عن خمسمائة جنيها كل من ارتكـب         

 :اآلتية األفعال من متقدم ذكرها فعالًالطرق ال
 فيالتحريض على قلب نظام الحكومة المقرر       : أوالً

االزدراء  أو على كراهتـه     أو المصريالقطر  
 .به

 تغيير  إلى ترمى   التي ترويج المذاهب    أوتحبيذ  : ثانياً
 األساسـية  الـنظم   أو األساسيةمبادئ الدستور   

ـ  وأ باإلرهاب أوللهيئة االجتماعية بالقوة     ى أ ب
 . غير مشروعةأخرىوسيلة 

قوبات كل من شجع بطريـق      عويعاقب بنفس ال  
 المالية على ارتكاب جريمة من      أوالمساعدة المادية   

 الفقرتين السابقتين دون    فيالجرائم المنصوص عنها    
  .  ارتكابهافي يكون قاصدا االشتراك مباشرة أن

 يعاقب بالسـجن مـدة ال       )522( : عقوبات 174مادة  
تقل عـن خمسـة    س سنوات وبغرامة ال تتجاوز خم 

 جنيها كل من    الفأتزيد عن عشرة      جنيه وال  الفآ
 األفعال الطرق المتقدم ذكرها فعال من بإحدىارتكب 
 :اآلتية
 في التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر        :أوالً

االزدراء  أو على كراهتـه     أو المصريالقطر  
 .به

 تغيير إلىترمى   التي ترويج المذاهب    أو تحبيذ   :ثانياً
 األساسـية  الـنظم    أو األساسيةمبادئ الدستور   

ـ  أو باإلرهاب أوللهيئة االجتماعية بالقوة     ى أ ب
 . غير مشروعةأخرىوسيلة 

قوبات كل من شجع بطريـق      عويعاقب بنفس ال  
 المالية على ارتكاب جريمة من      أوالمساعدة المادية   

 الفقرتين السابقتين دون    فيالجرائم المنصوص عنها    
 . ارتكابهافي يكون قاصدا االشتراك مباشرة نأ

 : #��ب"ت �175"دة  •
 الطرق المتقدم ذكرها علـى الخـروج   بإحدى يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض الجند     

 . واجباتهم العسكريةأداءعلى التحول عن  أوعن الطاعة 
 : #��ب"ت �176"دة  •

 تعديل تعديل تعديل النص األصلي
 ب بالحبس مدة  يعاق : عقوبات 176مادة  

تقـل عـن     تتجاوز سنة وبغرامة ال    ال
تزيد عن مائة جنيه     عشرون جنيها وال  

 هاتين العقوبتين فقط كل مـن   بإحدى أو
 الطرق المتقدم ذكرهـا     بإحدىحرض  

 طوائف من الناس    أوعلى بغض طائفة    
ن أذا كان من ش   إزدراء بها    على اإل  أو

   هذا التحريض تكدير السلم العام 

 عقوبة  ألغيت
ــة  الغرامـ
بالقانون رقم  

 لســـنة 29
1982 

عدلت بالقانون  
ــنة 93  لســ

 لتصبح  1995
عقوبة الحـبس   

تقل عن   لمدة ال 
 .سنة

ــات 176.م  )523(:  عقوبــ
يعاقب بالحبس كل من حرض     

 الطرق المتقدم ذكرها    بإحدى
 طوائف  أوعلى بغض طائفة    

ذا إزدراء بها    اإل أومن الناس   
ن هذا التحـريض    أكان من ش  

 عامتكدير السلم ال

                                                        
 . 28/5/1995 في مكرر 21 الجريدة الرسمية العدد – 1995 لسنة 93 معدلة بالقانون رقم )522(
 . 30/6/1996 في مكررا 25 الجريدة الرسمية العدد 1996 لسنة 95عدلت بالقانون  )523(
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 : #��ب"ت �177"دة  •
 الطرق المتقدم ذكرهـا علـى عـدم         إحدىيعاقب بنفس العقوبات كل من حرض غيره ب        

 .و جنحة بحسب القانونأتعد جناية التي مور ألمرا من اأو حسن أاالنقياد للقوانين 
 : #��ب"ت �178"دة  •

 تعديل تعديل تعديل النص األصلي
 178مـــادة 
 كل  :عقوبات
ــن  ــكم  أنه

بواســــطة 
 الطرق  دىإح

المتقدم ذكرها  
 اآلدابحرمة  

 حســـن أو
 األخـــالق 
يعاقــــب 
بالحبس مـدة   

تجاوز سنة   ال
ــة ال  وبغرام
ــن   ــل ع تق
عشـــرون 
ــا وال  جنيهـ
تزيد عن مائة   
 أوجنيــــه 

بإحدى هاتين  
ــوبتين  العقـ

 .فقط

 لتكون  1952 لسنة   16استبدلت بالقانون رقم    
تزيـد علـى سـنتين       يعاقب بالحبس مدة ال   : 

تجاوز   عشرون جنيها وال   تقل عن  وبغرامة ال 
 هاتين العقوبتين كل مـن      إحدىو ب أمائة جنيه   

 أو التوزيـع    أوو حاز بقصد االتجـار      أصنع  
 أو العرض مطبوعـات     أو اللصق   أو اإليجار

 صورا  أو إعالنات أو رسومات   أومخطوطات  
 أو رسـوما يدويـة   أو منقوشـة  أومحفـورة  
 غير ذلك من أو رمزية أشارات أوفوتوغرافية 

 كانـت منافيـة   إذا الصور العامـة    أو ياءاألش
 . العامةلآلداب

 نقـل   أوويعاقب بهذه العقوبة كل من استورد       
 بغيره شيئا مما تقدم للغـرض       أوعمدا بنفسه   

 عرضه علـى    أو عنه   أعلنالمذكور وكل من    
 عرضه  أو أجره أو الباعة   أو الجمهور   أنظار
 ولو فى غير عالنية وكل من       لإليجار أوللبيع  

 غير مباشـرة    أونية بطريقة مباشرة    قدمه عال 
ى صورة من الصور وكل     أولو بالمجان وفى    

 وسيلة وكذلك   بأية سلمه للتوزيع    أومن وزعه   
 إفسـاد كل من قدمه سرا ولو بالمجان بقصـد        

 أو بأغـان ، وكل من جهـر عالنيـة        األخالق
 خطـب مخالفـة    أوصور عنه كذلك صـياح      

 وأرى عالنية على الفجور خوكل من ا. لآلداب
 كانـت   أيـاً  رسائل عن ذلك     أو إعالناتنشر  

 .عبارتها
 أو تكـون العقوبـة الحـبس     دةوفى حالة العو  

 50 المادة   بأحكام اإلخاللالغرامة معا مع عدم     
 .من هذا القانون

ــدلت  عــ
بالقانون رقم  

 لســنة  93
1995 

ــون  لتكــ
العقوبة هى  
الحبس مدة   

تقل عـن    ال
 وإلغاءسنة  

ــرة  الفقــ
 من  األخيرة
 .المادة

ــادة  : 524 :178 م
يعاقب بالحبس مـدة   

تزيد على سنتين    ال
تقل عن   وبغرامة ال 

 جنيـه   الفأخمسة  
تزيد على عشرة  وال

ــه أالف  أو جنيــ
بإحــدى هــاتين  
العقوبتين كل مـن    

 حاز بقصد   أوصنع  
 التوزيع  أواالتجار  

ــار أو  أو اإليجــ
 العـرض   أواللصق  

ــات   أومطبوعــ
 أومخطوطــــات 
 أورســـــومات 

 صـورا   أو إعالنات
 منقوشة  أومحفورة  

 رسومات يدويـة    أو
ــة أو  أو فوتوغرافي

 أو رمزيـة    أشارات
 األشياءغير ذلك من 

 إذاأو الصور عامة    
 لآلدابكانت منافية   

 .العامة 

 :#��ب"ت ���ر  �178"دة  •

                                                        
  . 30/6/1996 مكررا فى 25 الجريدة الرسمية العدد – 1996 لسنة 95 بالقانون  استبدلت524
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 ا�ـ�ـ�ـ�ــ�ـ� وا�ــ�ـ�ــ�ر
 المادة السابقة عن طريق الصـحف يكـون         يذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ف     إ 

 .صليين بمجرد النشرأن رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلي
 :#��ب"ت V"�(ً"  �178"دة  •

 تعديل تعديل تعديل النص األصلي

ــا178ًمــادة    ثالث
 أضيفت: عقوبات  

بموجب القانون رقم 
ــتم  536 ــم ي  ول

  العثور عليه 

القــانون رقــم 
ــنة 29  لســ

لغــى أ 1982
 عقوبة الغرامة 

عدلت بالقانون  
 لسنة  93رقم  
 لتكون  1995

العقوبة هـى   
 الالحبس مدة   

تقل عن سنة   
 الفقرة  وألغت

ــن  ــة م الثالث
المادة بـذات   

 .القانون

 يعاقب بالحبس كل من )525(: ثالثا عقوبات 178مادة 
 أو اإليجار أو التوزيع أو حاز بقصد االتجار  أوصنع  
 إلـى  اإلسـاءة  العرض صورا من شانها      أواللصق  

 أو ذلـك بمخالفـة الحقيقـة        أكانسمعة البالد سواء    
 مظاهر غيـر   بإبراز أوحيح   وصف غير ص   بإعطاء
 .أخرى طريقة بأية أوالئقة 

 نقل أو صدر أوويعاقب بهذه العقوبة كل من استورد       
 بغيره شيئا مما تقدم للغرض المذكور،  أوعمدا بنفسه   
 الجمهـور  أنظار عرضه على أو عنه أعلنوكل من   

 ولو فى   لإليجار أو عرضه للبيع    أو أجره أو باعه   أو
 أودمه عالنية بطريقة مباشرة غير عالنية، وكل من ق

ى صورة من الصور أغير مباشرة ولو بالمجان وفى 
 فـإذا .  وسـيلة بأية سلمه للتوزيع    أووكل من وزعه    

ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة عن        
 . نها حكم المادة السابقةأطريق الصحف سرى فى ش

 : #��ب"ت �179"دة  •
 تعديل تعديل تعديل النص األصلي

 أويعاقـب بالسـجن     :  عقوبات   179مادة  
تزيد على خمس سنين كـل       بالحبس مدة ال  

من عاب فى حق الذات الملكيـة بواسـطة         
يقل الحبس   إحدى الطرق المتقدم ذكرها وال    

ويعاقب بالحبس .  شهور6ى حال عن  أعلى  
من عاب بواسطة إحدى تلك الطرق فى حق        

.  العرش أحياءحد  أ أو ولى العهد    أوالملكية  
احد من تقدم ذكرهم  وقع ذلك فى حضرة فإذا

 . ضوعفت العقوبة

استبدلت هـذه المـادة     
بموجب القـانون رقـم     

ــنة 112  1957 لسـ
يعاقب بالحبس  " لتكون  
تزيد عن سنتين    مدة ال 

 رئـيس   أهـان كل من   
ــطة  ــة بواس الجمهوري
إحدى الطرق المتقـدم    

 " ذكرها 

عدلت بالقـانون   
ــم  ــنة 93رق  لس
 لتحدد الحد   1995
ــ ــة ىاألدن  لعقوب

ــون  ــبس لتك الح
العقوبة الحبس مدة 

 " تقل عن سنة ال

ــات 179 : 526 عقوب
يعاقب بالحبس كـل    

 رئــيس أهــانمــن 
بواسـطة  الجمهورية  

إحدى الطرق المتقدم   
 . ذكرها

 :#��ب"ت  �181"دة  •

                                                        
  .30/6/1996 مكررا فى 25 الجريدة الرسمية العدد 1996 لسنة 95 معدلة بالقانون رقم )525(
  . 30/6/1996 مكررا فى 25 الجريدة الرسمية العدد 1996 لسنة 95 عدلت بالقانون )526(
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 تعديل تعديل النص األصلي
 يعاقب بالحبس مـدة ال    :  عقوبات   181مادة  

لطرق تزيد على سنتين كل من عاب بإحدى ا       
 رئـيس دولـة    أوالمتقدم ذكرها فى حق ملك      

 .أجنبية

 93عدلت بالقانون رقـم     
 لتكون العقوبة   1995لسنة  

تقل عن  هى الحبس مدة ال   
 . سنة

 يعاقب  )527(:  عقوبات   181مادة  
بالحبس كل من عـاب بإحـدى       
الطرق المتقدم ذكرها فـى حـق      

 . أجنبية رئيس دولة أوملك 
 :#��ب"ت  �182"دة  •

 تعديل تعديل تعديل يالنص األصل
يعاقـب  :  عقوبـات    182مادة  

تتجـاوز سـنة     بالحبس مدة ال  
ن يتقل عـن عشـر     وبغرامة ال 
تزيد على مائة جنيها     جنيها وال 

 بإحدى هاتين العقوبتين فقـط   أو
كل من عاب بإحـدى الطـرق       
المتقدم ذكرها فى حـق ممثـل       

 معتمد فى مصـر     أجنبيةدولة  
 .  وظيفتهبأداء تتعلق أموربسبب 

تم رفع الحـد     
 لعقوبة  األقصى

الغرامة بموجب  
 29القانون رقم   
 1982لســـنة 

لتكون خمسمائة  
 جنيها 

 93عدلت بالقانون   
 لتكون  1995لسنة  

العقوبة هى الحبس   
تقل عن  وغرامة ال
 جنيه  أالفخمسة  

ــن   وال ــد ع تزي
 جنيه  أالفعشرة  

 هـاتين   إحـدى أو
 . العقوبتين

 يعاقـب   )528(:  عقوبات   182مادة  
تجاوز سنة وبغرامة    مدة ال بالحبس  

 أو جنيـه    أالفتقل عن خمسة     ال
 أهانبإحدى هاتين العقوبتين كل من 

 سب بإحـدى الطـرق المتقـدم        أو
 مجلـس   أوذكرها مجلس الشـعب     

 غيـره مـن الهيئـات       أوالشورى  
 أو المحـاكم    أو الجيش   أوالنظامية  
 .  المصالح العامةأوالسلطات 

 :#��ب"ت  �184"دة  •
 تعديل ديلتع النص األصلي

يعاقـب  :  عقوبـات    184مادة  
تقل عن خمسـين   بالحبس مدة ال 

تزيد على مائتين جنيه     جنيه وال 
 بإحدى هاتين العقوبتين كل من أو

 سب بإحـدى الطـرق      أو أهان
 احـد   أوالمتقدم ذكرها البرلمان    

 غيرها من الهيئات    أوالمجلسين  
 أو المحاكم   أو الجيش   أوالنظامية  
 العمة  المصالح أوالسلطات 

 1995 لسـنة    93استبدلت بالقـانون    
 يعاقب بالحبس وبغرامـة ال    " لتكون  

تزيـد    جنيه وال  أالفتقل عن خمسة    
 بإحـدى   أو جنيـه    أالفعلى عشرة   

 سب  أو أهانهاتين العقوبتين كل من     
بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلـس      

 غيـره   أو مجلس الشورى    أوالشعب  
 أو الجـيش    أومن الهيئات النظاميـة     

 المصـالح   أو السـلطات    أوحاكم  الم
 . العامة

يعاقـب   )529(: عقوبات   184مادة  
تقل عن خمسة    بالحبس وبغرامة ال  

تزيد على عشـرة      جنيه وال  أالف
ــه أالف ــاتين أو جني ــدى ه  بإح

 سـب   أو أهـان العقوبتين كل من    
بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس 

 غيره  أو مجلس الشورى    أوالشعب  
 أوالجيش   أومن الهيئات النظامية    

 المصـالح   أو السلطات   أوالمحاكم  
 . العامة 

                                                        
 . 30/6/1996 مكررا فى 25 الجريدة الرسمية العدد 1996  لسنة95عدلت بالقانون )527(

 . 30/6/1996 مكررا فى 25 الجريدة الرسمية العدد – 1996 لسنة 95 استبدلت بالقانون )528(

ـ األمة مجلس إلى وكانت قد عدلت 1971 لسنة 106عبارة مجلس الشعب مستبدلة بموجب القانون رقم    )529(  1956 لسـنة  283نون رقـم  ا بالق
 مكـررا فـى   25 الجريدة الرسـمية العـدد    1996 لسنة   95 المادة بالقانون    هحد المجلسين ، استبدلت هذ    أو  أصلها قبل التعديل البرلمان     أوكان  
30/6/1996 . 
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 ا�ـ�ـ�ـ�ــ�ـ� وا�ــ�ـ�ــ�ر
 :#��ب"ت �189"دة  • 

 النص الحالي  تعديل تعديل النص األصلي

يعاقب بالحبس مدة :  عقوبات 189مادة 
تقـل عـن     تتجاوز سنة وبغرامة ال    ال

تزيد عن مائة جنيه     عشرون جنيها وال  
 بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر       أو

متقدم ذكرها ما جرى    بإحدى الطرق ال  
 الجنائية التـى    أوفى الدعاوى المدنية    

قررت المحاكم سماعها فى جلسة سرية     
 فى الـدعاوى المتعلقـة بـالجرائم        أو

 أوالمنصوص عليها فى هـذا البـاب        
الباب السابع من الكتاب الثالث من هذا       

عقاب على مجرد نشـر      وال. القانون  
 على مجرد نشـر     أوموضوع الشكوى   

 ع ذلك ففى الدعاوى التـى ال      الحكم وم 
 األمـور  الدليل علـى     إقامةيجوز فيها   

 الشكوى  إعالنالمدعى بها يعاقب على     
ــات  أو ــم بالعقوب ــر الحك ــى نش  عل

 من  األولىالمنصوص عليها فى الفقرة     
 أوهذه المادة ما لم يكن نشـر الحكـم          

الشكوى قد حصل بنـاء علـى طلـب        
   بإذنه أوالشاكى 

تم رفع الحد   
ــى  األقصـ

وبــــة لعق
ــة  الغرامـ
ــب  بموجـ
القانون رقم  

 لســنة  29
1982 

ــون  لتكــ
خمســمائة 

 .جنيه

عدلت بالقانون رقـم    
 1995 لســــنة 93

 فقـرة   189: لتكون  
يعاقب بالحبس   : أولى

تتجاوز سـنة    مدة ال 
تقل عـن    وبغرامة ال 

 خمسمائة جنيـه وال   
 أالفتزيد على عشرة 

 بإحدى هاتين   أوجنيه  
العقوبتين كل من نشر    

لمتقدم بإحدى الطرق ا  
ذكرها ما جرى فـى     
 أوالدعاوى المدنيـة    

الجنائية التى قـررت    
المحاكم سماعها فـى    

 فـى   أوجلسة سرية   
ــة  ــدعاوى المتعلق ال
بالجرائم المنصـوص   
 أوعليها فى هذا الباب 

 الباب السابع 

ــات  189  )530 (: عقوب
 يعاقب بالحبس مـدة ال    
 تجاوز سنة وبغرامة ال   

 أالفتقل عن خمسـة     
لـى  تزيـد ع   جنيه وال 
 أو جنيـه    أالفعشرة  

بإحدى هاتين العقوبتين   
كل من نشـر بإحـدى      
الطرق المتقدم ذكرها ما 
جرى فـى الـدعاوى     

 الجنائية التى   أوالمدنية  
قررت المحاكم سماعها   

 فى  أوفى جلسة سرية    
ــة   ــدعاوى المتعلق ال
بالجرائم المنصـوص   
 أوعليها فى هذا الباب     

فى الباب السـابع مـن    
 الكتاب الثالث من هـذا    

 . القانون 

 :#��ب"ت  �190"دة  •

 لنـوع وقـائع     فى غير الدعاوى التى تقع فى حكم المادة السابقة يجوز للمحاكم نظراً           
 أو نشر المرافعات القضـائية      اآلداب أو تحظر فى سبيل المحافظة على النظام العام         أنالدعوى  
لف ذلك يعاقب بـالحبس  ، ومن يخا171حدى الطرق المبينة فى المادة  بعضها بإ أو كلها   األحكام
 أو جنيـه    الفآتزيد على عشرة      جنيه وال  الفآتقل عن خمسة     تجاوز سنة وبغرامة ال    مدة ال 

 .بإحدى هاتين العقوبتين
 :#��ب"ت  �191"دة  •

                                                        
 مكررا فى 25مية العدد  الجريدة الرس– 1996 لسنة 95 من هذه المادة بالقانون رقم    األولىاستبدلت الفقرة     )530(

30/6/1996 . 
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يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى فـى المـداوالت                
 .ء قصد ما جرى فى الجلسات العلنية بالمحاكم وبسوأمانة نشر بغير أوالسرية بالمحاكم 

 :#��ب"ت  �192"دة  •
 الطرق المتقدم ذكرها ما جرى من المناقشات فـى  إحدىيعاقب بنفس العقوبات كل من نشر ب 

 الجلسات العلنيـة    يمانة وبسوء قصد ما جرى ف     أو نشر بغير    أ )531(الجلسات السرية لمجلس الشعب   
 .)532(للمجلس المذكور

  :#��ب"ت�193"دة  •

 تعديل تعديل تعديل النص األصلي

يعاقـب  :  عقوبـات    193مادة  
تتجـاوز سـتة     بالحبس مـدة ال   

تزيـد علـى     شهور وبغرامة ال  
 بإحدى هـاتين    أو خمسون جنيهاً 

العقوبتين فقط كل من نشر بإحدى 
 إذاعـات الطرق المتقدم ذكرها    

 كـان  إذان تحقيق جنائى قائم  أبش
 بجعـل   أمـر قاضى التحقيق قد    

 كانت النيابة   إذا أوسريا  التحقيق  
 شـئ   إذاعةالعمومية قد حظرت    

 أو الحـق    إلحقـاق عنه مراعاة   
 .  لظهور الحقيقةأو اآلداب

يعاقب : 1957 لسنة   112استبدلت بالقانون   

تزيد على ستة شهور وبغرامة  بالحبس مدة ال

 بإحـدى هـاتين     أوال تجاوز خمسين جنيها       

م العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق المتقد      

 : ذكرها 

 كانـت   إذا بشان تحقيق جنائى قائم      أخبار: أ  
 فى غيبة   أجراءهسلطة التحقيق قد قررت     

 شـئ   إذاعة كانت قد حظرت     أوالخصوم  
 أو لـآلداب  أومنه مراعاة للنظام العـام      

 .لظهور الحقيقة
 المرافعات  أون التحقيقات   أ بش إخبارا أو: ب  

 . الزناأو التفريق أوفى دعاوى الطالق 

ع الحد تم رف 
 األقصـــى
لعقوبـــة 
ــة  الغرامـ
ــب  بموجـ

 29القانون  
 1982لسنة  

لتكــــون 
ــمائة  خمس

  .جنيه

ثم تم رفع الحـد     
 لعقوبـة   األقصى

الغرامة بموجب  
 لسنة  93القانون  
ــبح 1995  لتص

ــة   آالفخمسـ
تزيـد   جنيه وال 

 آالفعلى عشرة 
 . جنيه

 :#��ب"ت  �196"دة  •
 أو الرمـوز    أو الصور الشمسية    أو الصور   أو الرسم   أو التى تكون فيها الكتابة      األحوالفى  
 التى األحوال التى استعملت فى ارتكاب الجريمة قد نشرت فى الخارج وفى جميع األخرىطرق التمثيل 

ن تعذر إ، المستوردون والطابعون فأصليين، بصفتهم فاعلين  فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب  يمكن ال
ك ما لم يظهر من ظروف الدعوى انه لم يكن فى وسـعهم             ذلك فالبائعون والموزعون والملصقون وذل    

 .األخرى طرق التمثيل أو الرموز أو الصور الشمسية أو الصور أو الرسم أومعرفة مشتمالت الكتابة 
 :#��ب"ت  �197"دة  •

                                                        
 قبـل  أصـلها  ، وكان 1971 لسنة 106للمجلس المذكور مستبدلتين بموجب القانون رقم  " و  " مجلس الشعب   " ى   عبارت )531(

 " . ى المجلسين المذكورين أل" و " حد مجلسى البرلمان  ال" التعديل 
ـ  ، وكان 1971 لسنة 106للمجلس المذكور مستبدلتين بموجب القانون رقم  " و  " مجلس الشعب   "  عبارتى   )532(  قبـل  لهاأص

 ". ى المجلسين المذكورين أل" و " حد مجلسى البرلمان أل" التعديل 
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 يتخذ  أن من المسئولية الجنائية مما نص عليه فى المواد السابقة           لإلفالتال يقبل من احد،      

 أو الصـور الشمسـية   أو الصـور  أو الرسوم أو الكتابات أن يقيم لها عذرا من  نأ أولنفسه مبررا   
 فـى   أو ترجمت عن نشرات صدرت فـى مصـر          أو نقلت   إنما األخرى طرق التمثيل    أوالرموز  
 .   روايات عن الغيرأو إشاعات لم تزد على ترديد أنها أوالخارج 

 :#��ب"ت  �198"دة  •

 تعديل النص األصلي

 ارتكبت جريمة   إذا: ات   عقوب 198مادة  
بإحدى الطرق المتقدم ذكرها جاز لرجال      
الضبط القضائي ضـبط كـل الكتابـات        
والرسوم والصـور والصـور الشمسـية      
والرموز وغيرها من طرق التمثيل ممـا       

 العرض  أو التوزيع   أويكون قد اعد للبيع     
 عرض فعـال  أو وزع  أو يكون قد بيع     أو

ـ " كليشهات  األ " األصولوكذا    واحواألل
 الطبـع   أدوات وغيرهـا مـن      واألحجار

ويؤمر فى الحكم الصادر بالعقوبة     . والنقل
 التـى   األشـياء  بإزالة اقتضى الحال    إذا

 أو التى قد تضبط فيمـا بعـد        أوضبطت  
 .  بعضهاأو كلها إعدامها

 بنشـر الحكـم     أيضا تأمر أنوللمحكمة  
 أوالصادر بالعقوبة فى صـحيفة واحـدة        

 أوجــدران  علــى البإلصــاقه أو أكثــر
 . معا على نفقة المحكوم عليهباألمرين

 ارتكبت الجريمة بواسطة جريدة وجب فإذا
ى شخص  أ على   أوعلى رئيس تحريرها    

 ينشر فى صدر أن مسئول عن النشر     خرآ
صحيفته الحكم الصادر بالعقوبة فى تلـك       
الجريمة فى خالل الشهر التالى لصـدور       
الحكم ما لم تحدد المحكمة ميعادا اقصـر        

تتجاوز   حكم عليه بغرامة ال    وأالن ذلك   م
 . الجريدةوبإلغاءمائة جنيه 

 ارتكبت جريمة بإحدى الطـرق المتقـدم        إذا:  عقوبات   198مادة  
ذكرها جاز لرجال الضبطية القضائية ضبط كل الكتابات والرسـوم    
والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل مما         

 أو وزع أو يكون قد بيع أو العرض أووزيع  التأويكون قد اعد للبيع 
 واألحجـار  واأللـواح " كليشـهات   األ " األصولعرض فعال وكذا    

 . الطبع والنقل أدواتوغيرها من 
 فإذا على من يباشر الضبط ان يبلغ النيابة العمومية فورا )533(ويجب 
 من يقوم أو رئيس المحكمة االبتدائية إلى األمر ترفع أن فعليها أقرته
 كان المضبوط صحيفة إذامه فى ظرف ساعتين من وقت الضبط مقا

 الضبط قبـل    تم كانت الصحيفة صباحية و    وإذا . أسبوعية أويومية  
 على رئيس المحكمـة فـى       األمرالساعة السادسة صباحا فيعرض     

 يكون العرض فى ظرف ثالثة      األحوالوفى باقى   . الساعة الثامنة   
 أو الضـبط  أمر بتأييدحال   ويصدر رئيس المحكمة قراره فى ال      أيام

 أقـوال  المضبوطة وذلك بعد سـماع       األشياء عن   واإلفراج بإلغائه
 األمر يرفع أن الشأنولصاحب .  بالحضورإعالنهالمتهم الذى يجب    

لرئيس المحكمة بعريضة فى نفس هذه المواعيد ويؤمر فى الحكـم           
 أو التى ضـبطت     األشياء بإزالة اقتضى الحال    إذاالصادر بالعقوبة   

 . بعضهاأو كلها إعدامها أوالتى قد تضبط فيما بعد 
 بنشر الحكم الصادر بالعقوبة فى صـحيفة        أيضا تأمر أنوللمحكمة  

 معا على نفقة    باألمرين أو على الجدران    بإلصاقه أو أكثر أوواحدة  
 .المحكوم عليه

 أو ارتكبت الجريمة بواسطة جريدة وجب على رئيس تحريرها          فإذا
 ينشر فى صدر صحيفته أنئول عن النشر  مسآخرى شخص   أعلى  

الحكم الصادر بالعقوبة فى تلك الجريمة فى خالل الشـهر التـالى            
 حكم  الإوقصر من ذلك    ألصدور الحكم ما لم تحدد المحكمة ميعادا        

 . لغاء الجريدةإتتجاوز مائة جنيه وب عليه بغرامة ال
 :#��ب"ت  �199"دة  •

                                                        
  . 1947 لسنة 65 بموجب القانون رقم 198 المادة إلى هذه الفقرة أضيفت )533(
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 عليها فى المواد السابقة بطريق النشر فـى        ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص     إذا
 التحقيق على نشر مادة من نوع ما يجرى التحقيـق مـن   أثناءإحدى الجرائد واستمرت الجريدة  

 من نوع يشبهه فيجوز للمحكمة االبتدائية منعقدة بهيئة اودة مشورة بنـاء علـى طلـب    أواجله  
 . األكثرلى  بتعطيل الجريدة ثالث مرات عتأمر أنالنيابة العمومية 

 طريقة من بأية األمريجوز الطعن فى هذا   المتهم والأقوال بعد سماع األمرويصدر 
 . طرق الطعن
 القضـية  إحالـة  قد جرت بعـد   األولى فى الفقرة    إليها كانت مواالة النشر المشار      فإذا

مـن   أو التعطيل من محكمة الجنح      أمر محكمة الجنايات يطلب     إلى محكمة الجنح أو     إلىللحكم  
 . األحوالمحكمة الجنايات على حسب 

 نشر مادة من نوع مـا يجـرى         إلى التعطيل كلما عادت الجريدة      أمر إصدارويجوز  
 .  من نوع يشبههأوالتحقيق من اجله 

بأنـه   قرار   أو بحفظ القضية    أمر مدة التعطيل    أثناء صدر   إذا التعطيل   أمرويبطل فعل   
 .ءة حكم بالبراأوالدعوى فيها ال وجه إلقامة 

 :#��ب"ت  �200"دة  •
 صاحب الجريـدة   أو الناشر   أو المحرر المسئول    أو حكم على رئيس تحرير جريدة       إذا

 فى جريمة من الجرائم المنصوص عليهـا فـى   أوفى جناية ارتكبت بواسطة الجريدة المذكورة       
ث  قضى الحكم بتعطيل الجريدة لمدة شهر بالنسبة للجرائد التى تصدر ثال           308 و   179المادتين  

 األحوال ولمدة سنة فى     سبوعيةاإل ولمدة ثالثة أشهر بالنسبة للجرائد       أكثر أو سبوعاإلمرات فى   
 . األخرى

 المذكورين فى جريمة ارتكبت بواسطة الجريـدة غيـر          األشخاص حكم على احد     فإذا
تتجـاوز نصـف المـدة      بتعطيل الجريدة لمدة الاألمرالجرائم المذكورة فى الفقرة السابقة جاز    

 أثنـاء  حكم بالعقوبة مرة ثانية فى جريمة مما ذكر بالفقرة الثانية وقعـت فـى          وإذالمقررة بها   ا
 بتعطيل الجريدة مـدة تسـاوى مـدة العقوبـة           األمرالسنتين التاليتين لصدور حكم سابق جاز       

 . األولىالمنصوص عليها فى الفقرة 
 السنتين  أثناءنية وقعت فى     حكم بالعقوبة مرة ثالثة فى جريمة مما ذكر بالفقرة الثا          وإذا

التاليتين لصدور الحكم الثانى وجب تعطيل الجريدة مدة تساوى المدة المنصـوص عليهـا فـى           
 .األولىالفقرة 

 :#��ب"ت �193"دة  •
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 تعديل النص األصلي 

سـند  أيعد قاذفا كل مـن      :  عقوبات   302مادة  
 171لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة       

 ألوجبت لو كانت صادقة     موراأمن هذا القانون    
 بالعقوبات المقررة لـذلك     إليه أسندتعقاب من   

 . وطنهأهل احتقاره عند أوجبت أوقانونا 
 أو موظـف عـام      أعمالومع ذلك فالطعن فى     

 مكلف بخدمـة    أوشخص ذى صفة نيابية عامة      
 حـدث  إذايدخل تحت حكم هذه المادة       عامة ال 

 أو  الوظيفـة  أعمـال يتعدى   سالمة نية وكان ال   
 حقيقة كـل  إثبات الخدمة العامة بشرط    أوالنيابة  
 . إليه أسندتفعل 
قذف   ما إلثبات الدليل   إقامةيقبل من القاذف     وال
 . لحالة المبينة فى الفقرة السابقة فى اإالبه 

سـند لغيـره    أيعد قاذفا كل مـن      :  عقوبات   302مادة  
 مـن هـذا     171بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمـادة       

 أسندت عقاب من ألوجبت لو كانت صادقة موراأالقانون 
 احتقـاره   أوجبت أو بالعقوبات المقررة لذلك قانونا      إليه
 . وطنه أهلعند 

 شخص ذى   أو موظف عام    أعمالومع ذلك فالطعن فى     
يدخل تحـت     مكلف بخدمة عامة ال    أوصفة نيابية عامة    
يتعدى   حصل بسالمة نية وكان ال     إذاحكم الفقرة السابقة    

 أن الخدمة العامة وبشـرط      أولوظيفة أو النيابة     ا أعمال
يغنى   وال إليهسند  أيثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل       

 )534(.عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل 
 إالقذف بـه      ما إلثبات الدليل   إقامةيقبل من القاذف     وال

 .فى الحالة المبينة فى الفقرة السابقة
 :ت  #��ب"�303"دة  •

 تعديل تعديل النص األصلي

 يعاقب علـى     عقوبات 303مادة  
القذف مـدة ال تتجـاوز سـنتين        
وبغرامة ال تقل عن عشرون جنيها      

 جنيهـا أو    ي على مئـات   تزيدوال  
فـإذا  . بإحدى هاتين العقوبتين فقط   

وقع القذف فى حق موظف عام أو       
شخص ذى صفة نيابية عامـة أو       
مكلف بأداء خدمة عامة وكان ذلك      

نيابـة أو   بسبب أداء الوظيفة أو ال    
الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس     

ن جنيها  بوغرامة ال تقل عن خمس    
 على خمسمائة جنيـه أو      تزيدوال  

 .  إحدى هاتين العقوبتين فقط

 يعاقب على   )535(  عقوبات  303مادة  
القذف بالحبس مدة ال تقل عـن سـنة      

رامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه       وبغ
الف جنيه  أ على خمسة عشر     تزيدال  و
فإذا وقـع   .  بإحدى هاتين العقوبتين   أو

القذف فى حق موظف عام أو شخص       
ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة       
عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفـة      
أو النيابة أو الخدمـة العامـة كانـت         
العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سـنتين    
وال تجاوز خمس سنوات وغرامـة ال       

 تزيـد تقل عن عشرة آالف جنيه وال       
ن ألـف جنيـه أو بإحـدى     ين عشر ع

 .   العقوبتين 

 يعاقب على    )536(  عقوبات  303مادة  
القذف بالحبس مـدة ال تجـاوز سـنة       
وبغرامة ال تقل عن ألفين وخمسـمائة       

 علــى ســبعة آالف تزيــدجنيـه وال  
ة جنيـه أو بإحـدى هـاتين        خمسمائو

 . العقوبتين
فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو        

امة أو مكلف   شخص ذى صفة نيابية ع    
بخدمة عامة، وكان ذلـك بسـبب أداء      
الوظيفة أو النيابة أو الخدمـة العامـة        
كانت العقوبة الحبس مـدة ال تجـاوز        
سنتين وغرامة ال تقل عن خمسة آالف       

 على عشرة آالف جنيه     تزيدجنيه وال   
 . أو إحدى هاتين العقوبتين 

 :ت  #��ب"�306"دة  •

                                                        
 . 28/5/1995 مكرر فى 21 الجريدة الرسمية العدد 1995 لسنة 93 معدلة بالقانون 302 الفقرة الثانية من المادة )534(
 1995 لسنة 93 طبقا للقانون رقم معدلة )535(
  1996 لسنة 95استبدلت بالقانون رقم )536(
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ينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو          كل سب ال يشتمل على إسناد واقعة مع       
 ال تقل عن 537 بالحبس مدة ال تتجاوز سنة وبغرامة171اإلعتبار يعاقب عليه فى األحوال المبينة بالمادة 

 .     على خمسة آالف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتينتزيد جنيه وال ألف
 :ت  #��ب"�307"دة  •

 تعديل النص األصلي

 إذا أرتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها      بات   عقو 307مادة  
 بطريق النشر فى إحدى   306 و 303 و   185 إلى   181ى المواد من    ف

الجرائد أو المطبوعات رفعت الحـدود الـدنيا و القصـوى لعقوبـة             
الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفها ولـم يجـز أن تقـل              

 عـن   306ا فى المـادة     يهعقوبة الغرامة فى الجريمة المنصوص عل     
 .عشرين جنيه

 ارتكبت جريمـة مـن      إذا : )538( عقوبات   307مادة  
 185 إلى 182الجرائم المنصوص عليها فى المواد من       

 أو بطريق النشر فى إحـدى الجرائـد         306 و   303و  
المطبوعات رفعت الحدود الـدنيا والقصـوى لعقوبـة         

 . ضعفيها إلىالغرامة المبينة فى المواد المذكورة 

 :#��ب"ت  �308"دة  •
 تعديل تعديل تعديل النص األصلي

ــادة  ــات308م  إذا:  عقوب
 أو القـذف    أوتضمن العيب   

السب الذى ارتكب بإحـدى     
الطرق المبينة فـى المـادة      

ــى عــرض 171 ــا ف  طعن
االفــراد او خدشــا لســمعة 
العائالت يعاقـب بـالحبس     
وبالغرامة معا فـى الحـدود     
المبينـــة فـــى المـــواد 

و303و183و182و181
تقـل    ال أن على   307و306

الغرامة فى حالة النشر فـى      
 أوإحــــدى الجرائــــد 

المطبوعات عن نصف الحد    
يقل الحـبس    ال أو األقصى

 . شهورستة عن 

استبدلت هذه المادة بالقانون    

إذا تضمن   1957 لسنة   112
العيب أو القـذف أو السـب       
الذى ارتكب بإحدى الطـرق     

 طعنـا  171المبينة فى المادة    
ـ   فى عرض األ   ا فراد أو خدش

ــب  ــائالت يعاق ــمعة الع لس
الغرامة معـا فـى     بالحبس و 

الحدود المبينة فـى المـواد      
179،181،182،303،306،

 على أال تقل الغرامة فى     307
 الجرائد  حالة النشر فى إحدى   

المطبوعات من نصف الحد    و
أال يقل الحبس عن    قصى و األ

  .  ستة شهور

 لسـنة   93عدلت بالقـانون    

 أوالعيب   تضمن   إذا : 1995
 السـب   أو القـذف    أو اإلهانة

 المبينـة الذى ارتكب بإحدى    
 طعنـا فـى     171فى المادة   
 خدشــا أو األفــرادعــرض 

 مساسـا   أولسمعة العـائالت    
بحرمة الحرية الخاصة تكون    
العقوبة الحبس والغرامة معا     
فى الحدود المبينة فى المـواد    

 303 و   182 و 181 و 179
تقـل   أال على   307 و 306و

ى حالة النشر فـى     الغرامة ف 
 المطبوعات  أوإحدى الجرائد   

 وأال األقصىعن نصف الحد    
 . سنتينيقل الحبس عن 

اذا  )539(: عقوبات 308مادة  
 أو اإلهانـة  أوتضمن العيب  

 السب الذى ارتكب    أوالقذف  
بإحدى الطرق المبينة فـى      

 طعنا فى عرض    171المادة  
 خدشـا لسـمعة     أو األفراد

العــائالت تكــون العقوبــة 
 والغرامة معـا فـى      الحبس

الحدود المبينة فـى المـواد      
و303و182و181و179
ــى 307و306 ــل  أال عل تق

الغرامة فى حالة النشر فـى      
 أوإحــــدى الجرائــــد 

المطبوعات عن نصف الحد    
يقـل الحـبس     وأال األقصى

 . عن ستة شهور 

   :#��ب"ت �309"دة  •

                                                        
 عن مائة جنيه وأصبحت الحد األقصـى  زيدت وكانت قبل التعديل ال   1982 لسنة   29 رفع الحد األقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم          )537(

 عن عشـرة  تزيدكون الحبس وغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال  لت1995 لسنة   93 جنيه ثم عدلت بالقانون رقم       يمائت"لعقوبة الغرامة   
  .1996 لسنة 95آالف جنيه ثم عدلت بالقانون رقم 

  . 28/5/1995 مكرر فى 21 الجريدة الرسمية العدد – 1995 لسنة 93عدلت بالقانون رقم )538(
  . 30/6/1996ا فى  مكرر25 الجريدة الرسمية العدد – 1996 لسنة 95استبدلت بالقانون رقم  )539(
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م فى ونده احد الخصيس  على ما  308 و   306 و   305 و   303 و   302 المواد   أحكامتسرى   ال 

 .التأديبية المحاكمة أو المقاضاة المدنية إاليترتب عليه   المحاكم فان ذلك الأمام الكتابى أوالدفاع الشفوى 
 : �@ S"ن�ن ا8�Tاب ا���"س�� �15"دة  •

 تعديل النص األصلي

:  السياسـية    األحـزاب  من قانون    15مادة  

 أكثـر  أو صـحيفة    إصدارلكل حزب حق    
ـ  وذلـك دون  رائـه أللتعبيـر عـن     دالتقيي

 فـى   إليهبالحصول على الترخيص المشار     
 لسـنة   156 من القانون رقم     2 و 1المادتين  
 . ن تنظيم الصحافةأ بش1960

لكل حـزب حـق     :  السياسية   األحزاب من قانون    15مادة  
 دالتقيي وذلك دون    أرائه للتعبير عن    أكثر أو صحيفة   إصدار

 2 و   1 المـادتين     فى إليهبالحصول على الترخيص المشار     
 . ن تنظيم الصحافةأ بش1960 لسنة 156من القانون رقم 

ويكون رئيس الحزب مسئوال مع رئيس تحريـر صـحيفة          
 )540(الحزب عما ينشر فيها 

 CS313ا���ار ر ���1956 �: 

 تعديل النص األصلي

بحظر نشر  (1956 لسنة  133القرار بقانون رقم  

 )  عن القوات المسلحةأخبار أية

 عـن  أخبـار ى أ إذاعـة  أويحظر نشر  : 1ة  ماد
القوات المسلحة وتشكيالتها وتحركاتهـا وعنادهـا     

 وعلى العموم كل ما يتعلـق بـالنواحى         وأفرادها
ى طريق مـن طـرق      أالعسكرية واالستراتيجية ب  

 بعد الحصول مقـدما علـى       إال اإلذاعة أوالنشر  
 .  موافقة كتابية من القيادة العامة للقوات المسلحة

 هذا القانون يعاقب    أحكامكل من يخالف     : 2ة  ماد
 خمس سنوات وبغرامة    إلىبالحبس من ستة أشهر     

 بإحدى هاتين   أو خمسمائة جنيه    إلىمن مائة جنيه    
 ارتكبت الجريمة فى زمن السلم      إذاالعقوبتين وذلك   

 . ارتكبت فى زمن الحرب إذاوبالسجن 

ـ  أو معلومات  أية إذاعة أو يحظر نشر    )541( 1مادة    ارأخب
عن القوات المسلحة وتشـكيالتها وتحركاتهـا وعتادهـا         

 وبصفة عامة كل ما يتعلق بـالنواحى العسـكرية    وأفرادها
 بعد إال اإلذاعة أوى طريقة من طرق النشر أاالستراتيجية ب

 المخـابرات   إدارةالحصول على موافقة كتابية من مـدير        
  من يقوم بعمله فى حالة غيابه سواء بالنسـبة         أوالحربية،  
 بالنسـبة   أو المذاعـة    أو واضع المادة المنشورة     أولمؤلف  

 . إذاعتها أوللمسئول عن نشرها 
 هذا القانون يعاقب بالحبس     أحكامكل من يخالف     : 2مادة  

 خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيـه        إلىمن ستة أشهر    
 إذا بإحدى هاتين العقـوبتين وذلـك        أو خمسمائة جنيه    إلى

 ارتكبت فـى    إذالسلم وبالسجن   ارتكبت الجريمة فى زمن ا    
 .زمن الحرب 

                                                        
 مكررا أ بتاريخ 21 العدد – الجريدة الرسمية – 1979 لسنة 36 مضافة بالقرار بقانون رقم     15الفقرة الثانية من المادة      )540(

30/5/1979 .  
  . 1967 لسنة 14 فقط بالقانون رقم 1استبدلت المادة  )541(
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 : د #��ب"ت �80"دة  •

تقل  تزيد على خمس سنوات وبغرامة ال      تقل عن ستة أشهر وال     يعاقب بالحبس مدة ال   
 عمـدا فـى     أذاع بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى       أو جنيه   500تجاوز    جنيه وال  100عن  

 الداخلية للبالد وكان مـن  األوضاع مغرضة حول أو كاذبة إشاعات أو بيانات  أو أخباراالخارج  
 طريقة كانت نشاطا من     بأية باشر   أو هيبتها واعتبارها    أو الثقة المالية بالدولة     إضعافشان ذلك   

 . بالمصالح القومية للبالدضراراإلشانه 
 . وقعت الجريمة فى زمن حربإذاوتكون العقوبة السجن 

 : �ب"ت  #��102"دة  •

 تعديل النص األصلي

 الغناء  أوكل من جهر بالصياح     :  عقوبات   102مادة  
 أوتزيد على سـنة    الفتن يعاقب بالحبس مدة ال    إلثارة

 . تزيد على عشرين جنيها مصريا  بغرامة ال

 أوكل من جهـر بالصـياح       :  عقوبات   102مادة  
تزيد على    الفتن يعاقب بالحبس مدة ال     إلثارةالغناء  
 . )542(تزيد على مائتى جنيه  بغرامة الأوسنة 

��ر #��ب"ت �102"دة  •�  : 
 تعديل النص األصلي

يعاقب بالحبس مدة  : 543 مكرر عقوبات 102مادة 
تقل عن خمسـون     تزيد على سنتين وبغرامة ال     ال

 بإحـدى هـاتين     أو  جنيه يتجاوز مائت  جنيها وال 
 أو بيانـات    أو أخبارا عمدا   أذاعالعقوبتين كل من    

 بث دعايات مثيرة اذا أو مغرضة أو كاذبة اتإشاع
 إلقـاء  أو العـام    األمـن كان من شان ذلك تكدير      

 الضـرر بالمصـلحة     إلحاق أوالرعب بين الناس    
ويعاقب بذات العقوبة كل من حاز بالذات        . العامة

 مطبوعـات   أو محـررات    أحرز أو بالوساطة   أو
 إذاتتضمن شيئا مما نص عليه فى الفقرة السـابقة      

 الغير عليها وكـل     إلطالعل أومعدة للتوزيع   كانت  
 أو التسجيل أو وسيلة من وسائل الطبع أيةمن حاز   

 تسجيل  أوالعلنية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع       
 .  شئ مما ذكرإذاعة

 يعاقب بالحبس وبغرامة ال : 544 مكررا عقوبات 102مادة 
 أذاعتجاوز مائتى جنيه كل من       تقل عن خمسين جنيها وال    

 بـث  أو مغرضة أو كاذبة  إشاعة أو بيانات   أو باراأخعمدا  
 أو العـام    األمن كان من شان ذلك تكدير       إذادعايات مثيرة   

 .  الضرر بالمصلحة العامةإلحاق أو الرعب بين الناس إلقاء
 تقل عن مائة جنيـه وال      وتكون العقوبة السجن وغرامة ال    

 . وقعت الجريمة فى زمن الحربإذاتجاوز خمسمائة جنيه 
 كل  األولىعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة       وي

 أو محـررات   أحـرز  أو بالوسـاطة    أومن حاز بالـذات     
مطبوعات تتضمن شيئا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة         

، وكل مـن     الغير عليها  إلطالع أو كانت معدة للتوزيع     إذا
 أو التسـجيل    أو وسيلة من وسائل الطبع      أية أحرز أوحاز  

بع او تسجيل او اذاعة صصة ولو بصفة وقتية لط    العلنية مخ 
 . شئ مما ذكر

 :  #��ب"ت �133"دة  •

                                                        
 . 1982سنة  ل29بموجب القانون رقم  لعقوبة الغرامة األقصى رفع الحد )542(
 .1957 لسنة 82 بموجب القانون رقم أضيفت )543(
 . 1970 لسنة 34 بموجب القانون رقم مستبدلة )544(
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 تعديل النص األصلي 

 أو القـول    أو باإلشـارة  أهانمن  :  عقوبات   133مادة  
 إنسانى أ أو احد رجال الضبط أوالتهديد موظفا عموميا   
 تأديتها بسبب أو وظيفته تأدية أثناءمكلف بخدمة عمومية 

  بغرامة الأوتزيد على ستة أشهر  س مدة ال  يعاقب بالحب 
 . تتجاوز عشرون جنيها 

 أو إداريـة  أو على محكمة قضـائية      اإلهانة وقعت   فإذا
 انعقـاد   ثنـاء أ وكان ذلك    أعضائها على احد    أومجلس  

 أوتزيد على سـنة      الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة ال     
 .ن جنيها يتتجاوز خمس غرامة ال

 أو القول   أو باإلشارة أهانمن  :  عقوبات   133مادة  
ى أ أو احد رجال الضـبط      أوالتهديد موظفا عموميا    

 أو وظيفتـه    تأدية أثناء مكلف بخدمة عمومية     إنسان
تزيد على سـتة      يعاقب بالحبس مدة ال    تأديتهابسبب  
 )545( مائتى جنيه زال تتجاو بغرامة أوأشهر 
 أو إدارية أو على محكمة قضائية     اإلهانة وقعت   فإذا

 انعقـاد   أثناء وكان ذلك    أعضائها على احد    أومجلس  
 أوتزيد على سنة     الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة ال     

 )546(.ئة جنيهغرامة خمسما

 :  #��ب"ت �134"دة  •
 بواسـطة   اإلهانـة  وجهت   إذايحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة األولى من المادة السابقة         

 . الرسمأو الكتابة أو التليفون أوالتلغراف 
 :  #��ب"ت 185دة �" •

 تعديل تعديل النص األصلي

يعاقــب :  عقوبــات 185مــادة 
تتجـاوز سـنة     بالحبس مـدة ال   

تقل عن عشرون جنيها  وبغرامة ال
 بإحدى  أوتزيد عن مائة جنيه      وال

هاتين العقوبتين كـل مـن سـب     
 شخصا ذا صـفة     أوموظفا عاما   
 مكلفا بخدمة عامة    أونيابية عامة   

 أوالنيابـة    أو الوظيفة   أداءبسبب  
الخدمة العامة وذلـك مـع عـدم        

 بتطبيق الفقرة الثانية من     اإلخالل
 وجد ارتباط بـين     إذا 302المادة  

السب وجريمة قذف ارتكبها ذات     
 ضد نفس من وقعت عليـه       المتهم

 . جريمة السب

يعاقـب   )547( : عقوبـات    185مادة  
تقل عن  تتجاوز سنة ال  بالحبس مدة ال  

عشـرة  تزيد عن    خمسمائة جنيه وال  
.  إحدى هاتين العقوبتين   أو جنيه   آالف
 بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب  أو

 شخصا ذا صفة نيابية     أوموظفا عاما   
 أداء مكلفا بخدمة عامة بسبب      أوعامة  

 الخدمـة العامـة   أو النيابة   أوالوظيفة  
 بتطبيق الفقرة   اإلخاللوذلك مع عدم    
 وجد ارتباط   إذا 302الثانية من المادة    

ب وجريمة قذف ارتكبها ذات     بين الس 
 ضد نفس مـن وقعـت عليـه         المتهم

 .جريمة السب

يعاقب  )  548( : عقوبات 185مادة  
تجـاوز سـنة     بالحبس مـدة ال   

 آالفتقل عن خمسة     وبغرامة ال 
 أوتزيد علـى عشـرة       جنيه وال 

بإحدى هاتين العقوبتين كل مـن      
 شخصـا ذا    أوسب موظفا عاما    
 مكلفا بخدمة   أوصفة نيابية عامة    

 أو الوظيفـة  أداءامـة بسـبب   ع
 الخدمة العامة، وذلك مع  أوالنيابة  
 بتطبيق الفقرة الثانية    اإلخاللعدم  

 وجد ارتبـاط    إذا 302من المادة   
بين السب وجريمة قذف ارتكبها     

ضد نفس من وقعت    ذات المتهم   
 .عليه جريمة القذف

 :  #��ب"ت �188"دة  •

                                                        
 .1982 لسنة 29 من المادة بموجب القانون رقم األولى لعقوبة الغرامة فى الفقرة األقصى رفع الحد )545(
 .1982 لسنة 29موجب القانون رقم  لعقوبة الغرامة فى الفقرة الثانية من المادة باألقصى رفع الحد )546(
 .28/5/1995 مكرر فى 21 العدد – الجريدة الرسمية – 1995 لسنة 93عدلت بالقانون  )547(
 . 30/6/1996 مكررا فى 25 العدد – الجريدة الرسمية – 1996 لسنة 95استبدلت بالقانون  )548(
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 تعديل تعديل تعديل النص األصلي

ــادة   188مـــ
يعاقب : وبات  عق

 بــالحبس مــدة ال
 شهرا  18تتجاوز  

تقـل   وبغرامة ال 
ن جنيها  يعن خمس 

ــى  وال ــد عل تزي
 أومـائتين جنيـه   

ــاتين  ــدى ه بإح
العقوبتين كل من   
نشر بسوء قصـد    
بواســطة إحــدى 
الطــرق المتقــدم 

ــا  ــاراذكره  أخب
 أوراقـا  أوكاذبة  

 أومصــــطنعة 
 منسوبة  أومزورة  

 كان  إذاكذبا للغير   
من شـان هـذه     

 أو بـــــاراألخ
 تكدر  إن األوراق

 إن أوالسلم العام   
ــرر  ــق ض  اًتلح
.  بالمصلحة العامة 

 : 549 عقوبات   188مادة  
 يعاقب بـالحبس مـدة ال     
 تتجاوز سنة وبغرامـة ال    

 ن جنيها وال يتقل عن عشر  
 أوتزيد على مائة جنيـه      

بإحدى هاتين العقوبتين كل 
من نشر بواسطة إحـدى     
الطرق المتقـدم ذكرهـا     

 أوراقـا  أو كاذبـة    أخبارا
 أو مـزورة    أومصطنعة  

 إذا الغير   إلىمنسوبة كذبا   
 أوكانت تتصـل بالسـلم      

الصالح العام وذلك ما لم     
. يثبت المتهم حسن نيتـه      

 إليه كان النشر المشار فإذا
قد ترتب عليه تكدير السلم     

 بالصالح األضرار أوالعام 
 كان من شانه هذا     أوالعام  

ــدير  ــرار أوالتك  األض
 الحبس مدة   فتكون العقوبة 

تتجاوز سنتين وغرامة    ال
ن جنيها  يتقل عن خمس   ال
تزيد على مائتى جنيه     وال
ــاتين  أو ــدى هـ  بإحـ

 . العقوبتين

ــادة  ــات 188م  550: عقوب
 يعاقب بالحبس وبغرامـة ال    

 جنيـه   آالفتقل عن خمسة    
 آالفتزيد على عشـرة      وال

جنيه كل من نشـر بإحـدى       
 أخباراالطرق المتقدم ذكرها    

 كاذبـة   إشاعات أو بيانات   أو
 دعايات مثيرة   أو مغرضة   أو
 مزورة أو مصطنعة أوراقا أو
 إذا الغير، إلى منسوبة كذبا أو

كان من شان ذلك تكدير السلم 
 الفـزع بـين     إثارة أوالعام  

 الضــرر إلحـاق  أوالنـاس  
 زدراءإ أوبالمصلحة العامـة   
 القـائمين   أومؤسسات الدولة   

وتكون العقوبة السجن . عليها 
ل عن خمس سنوات    تق مدة ال 

تقل عن عشـرة     وغرامة ال 
تزيـد عـن      جنيه وال  أالف
 وقـع   إذا جنيها   آلفن  يعشر

 فى الفقـرة  إليهالنشر المشار  
 األضــرارالســابقة بقصــد 

 أوباالقتصاد القومى للـبالد     
نشـأ   أوبمصلحة قومية لها    

 . األضرارعنه هذا 

ــادة   188مـ
 551: عقوبات  

يعاقب بالحبس  
تجـاوز   مدة ال 

مـة  سنة وبغرا 
ــن  ال ــل ع تق

ــة   آالفخمس
تزيد  جنيه وال 

على عشـرين   
 أو جنيـه    ألف

بإحدى هـاتين   
العقوبتين كـل   
من نشر يسوء   
قصد بإحـدى   
الطرق المتقدم  

 أخباراذكرها   
ــات أو  أو بيان

 كاذبة  إشاعات
 أوراقــــا أو

ــطنعة   أومص
ــزورة   أومـ

منسوبة كـذبا   
 إذا،   الغير إلى

ـ     هنأكان من ش
 ذلك 

 :   #��ب"ت �201"دة  •

                                                        
 . 1955 لسنة 568بموجب القانون رقم  استبدلت )549(
 .1995 لسنة 93ن عدلت بالقانو )550(
 .30/6/1996 مكررا فى 25مية العدد  الجريدة الرس– 1996 لسنة 95استبدلت بالقانون  )551(
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 إذا:  عقوبات   201مادة  
لقى احد رجال الدين فى     أ

 وظيفته وفـى    تأدية أثناء
محفــل عمــومى مقالــة 

 ذما فـى  أوتضمنت قدحا  
 أو فى قانون    أوالحكومة  
 فى عمل مـن     أومرسوم  
ــال ــات أعم  اإلدارة جه
 نشر بصـفة    أوالعمومية  
 تعليمات دينيـة  أونصائح  

رسالة مشتملة على شـئ     
ذلك يعاقب بـالحبس    من  

تزيد على شهرين    مدة ال 
ــة الأو ــاوز   بغرام تتج

 .عشرة جنيهات مصرية

كـل   )552 (: عقوبات   201مادة
شخص ولو كان من رجال الدين 

 وظيفته القى فى احد     تأدية أثناء
 فى محفل دينى    أو العبادة   أماكن

 ذما فـى    أومقالة تضمنت قدحا    
 فـى  أو فى قـانون  أوالحكومة  
 أوجمهـورى    قرار   أومرسوم  

 جهـات  أعمـال فى عمل مـن    
 نشر أو أذاع أو العمومية اإلدارة

 تعليمات دينية   أوبصفة نصائح   
رسالة مشتملة على شئ من ذلك   

تقـل   يعاقب بالحبس وبغرامة ال 
تزيد علـى    عن مائة جنيه وال   

 هاتين   بإحدى أوخمسمائة جنيه   
 . العقوبتين

 أو العنف   أو استعملت القوة    فإذا
 .العقوبة السجنالتهديد تكون 

كـل   )553( : عقوبـات  201مادة  
شخص ولو كان من رجال الدين      

 وظيفته القى فى احـد      تأدية أثناء
 فى محفل دينـى     أو العبادة   أماكن

 ذمـا فـى     أومقالة تضمنت قدحا    
 أوفـى  فـى قـانون      أوالحكومة  
 فى  أو قرار جمهورى    أومرسوم  
 اإلدارة جهـات   أعمـال عمل من   
بصفة  نشر   أو أذاع أو،  العمومية
 تعليمات دينية رسـالة     أونصائح  

مشتملة على شئ من ذلك يعاقـب   
تقـل عـن     بالحبس وبغرامـة ال   

تزيد علـى     جنيه وال  آالفخمسة  
 بإحدى هاتين  أو جنيه   آالفعشرة  

 أو استعملت القوة    فإذا،  العقوبتين
وبـة   التهديد تكون العق   أوالعنف  
 .  السجن

 

                                                        
 . 1982 لسنة 29بدلت بموجب القانون  است)552(
 . 28/5/1995 مكرر فى 21 الجريدة الرسمية العدد – 1995 لسنة 93 عدلت بالقانون )553(
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  :1923دستور  •

للمصريين حق االجتماع في هدوء و سكينة غير حاملين سالحا و ليس ألحـد مـن           :  20مادة  
لكن هـذا الحكـم ال   . ال حاجة بهم إلى إشعاره   ال البوليس أن يحضر اجتماعاتهم و     رج

كما أنه ال يقيد أو يمنـع    . اضعة ألحكام القانون  يجرى على االجتماعات العامة فإنها خ     
 . يتخذ لوقاية النظام االجتماعيير أي تدب

  : 1930دستور  •
لـيس ألحـد مـن     وسكينة غير حاملين سالحاً   للمصريين حق االجتماع في هدوء و      : 20مادة  

لكن هـذا الحكـم ال   . ال حاجة بهم إلى إشعاره   ال البوليس أن يحضر اجتماعاتهم و     رج
نه ال يقيد أو يمنـع   كما أ . عامة فإنها خاضعة ألحكام القانون    يجرى على االجتماعات ال   

 . ير يتخذ لوقاية النظام االجتماعيأي تدب
  : 1956دستور  •

 ودون حاجـة إلـى إخطـار    للمصريين حق االجتماع في هدوء غير حاملين سالحاً   :  46مادة  
 . يجوز للبوليس أن يحضر اجتماعاتهمال سابق، و

 لـى أن تكـون    ع. االجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون       و
 .أغراض االجتماع ووسائلة سليمة وال تنافى اآلداب

  : 1958 دستور   •
 لم يتناول حق االجتماع

  : 1964دستور  •
دون حاجـة إلـى إخطـار     وللمصريين حق االجتماع في هدوء غير حاملين سالحاً   :  37مادة  

 . سابق، واالجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون
  : 1971ستور د •

 ودون حاجـة إلـى إخطـار    للمصريين حق االجتماع في هدوء غير حاملين سالحاً   :  54مادة  
ال يجوز لرجال األمن حضور اجتماعاتهم الخاصـة، واالجتماعـات العامـة       سابق، و 

 . والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون



  

         623

 ا�ـ�ـ�ـ�ــ�ـ� وا�ــ�ـ�ــ�ر
 •  CS10ا��"ن�ن ر ���1914 � : 

ن يجعل السلم العام    أنه  أ من ش  األقلشخاص على   أالمؤلف من خمسة    اذا كان التجمهر     : 1مادة  
مر منهم ورفـض    ألمر رجال السلطة المتجمهرين بالتفرق فكل من بلغه ا        أ خطر و  يف

تتجاوز  و بغرامة ال  أتزيد عن ستة شهور      و لم يعمل به يعاقب بالحبس مدة ال       أطاعته  
 . مصرياعشرين جنيهاً

 ارتكاب جريمـة   األقل على   أشخاصجمهر المؤلف من خمسة      كان الغرض من الت    إذا : 2مادة  
 علـى  التـأثير  كان الغـرض منـه   إذا أو.  اللوائحأو منع تعطيل تنفيذ القوانين      أوما  

 أو التـأثير  حرمان شخص من حرية العمل سواء كان ذلـك           أو أعمالهاالسلطات فى   
جمهرين اشترك فى    بالتهديد باستعمالها فكل شخص من المت      أوالحرمان باستعمال القوة    

 علم بهذا الغرض ولم يبتعد عنه يعاقـب بـالحبس   أوالتجمهر وهو عالم بالغرض منه  
 . مصرياًتتجاوز عشرين جنيهاً  بغرامة الأوتزيد عن ستة شهور  مدة ال

 50 الغرامة التـى ال تجـاوز       أوتزيد مدته عن سنتين      وتكون العقوبة الحبس الذى ال    
 اسـتعملت سالح أو آالت من شأنها إحداث الموت إذا         جنيها مصريا لمن يكون حامال      

 .بصفة أسلحة
 استعمل احدهم القـوة    أوالسابقة    استعمل المتجمهرون المنصوص عليهم فى المادة      إذا : 3مادة  

 مدة الحبس المنصوص عليه فى الفقـرة األولـى مـن المـادة              إبالغ العنف جاز    أو
وجـاز  . يتألف منهم التجمهـر    سنتين لكل شخص من األشخاص الذين        إلىالمذكورة  

 ثـالث سـنين لحـاملى       إلىصوص عليها فى الفقرة الثانية منها       م مدة الحبس ال   إبالغ
وإذا وقعت جريمة بقصد تنفيذ الغرض المقصود مـن         .  المشابهة لها  أآلتاألسلحة أو   

 ثبت  إذا جنائيا بصفتهم شركاء     اوليتهئمسالتجمهر وقت ارتكاب هذه الجريمة يتحملون       
 .الغرض المذكورعلمهم ب

 كـان   إذا جريمـة    أليـة  للعقوبة المقررة    األقصى الضعف الحد    إلىيرفع   : )554( مكرر 3مادة  
  ال أن والثانية، علـى     األولىمرتكبها احد المتجمهرين المنصوص عليهم فى المادتين        

 .  السجن عشرين سنةأو المؤقتة أو الشاقة األشغالتجاوز مدة 
 أو خرب المتجمهر عمدا مبـانى       إذا المؤقتة   أوالمؤبدة   الشاقة   األشغالوتكون العقوبة   

 أو للهيئـات العامـة    أو للمرافق العامة    أو مخصصة لمصالح حكومية     أو عامة   أمالكاً
 أو شـركات القطـاع العـام        أوللمؤسسات العامة والوحدات االقتصادية التابعة لهـا        

 بـدفع   األحـوال ميع  الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام ويحكم على الجانى فى ج          
 . التى خربهااألشياءقيمة 

                                                        
  .1968 لسنة 87 مضافة بالقانون رقم 554
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يعاقب مديرو التجمهر الذى يقع تحت حكم المادة الثانية مـن هـذا القـانون بـنفس                  : 4مادة  
  جنائيـاً مسـئولين يكونون  الداخلون فى التجمهر واألشخاصالعقوبات التى يعاقب بها  

مقصود من  عن كل فعل يرتكبه أى شخص من هؤالء األشخاص فى سبيل الغرض ال            
 .التجمهر و لو لم يكونوا حاضرين فى التجمهر أو ابتعدوا عنه قبل ارتكاب الفعل

•  CS14ا��"ن�ن ر ���1993� : 
 تعديل النص األصلي

 لسنة  14القانون رقم   
 األحكام بتقرير   1993

الخاصة باالجتماعات  
و بالمظاهرات  أالعامة  

فى الطرق العموميـة    
لم يتم العثور علـى     (

 قبـل   اصل القـانون  
 ) التعديل

 أو الخاصة باالجتماعات العامـة      األحكام بتقرير   1993 لسنة   14القانون رقم   
 .)555(بالمظاهرات فى الطرق العمومية

 . على الوجه المقرر فى هذا القانوناالجتماعات العامة حرة :  1مادة 
ة،  المديري أو يخطر بذلك المحافظة     أنيجب على من يريد تنظيم اجتماع عام        :  2مادة  

 المديرية، اخطـر سـلطة   أود عقد االجتماع خارج مقر المحافظة ي كان ير  فإذا
 .األقل على   أيام قبل عقد االجتماع بثالثة      اإلخطارالبوليس فى المركز ويكون     

 . كان االجتماع انتخابياإذا وعشرين ساعة أربع إلىوتنقص هذه المدة 

ان والمكان المحـددين لالجتمـاع       لبيان الزم   شامالً اإلخطار يكون   أن يجب    : 3مادة   
 كان الغرض منه محاضرة او إذا يبين به كذلك    أنويجب  . ولبيان موضوعه 
 . كان االجتماع انتخابياإذا أومناقشة عامة 
 اللجنة المنصوص عليها فى المادة السادسة تأليف يتضمن بيان    إنكما يجب   

 .ةينتخب فيها المجتمعون للجن وذلك استدراكا للحالة التى ال
 كـان االجتمـاع     إذا من اثنين    أو من خمسة    اإلخطار يوقع على    أنويجب  

 الجهة التى سيعقد فيها اجتماع المتوطنين فيها المعروفين بين أو المدينة أهلانتخابيا من   
 . بالحقوق المدنية والسياسية بحسن السمعة المتمتعينأهلها
 .صفته وصناعته ومحل توطنه اسمه واإلخطارويبين كل من هؤالء الموقعين فى        

 رأوا إذا لسلطة البوليس فى المراكز منع االجتماع أو المدير أويجوز للمحافظ :  4مادة  
 العام، بسبب الغاية منه  األمن أو يترتب عليه اضطراب فى النظام       أننه  أمن ش 

 .ى سبب خطير غير ذلكأ بأو بسبب ظروف الزمان والمكان المالبسة له أو
 عما يسـتطا   بأسرع احدهم   إلى أو منظمى االجتماع    إلى المنع   إعالنويبلغ  

 .األقلوقبل الموعد المضروب لالجتماع بست ساعات على 
 المركـز وينشـر فـى    أو المديرية أو على باب المحافظة    اإلعالنويعلق هذا   
 . تيسر ذلك إذاالصحف المحلية 

 كـان  فإذالداخلية  وزير ا  إلى المنع   أمر يتظلموا من    أنويجوز لمنظمى االجتماع    
 . المديرإلى صادرا من سلطة بوليس المركز فيقدم التظلم األمر
 .أبدا االجتماعات االنتخابية فال يجوز منعها أما

                                                        
  11و8و1عدلت المواد ) 555(
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 غيرها من فى أو فى المدارس أو العبادة   أماكن عقد االجتماعات فى     زال يجو  : 5مادة    

 ألجلهـا قد االجتماع  المناقشة التى يعأو كانت المحاضرة    إذا إالمحال الحكومة   
 . والمحال األماكن غرض مما خصصت له تلك أوتتعلق بغاية 

 ما بعد الساعة الحاديـة      إلى تمتد هذه االجتماعات     أن حال   أيةيجوز على    وال
 . خاص من البوليسبأذن إالعشرة ليال 

 على  األعضاء يكون لالجتماع لجنة مؤلفة من رئيس ومن اثنين من           أنيجب  :  6مادة   
وعلى هذه اللجنة المحافظة على النظام ومنع كل خروج على القوانين             . قلاأل

 وان تمنع كل خطاب اإلخطار تحفظ لالجتماع صفته المبينة فى أن عليها أنكما 
 . يشتمل على تحريض على الجرائمأو اآلداب أويخالف النظام العام 

 .اإلخطار المبينين فى األعضاء لم ينتخب المجتمعون لجنة تكون اللجنة مؤلفة من فإذا
 ولمنع كل انتهاك واألمنللبوليس دائما الحق فى حضور االجتماع لحفظ النظام :  7مادة  

 . يختار المكان الذى يستقر فيه أنلحرمة القانون ويكون من حقه 
 :تية  اآلاألحوالويجوز له حل االجتماع فى 

 .فتها  لم تقم اللجنة بوظيإذا أو لم تؤلف لجنة لالجتماع إذا -1
  .اإلخطار خرج االجتماع عن الصفة المعينة له فى إذا -2
 مما يتضمن الدعوة أناشيد أنشدت أو حدث صياح أو فى االجتماع خطب ألقيت إذا -3

 من الجرائم المنصوص عليها فـى قـانون    أخرى إعمال وقعت فيه    أو الفتنة   إلى
 . فى غيره من القوانين أوالعقوبات 

 . وقع اضطراب شديدإذا.االجتماع  أثناء أخرى وقعت جرائم إذا -4
يعتبر من االجتماعات العامة فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون كل اجتماع            )556( : 8مادة   

 لـيس   أشـخاص  يستطيع دخوله    أو خاص يدخله    أو محل عام    أوفى مكان   
 .بيدهم دعوة شخصية فردية 

 البوليس فـى     سلطة أو المدير   أو المحافظ   رأى إذا االجتماع يعتبر عاما     أنعلى  
ى أ بسبب   أو طريقة توزيعها    أو عدد الدعوات    أو االجتماع بسبب موضوعه     أنالمركز  
وفى هذه الحالة يجب عليه . فة الحقيقية الصحيحة الجتماع خاص ليس له الصأخرظرف 

الواجبات التـى فرضـها هـذا     المنظم له بان يقوم بأو االجتماع   إلى يخطر الداعى    أن
 .القانون

الجتماعات االنتخابية فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون كل اجتماع تتوافر ويعتبر من ا
  :اآلتيةفيه الشروط 

 أو مرشحين للوظائف االنتخابية العامـة       أو يكون الغرض منه اختيار مرشح       أن -1
  .أقوالهمسماع 

 . وكالئهم أو يكون قاصرا على الناخبين وعلى المرشحين أن -2
اقعة بين تاريخ دعوة الناخبين وبين اليوم المحـدد          يقام االجتماع فى الفترة الو     أن

 . االنتخابإلجراء
                                                        

  . 1929 لسنة 28 معدلة بالمرسوم بقانون 556



���ـ� ا��ـ
ـ	ـ�ـ� �ــ� �ــ�ـــ� 
2002 - 2003  

 

      626

 األولـى  من المادة الثانية والفقرتان األولى والفقرة األولى المادة أحكامتسرى  :  9مادة   
 من المادة الرابعة والفقرتـان      األولى األربعوالثالثة من المادة الثالثة والفقرات      

 االجتماعـات   أنواعمن المادة السابعة على كل       ) 5و4و3و2(   والثانية األولى
 الميادين العامة والتى    أو تسير فى الطريق     أووالمواكب والمظاهرات التى تقام     

 .يكون الغرض منها سياسيا 
 تقرر مكان االجتماع    أنويجوز فى كل حين للسلطات المبينة فى المادة الثانية          

ن بذلك طبقـا لحكـم المـادة    منظمي تعلن ال  أن المظاهرة على    أو خطة سير الموكب     أو
 .الرابعة

 الصـادر مـن     اإلعالن نظم موكب من هذا القبيل بمناسبة تشييع جنازة فان           فإذا
 . المتوفىأسرة القائمين بشئون الجنازة من إلى بتحديد سيره يبلغ أوالسلطة بمنع الموكب 

يس من الحق  ى نص من نصوص هذا القانون تقييد ما للبول        أيترتب على    ال:  10مادة   
 أو العام فى خطـر      األمن يجعل   أن تجمهر من شانه     أوفى تفريق كل احتشاد     

 .لمرور فى الطرق والميادين العامةتقييد حقه فى تامين حرية ا
 أخطار تسير بغير أو المظاهرات التى تقام أو المواكب   أواالجتماعات   : )557( 11مادة   

 والمنظمون لها وكذلك    إليهااعون   الصادر بمنعها يعاقب الد    األمر رغم   أوعنها  
 تزيد على ستة شهور وبغرامـة ال        لجان االجتماعات بالحبس لمدة ال     أعضاء

 . هاتين العقوبتين بإحدىأوتتجاوز مائة جنيه مصرى 
 أو لموكب أو المنظمون الجتماع أو كان الداعون إذا أيضاًويحكم بهذه العقوبات 
 فى تنظيمها بالرغم أواستمروا فى الدعوة لها  لم يخطر قد أولمظاهرة سواء اخطر عنها 

 .من منعها
 مظاهرة لم يخطر أو موكب أوكل شخص يشترك رغم تحذير البوليس فى اجتماع 

 المجتمعين بـالتفرق يعاقـب   إلى الصادر األمر يعصى  أو بمنعها   األمر صدر   أوعنها  
  بإحـدى أوا تزيد على عشرين جنيها مصري    تزيد عن شهر وبغرامة ال     بالحبس مدة ال  
 . هاتين العقوبتين

فى الحالة المشار إليها فى الفقرة الثانية من هذه المـادة يحكـم بالعقوبـات               و
المذكورة فى الفقرة السابقة على األشخاص الـذين يشـرعون االشـتراك فـى تلـك                

 . جتماعات أو المواكب أو المظاهراتاال
 على سبعة تزيدس لمدة ال أما الخالفات األخرى لهذا القانون فيعاقب عليها بالحب 

ال يحاول تطبيق أحكام  هاتين العقوبتين و على مائة قرش أو بإحدىتزيدبغرامة ال أيام و
هذه المادة دون توقيع عقوبة أشد عن األعمال ذاتها مما يكون منصوصا عليه فى قانون       

 من  الخاص بالتجمهر أو فى أى قانون أخر1914 لسنة 10العقوبات أو فى القانون رقم 
 . القوانين المعمول بها

  لوزير الداخلية أن يصدر بقرار منه األحكام التى يقتضيها تنفيذ هذا القانون : 12مادة 

                                                        
  1929 لسنة 28 معدلة بالمرسوم بقانون رقم )557(
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 "ً
 : ا����ل 2�# �
���"ت � ا��F �ـ س"ب

ت �80دة  •,!�/ : 

 تعديل النص األصلى

  )558 (: من قانون عقوبـات      80مادة  
إذا كانت المراسلة مع بعـض رعايـا        

دية للحكومة لم يقصـد منهـا   دولة معا 
 جناية من الجنايات المـذكورة      ارتكاب

 عنها وقوف   أبالمادة السابقة إال أنه نش    
العدو على أخبار مضرة بإحدى حالتى      

سكرية يعاقب  الحكومة السياسية أو الع   
  .فيها بالسجن

 كل مـن سـلم      باإلعداميعاقب   )559 (: عقوبات 80مادة  
 أفشـى   لمصلحتها أو لدولة أجنبية أو ألحد ممن يعملون       

بأية وسيلة سرا إليها أو إليه بأية صورة وعلى أى وجه و
من أسرار الدفاع عن البالد أو توصل بأية طريقة إلـى           

 أو هالحصول على سر من هذه األسرار بقصـد تسـليم       
ة أو ألحد ممن يعملـون لمصـلحتها         لدولة أجنبي  هفشائإ
 كذلك كل من أتلف لمصلحة دولة أجنبية شـيئا يعتبـر       و

 . ع أو جعله غير صالح ألن ينتفع بهسرا من أسرار الدفا

  :)560(#��ب"ت) أ (�80"دة  •
 100 على خمس سنوات وبغرامة ال تقل عـن  تزيديعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر و ال  

 :  جنيه 500جنيه و ال تجاوز 
م يقصد تسليمه   كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البالد و ل                -1

 .  لدولة أجنبية أو ألحد ممن يعملون لمصلحتهائهشانإأو 
 .  كل من أذاع بأية طريقة سرا من أسرار الدفاع عن بالده  -2
 :#��ب"ت) ب (�80"دة  •

 مكلف بخدمة عامة افشى     أو عامة شخص ذى صفة نيابية      أويعاقب بالسجن كل موظف عام      
 وقعت الجريمة فـى زمـن   إذا الشاقة المؤقتة    األشغال العقوبة    الدفاع عن البالد وتكون    أسرار من   سراً

 .الحرب
 :#��ب"ت) ج (�80"دة 

 مغرضة  أو كاذبة   إشاعات أو بيانات   أو أخباراً فى زمن الحرب      عمداً أذاعيعاقب بالسجن كل من     
لبالد  الضرر باالستعدادات الحربية للدفاع عن ا      إلحاق دعاية مثيرة وكان من شان ذلك كله         إلى عمد   أو
 .األمة الجلد فى أضعاف أو الفزع بين الناس إثارة أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو

 .أجنبية ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة إذا الشاقة المؤقتة األشغالوتكون العقوبة 
 .معادية ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة إذا الشاقة المؤبدة األشغالوتكون العقوبة 

 :#��ب"ت) د (�80"دة  •
                                                        

  1937 أغسطس 5 بتاريخ المصرية منشورة بالوقائع )558(
  1957 لسنة 112 مستبدلة بموجب القانون )559(
  1957 لسنة 112 مضافة بموجب القرار بقانون رقم )560(
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تقل عـن    تزيد على خمس سنوات وبغرامة ال      تقل عن ستة أشهر وال     يعاقب بالحبس مدة ال   
 أخبارا عمدا فى الخارج أذاع بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أوتجاوز خمسمائة جنيه  مائة جنيه وال

 الثقة أضعافبالد وكان من شان ذلك  الداخلية للاألوضاع مغرضة حول  أو كاذبة   إشاعات أو بيانات   أو
 بالمصالح القومية األضرار طريقة كانت نشاطا من شانه بأية باشر أو هيبتها واعتبارها أوالمالية بالدولة 

 . وقعت الجريمة فى زمن حربإذاوتكون العقوبة السجن  .للبالد
 :#��ب"ت) هـ (�80"دة  •

 : بإحدى هاتين العقوبتين أواوز خمسمائة جنيه تج تزيد على سنة وبغرامة ال يعاقب بالحبس مدة ال
 .كل من طار فوق االراضى المصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة  -1
 على خالف الحظر الصـادر مـن   أماكن أو خرائط لمواضع أو رسوم أو صور  بأخذكل من قام     -2

 .السلطة المختصة 
 استقرت فيه قوات مسلحة أوت  مكانا خيم  أو معسكر   أو احد منشات الدفاع     أوكل من دخل حصنا      -3

 أو محـال    أوى محل حربى    أ أو ترسانة   أو سيارة حربية    أو طائرة   أو تجارية   أو سفينة حربية    أو
 .د ويكون الجمهور ممنوعا من دخولهمصنعا يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن البال

  التواجد فيها أو امةاإلق التى حظرت السلطات العسكرية واألماكن وجدد فى المواضع أوكل من قام  -4
 أو التخفى أو الغش  أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع       أو وقعت الجريمة فى زمن الحرب       فإذا

تزيد  تقل عن ستة أشهر وال  الصفة كانت العقوبة الحبس مدة الأو المهنة أو الجنسية أوالشخصية  إخفاء
 إحدى هاتين العقـوبتين     أومائة جنيه   تجاوز خمس  تقل عن مائة جنيه وال     على خمس سنوات وغرامة ال    

ها علـى الشـروع فـى    ويعاقب بالعقوبات نفس  .وفى حالة اجتماع هذين الظرفين تكون العقوبة السجن       
 .ارتكاب الجرائم

 :#��ب"ت) و (�80"دة  •
تقل عن مائـة     تزيد على خمس سنوات وبغرامة ال      تقل عن ستة أشهر وال     يعاقب بالحبس مدة ال   

 ممـن   ألحـد  أو أجنبيـة  بإحدى هاتين العقوبتين كل من سلم لدولة         أوسمائة جنيه   تجاوز خم  ت جنيه وال 
 أو مكاتبات   أو أشياء أو معلومات   أو أخبارا وسيلة   وبأيةى وجه   أ صورة وعلى    بأيةيعملون لمصلحتها   

 الهيئات العامة أو غير ذلك مما يكون خالصا بالمصالح الحكومية أو صور أو رسوم أو خرائط أووثائق 
 .إذاعته أو من الجهة المختصة بحظر نشره أمر المؤسسات ذات النفع العام وصدر أو
•  CS35ا��"ن�ن ر ���اد 1960 �,
 : ب�lن ا[��"ء وا��

 .ي تعداد سرأو إحصاءى أالبيانات الفردية التى تتعلق ب : 3مادة 
يجـوز    ال كما . شيئا منها  إبالغه أو خاصة عليها    أو هيئة عامة    أوى فرد   أ إطالعيجوز   وال

 مكتوب من ذوى    إذن بمقتضى   إال باإلفراد نشر ما يتعلق منها      أو اإلحصائية اإلغراضاستخدامها لغير   
 وال أخـر ى عبء مالى أ لترتيب أو لربط ضريبة  كأساسحصائى  إى بيان   أيجوز استغالل    وال .الشأن

 .ى عمل ألأساس أواتخاذ دليال فى جريمة 
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 : #��ب"ت �4"دة  • 

•  CS100ا��"ن�ن ر ���1971 � ��"
 : ب�lن ا��P"ب�ات ا�
رئيس المخابرات العامة مسئول عن تـامين نشـاط المخـابرات والمحافظـة علـى           : 9مادة  

 اإلجراءات يتخذ فى سبيل ذلك      أن ووسائل الحصول عليها وله      المعلومات ومصادرها 
 مـن   بأذن إال اإلطالقى معلومات على    أ ب اإلدالءيجوز له    الضرورية والمناسبة وال  

 . مجلس الدفاع الوطنىأورئيس الجمهورية 

                                                        
  .1982 لسنة 28ب القانون رقم  عدلت بموج)561(

 تعديل النص األصلى

تجاوز ستة أشـهر   تب بالحبس مدة ال يعاق : 4مادة  
 أو) تسعمائة ليرة   (تزيد على مائة جنيه      وبغرامة ال 

 :بإحدى هاتين العقوبتين
 افشـى   أو اإلحصـائية كل من اخل بسرية البيانات      

 الصناعة أسرار سرا من أوبيانا من البيانات الفردية 
 العمل التى يكون أساليب غير ذلك من  أو التجارة   أو

 أو اإلحصـاء ها بمناسبة عملـه فـى       قد اطلع علي  
 .التعداد

 اإليهـام  أو التهديد   أوكل من حصل بطريق الغش      
 معلومات سـرية    أو على بيانات    أخرى وسيلة   بأية
 . شرع فى ذلكأو التعدادات أو اإلحصاءاتن أبش

 أو اإلحصـاء  أعمـال كل من عطل عمدا عمال من  
 . تسبب فى ذلكأوالتعداد التى تقررها الهيئة الفنية 

 نتائج استفتاء   أو تعدادات   أو إحصاءاتكل من نشر    
 .غير صحيحة مع علمه بذلك

 أدلى أو بالبيانات المطلوبة   اإلدالءكل من امتنع عن     
 .نات غير صحيحة مع علمه بذلكابي

 أسبوعويعتبر ممتنعا من لم يقدم البيان خالل              
ـ التأخير أنمن الميعاد المحدد ما لم يثبت       ديم  فى تق

 .نات كان بسبب عذر مقبولالبيا

تقل عن شهر    يعاقب بالحبس مدة ال    )561( :4مادة  
تقل عن مائة  تزيد على ستة أشهر  وبغرامة ال  وال

 بإحدى هـاتين    أوتجاوز خمسمائة جنيه     جنيه وال 
 : العقوبتين

 افشـى   أو اإلحصائيةكل من اخل بسرية البيانات      
 أسـرار  سـرا مـن      أوبيانا من البيانات الفردية     

 العمل  أساليب غير ذلك من     أو التجارة   أوناعة  الص
التى يكون قد اطلع عليهـا بمناسـبة عملـه فـى          

 . التعدادأو اإلحصاء
 اإليهـام  أو التهديد   أوكل من حصل بطريق الغش      

 معلومات سـرية   أو على بيانات    أخرى وسيلة   بأية
 .  شرع فى ذلكأو التعدادات أو اإلحصاءاتبشان 

 أو اإلحصـاء  أعمالكل من عطل عمدا عمال من       
 . تسبب فى ذلكأوالتعداد التى تقررها الهيئة الفنية 

 استفتاء  نتائجأو تعدادات أو إحصاءاتكل من نشر 
 .غير صحيحة مع علمه بذلك

 أو بالبيانـات المطلوبـة      اإلدالءكل من امتنع عن     
 . بيانات غير صحيحة مع علمه بذلكأدلى

 أسبوعخالل ويعتبر ممتنعا من لم يقدم البيان         
 فى تقديم   التأخير أنمن الميعاد المحدد ما لم يثبت       
 .  أرادتهالبيانات كان بسبب خارج عن 
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 المخابرات العامة جميع الواجبات وااللتزامـات التـى تفرضـها           أفرادتسرى على     :46ة  دما
 : وفقا للقواعد العامة المقررة وعليهم بصفة خاصة مراعاة ما يلى الوظيفة 

 والسرية ونظم العمل التى تصدرها المخابرات العامة ويظل االلتـزام   األمنااللتزام بقواعد    - أ
لب من فرد المخـابرات  ط تأن جهة أليةيجوز   والـبالسرية قائما حتى بعد انتهاء الخدمة  

 بهذه البيانات ولو كان ذلك بعد تـرك      باإلدالء تسمح له    أوه   ببيانات عن عمل   اإلدالءالعامة  
 ما وافق على ذلك رئيس المخابرات العامة كتابـة وذلـك   إذا إالالخدمة بالمخابرات العامة   

 . من هذا القانون9 بحكم المادة اإلخاللمع عدم 
 ألسـباب  إال  بعيـدا عنهـا  اإلقامةيجوز لهم   بالجبهة التى بها مقر الوظيفة والاإلقامةب  ـ  

 .ضرورية يقرها رئيس المخابرات العامة
 على حياة الفرد االجتماعية من تغييرات وبكل مـا          يطرأ المخابرات العامة بكل ما      أخطار –ج  

 . تؤثر على عملهأويواجهه من مشاكل تهدد استقرار حالته االجتماعية 
 قبل انقضاء سنتين على ترك      األجنبية الهيئات   أو عدم االلتحاق بالعمل لدى إحدى الحكومات        -د

 . كتابى من رئيس المخابرات العامةبأذنالخدمة بالمخابرات العامة ما لم يكن ذلك 
 مـن   60 المقررة فى المادة     األحكاموتسرى بالنسبة للمخالفات المنصوص عليها فى البند أ ، د           

 . هذا القانون
عاشه ومجموع ما كـان     تقل عن الفرق بين م      شهرية ال  مكافأةويمنح الفرد المستدعى    

ويكون االستدعاء بقرار من رئيس      . المعاش إلى أحالته قبل   وأجوريتقاضاه من مرتبات وبدالت     
 .المخابرات العامة

 : الختصاص القضاء العسكرى اآلتيةتخضع الجرائم  : 70مادة  •

 والثانى من الكتـاب الثـانى مـن قـانون        األولالجرائم المنصوص عليها فى البابين        –أ 
 المخـابرات   أفـراد عقوبات والجرائم المرتبطة بها متى وقعت الجريمة من فرد من           ال

 تكـون   أن بشـرط    أعمالهـا  المخابرات العامة بعمل من      إليهم ممن تعهد    أو –العامة  
 .األعمالالجريمة متعلقة بهذه 

 . كان مرتكبوهاأيا وممتلكات المخابرات العامة أموال الجرائم التى تقع على  –ب 
 أفـراد لجرائم التى تقع فى محال تشغلها المخابرات العامة متى كان مرتكبوها مـن              ا  –ج 

ويظل اختصاص القضاء العسكرى قائما ولو انتهت خدمـة الفـرد        .المخابرات العامة 
 . الخدمةأثناءقبل الحكم طالما ارتكبت الجريمة 
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 أس>��ب �C�<D  ن ا���"��D #�2 ا��F "V ا��س��� ��,و�� وتl ب� � 1975���   S121"ن�ن     • 

   ن��ه"

يضع رئيس الجمهورية بقرار منه نظاما للمحافظة على الوثائق والمستندات الرسـمية      : 1مادة  
 نشر واستعمال الوثائق والمستندات الرسمية التى تتعلق  أسلوبللدولة ويبين هذا النظام     
 علـى   القـانون أوينص الدسـتور    القومى والتى ال  باألمن أوبالسياسات العليا للدولة    
 .إقرارها أونشرها فور صدورها 

  يتضمن هذا النظام النص على ما منع نشر بعض هـذه الوثـائق لمـدة ال        أنويجوز  
 . ما اقتضت المصلحة العامة ذلكإذاجاوز خمسين عاما تت

 مستندات غير منشورة أو حصل على وثائق أو مسئوليته  أويجوز لمن اطلع عمله      ال  : 2مادة  
 بنشـر فحواهـا   أو على صور منها يقوم بنشرها أو األولى المادة  فىإليهامن المشار  

 بتصريح خاص يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على عـرض            إال بعضه   أوكله  
 .الوزير المختص

 يعاقب بـالحبس    أخرى قانون   أفى   اشد منصوص عليها    عقوبة بأية اإلخاللمع عدم   :  3مادة  
 المادة  أحكامى هاتين العقوبتين كل من خالف        بإحد أو جنيه   ألفتزيد على    وبغرامة ال 

 .الثانية

 مسـاوية   إضـافية  ربح من الجريمة حكم عليه بغرامة        أو عاد على الجانى منفعة      فإذا
 . الربحأولقيمة ما عاد عليه من المنفعة 

 .   بمصادرة المواد محل الجريمةاألحوالويحكم فى جميع 

 . ويعمل به من تاريخ نشرهسمية ينشر هذا القانون فى الجريدة الر :4مادة 

•  k�<< ار ر�<<S  C<<Sر�>>� ر�G�%�>>�� 472 ا�1979 �<<�ن نD>>"م ا���"�D>>� #�>>2 ا��l   F "<<V ب
   ن��ه" واس�
�"�G" وأس��با��س��� ��,و�� 

 بـاألمن  أوتعتبر الوثائق والمستندات والمكاتبات التى تتعلق بالسياسات العليـا للدولـة            : مادة  
 أويجـوز تـداولها     بعضها كمـا ال    أو كلها   إذاعتها أويجوز نشرها    القومى سرية ال  

 . القانون على نشرها فور صدورهاأو لم تكن مما ينص الدستور إال عليها اإلطالع

 أو دبلوماسية أو مؤسسات سياسية كانت أو هيئات   أوعلى جميع الجهات من وزارات       : 2مادة  
 أو مستندات   أور وثائق    استصدا أو إصدار غيرها عند    أو دينية   أو حربية   أواقتصادية  
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 تقـوم بالتـدوين عليهـا       أن القومى   باألمن أومكاتبات تتعلق بالسياسات العليا للدولة      
 .من يناط بهم العمل بها دون غيرهم بالنسبة لإال اإلطالع أوبالحظر ومنع التداول 

ر  رئيس كل جهة مسئوال عن وضع النظام الذى يكفل حفظ سرية الوثائق المشـا             موقي : 3مادة  
 بـه  إليها يخصص فى كل من هذه الجهات مكان لحفظ الوثائق المشار           أن ويجب   إليها
 العاملين المنوط بهم العمل فى هذه الوثائق        أسماءسجل إلثبات     بها في  يحتفظ   أنعلى  

 .ومدد علمهم بها

 تتجاوز خمسة عشر عاما     بجهاتها لمدة ال   إليهايكون حفظ الوثائق والمستندات المشار       : 4مادة  
 التى تعد لهذا الغـرض وتظـل   األماكن دار الوثائق القومية لتحفظ فى     إلىتنقل بعدها   

 .أخرىمحتفظة بسريتها لمدة خمس عشرة سنة 

تشكل لجنة بدار الوثائق القومية من مديرها وعضوية اثنين من العاملين الفنيين بهـا               : 5مادة  
 الوثائق التى مضـت عليهـا        المستند للنظر فى   أووتمثل فيها الجهة المصدرة للوثيقة      

 استمرار سريتها ومنع تداولها لمـدة       أو عليها   اإلطالع إباحة لتقرر   فأكثرثالثون سنة   
 النشـر   أو اإلطالع تتجاوز مدة حظر     إالتتجاوز عشرين سنة تالية وبشرط        ال أخرى

 . المستندأو الوثيقة إصدار اعتبارا من تاريخ تبدأخمسين سنة 

 طالعاال البحث بعد مرور المدة المحظور فيها        أو لإلطالعوالمستندات  تحفظ الوثائق    : 6مادة  
 النشر ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المخـتص بعـد               أو

 المستند السماح بنشرها قبل الموعد المنصوص عليـه       أوموافقة الجهة صاحبة الوثيقة     
 .     فى المادة السابقة
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"ً��"V ب� #�2 ا�ـ"S��ا ���R�ت ا"R��� 
دة أص4(�� B�
 ت+

 بشأن 1955 لسنة   430القانون رقم   
 الرقابة على المصنفات الفنية   

يجوز التظلم من القـرارات   12مادة  
التى تصدرها السلطة القائمة علـى      

  -:الرقابة إلى لجنة تشكل من 
 االستعالماتمدير عام مصلحة     .1

 . أو من يندبه لذلك رئيسا
لة يندبه  مندوب من مجلس الدو    .2

رئيس إدارة الفتوى والتشـريع     
 . المختصة  عضوا

رئيس نقابة السينمائيين أو مـن    .3
 .  يختاره مجلس النقابة عضواً

عـدلت   . 1992 لسـنة    38 بموجب القانون رقم     12عدلت المادة   
 : 1992 لسنة 38 بموجب القانون رقم 12المادة 

 أو  هجديديجوز التظلم من القرارات المتعلقة برفض الترخيص أو ت        
 :سحبة إلى لجنة يصدر قرار من وزير الثقافة بتشكيلها من 

 . أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس رئيسا .1
 . من الدرجة العالية على األقللالستعالماتممثل للهيئة العامة  .2
 . ممثل للمجلس األعلى للثقافة .3
 .  الفنون بدرجة أستاذ على األقلةألكاديميممثل  .4
 النقابة التابع لها نوع المصـنف المـتظلم فيـه،     ممثل لمجلس  .5

 . أعضاء
 بهم من أهل الخبـرة      االستعانةويجوز للجنة أن تستعين بمن ترى       

 . دون أن يكون له صوت معدود 
 : #��ب"ت �15"دة  •

دة أص4(�� B�
 ت+

يعاقب كل من صور شريطا سينمائيا بقصد االسـتغالل          :15مادة  
 أشهر   6 عن   تزيدل عن شهر وال     بدون ترخيص بالحبس مدة ال تق     

 جنيه أو بإحـدى هـاتين   500 عن تزيد جنيه وال 200ال تقل عن    
ويعاقب بالعقوبات ذاتها كل من عرض أى مصنف من         . العقوبتين

نية من هذا   المصنفات المنصوص عليها فى البند ثالثا من المادة الثا        
مـن  فى الحالة يعاقب بالعقوبة ذاتها كـل        القانون بدون ترخيص و   

 .  ع المصنف ومستأجرة ومدير المكان العام الذى يعض بهموز

 لسـنة   38 معدلة بالقانون رقم     15مادة  
يعاقب كل من خالف أحكام المادة   :1992
 عن تزيد من هذا القانون بالحبس مدة ال  2

سنتين وبغرامة ال تقل عن خمسـة آالف        
 على عشرة آالف جنيه، أو      تزيدجنيه وال   

وبتين، وال يجوز وقـف    بإحدى هاتين العق  
 . تنفيذ عقوبة الغرامة

ت �16دة  •,!�/: 
يعاقب كل من خالف أحكام الفقرات ثانيا ورابعـا    :16مادة  

وخامسا وسادسا من المادة الثانية بالحبس مدة ال تقل عـن           
 جنيـه  50 أشهر وبغرامة ال تقل عن 6 على  تزيدشهر وال   

بتين ويجـوز   جنيه أو بإحدى هاتين العقو100 عن تزيدوال  
الحكم بمصادرة المصنف موضوع المخالفة ويعاقب بالعقوبة 
ذاتها مدير المكان العام الذى سجلت أو أذيعت أو بيعت أو            

 . عرضت للبيع فيه المصنفات الخاضعة للرقابة

 أحكـام يعاقب على مخالفة     ) 562 (:16مادة  
 مكررا بالحبس مدة    18مكررو8و8و7المواد  

 ألفـى تقل عن     ال تزيد على سنة وبغرامة    ال
 بإحدى هاتين العقـوبتين ويترتـب       أو. جنيه

 8 المـادة    أحكام لمخالفة   باإلدانةعلى الحكم   
 . اعتبار الترخيص ملغيا 

 
 :#��ب"ت �17"دة  •

                                                        
  .1992 لسنة 38 معدلة بالقانون رقم )562(
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  المنصوص عليها فى المادتين المتبقيتين الحكم بغلق المكان العام مدة ال           األحواليجوز فى    
 التى اسـتعملت فـى    واآلالت واألجهزة األدواتادرة  تزيد على شهر ومص     وال أسبوعتقل عن   

 التسجيل  أو المخالفة وتحرير المحضر الالزم وقف التصوير        إثباتارتكاب المخالفة ويجوز بعد     
دارى مع ضبط موضوع المخالفة وترفـع        البيع بالطريق اإل   أو اإلذاعة أو التأدية أو العرض   أو

 سـبوع إزئية الواقع فى دائرتها المكان العام خالل         محكمة المواد الج   إلىالدعوى فى هذه الحالة     
 . من تاريخ الوقف ويفصل فيها على وجه السرعةاألكثرعلى 

•         C<<S>>,ة ب"��>>"ن�ن ر��ب�>>� ا���
 �>>m 2>>"ن  � 1960�S27 ��<<>>�ار ر >>�k ا�%��Gر�>>� ا�
 �p(�"ء ه��م �@ ا[ذا#�اس"�  1950 ���� 430 ا��"ن�ن رCS أ�

 430 القـانون رقـم      أحكاملجمهورية العربية المتحدة من تطبيق       ا إذاعةتستثنى هيئة    : 1مادة  
 المختلفـة   اإلذاعية، وتباشر الهيئة شئون الرقابة على موادها        إليه المشار   1955لسنة  
 . من قواعد لتنظيم هذه الرقابةإدارتها وذلك وفقا لما يقرره مجلس بأحكامه دالتقييدون 

ى نشاط يتعلق بالصفقات الخاضعة     أ عند مباشرة    1955 لسنة   430يعمل بالقانون رقم     : 2مادة  
 . اإلذاعة عن غير طريق هيئة إلحكامه

•  CSن�ن ر"S13 ���� 1971: 
 : 7و6و3و2و��1اد  •
•  CSار وز�� ا�(�"�� ر�S459 ���� 1973��مت�C�D اس���اد lن  ب�Tا ��	ج�Tا.  

 .فى العام ) اًثالثمائة فيلم(  فيلم 300 قدره أقصى بحد أجنبية أفالميصرح باستيراد   : 1مادة 
 تكون متفقة مع حاجة مجتمعنا   ثقافيا وعلميا ومـع            أن المستوردة   األفالميراعى فى    : 2مادة  

 الحتياجاتنا من الفكر العـالمى وان       إشباعا وان تحقق    واألخالقيةتقاليدنا وقيمنا الدينية    
جد الشجاعة والتضحية   تخدم التقدم العلمى والبحوث التى تسهم فى تقدم البشرية وان ت          

 . االجتماعية واإلمراضفى سبيل المثل العليا وان تعالج االنحرافات 
 قصد  إذا الجنسية واالنحرافات للشباب     واإلثارة العنف والجريمة    أفالمويحظر استيراد   

بادة إ التفرقة العنصرية و   أو التعصب   أفالم الرخيصة والنجاح التجارى وكذلك      اإلثارةبها مجرد   
 . ما يتعارض مع النظم السياسية للدولةأوالبشرى الجنس 
 : طبقا للقواعد التالية األجنبية األفالمتنص عملية استيراد  : 3مادة 
  :األجنبية األفالم تتوافر فى مكاتب استيراد أنالشروط التى يجب  : أوالً
 . له حق العمل فى مصر أو يكون مصرى الجنسية أن .1
 . يكون مقيدا بالسجل التجارىأن .2
 .يكون عضوا فى غرفة صناعة السينما أن .3
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 مدير المكتب المسئول متعلقة     أو مخلة بالشرف ضد صاحب      أحكاميكون قد صدرت      ال أن .4 

 .واستعماله فى غير الغرض المعد لهبنشاط المكتب 
 :ان تتوافر فى المكتب احد الشروط التالية  .5

 .جنبيةاأل األفالم فى توزيع فأكثر يكون قد مضى عليه خمس سنوات أن - أ
 .األقل مصرية طويلة على أفالم يكون قد وزع خمسة أن أو - ب
 . مصرية طويلةأفالمحسابه ثالثة ل أنتج آو  –ج 

 يكون مقيدا بسجل المستوردين طبقا للشروط التى تعدها الهيئة المصرية العامة للسينما             أن .1
 . والموسيقى لذلكوالمسرح

 :حصص االستيراد : ثانيا  .2
وفر فيه الشروط الموضحة بالبند السابق حصة تعادل متوسط عـدد     يمنح المستورد الذى تت    .3

 لسـنة   13 التى كان يستوردها فى الخمس سنوات السابقة على صدور القانون رقم             األفالم
 كان قد سبق لـه االسـتيراد   إذا فى العام أفالم خمسة أقصى بحد ادنى فيلمين وبحد  1971

 .ىاألول كان يستورد للمرة إذاوفى حدود فيلمين 
 حصة سنوية تحدد بواسطة لجنة االستيراد حسب احتيـاج          األجنبيةتمنح مكاتب الشركات     .4

 . من هذا القراراألولىسوق العرض الداخلى وفى حدود الكمية المصرح بها فى المادة 
 األفالمى عدد من    أيكون للهيئة المصرية العامة للسينما والمسرح والموسيقى حق استيراد           .5

 . واحتياجات السوق المحليةلمواجهة احتياجاتها
مـن   المستوردة بطريق المبادلة بشرط المعاملة بالمثل وكذلك األفالم العربية           األفالمتعفى   .6

 . القيود الخاصة بحصص االستيراد
 : شروط االستيراد ثانياً ـ

 لجنة تصدير األفالم واستيرادها على النموذج الذى تعده اللجنـة     إلىيقدم طلب االستيراد     .1
 .ى طلب اليستوفى هذا الشرطأ إلىيلتفت   وال–غرض لهذا ال

 أشـراف  مؤقتا تحـت     إفراجا من الجمارك    األجنبية عن األفالم    اإلفراجللهيئة الحق فى     .2
 الرقابة وسداد جميع    أجازة بعد   إال باإلفراج اإلذنيمنح   الرقابة على المصنفات الفنية وال    

 . الجمركية والرقابية ودعم السينماالرسوم 
 العامة للرقابة على المصنفات الفنية هى الجهاز الفنى الذى يقرره صالحية الفيلم              ةاإلدار .3

 التعليمات التى توافق عليها لجنة تصدير       إطارمن ناحية الموضوعية ويجيز عرضه فى       
 .األفالم واستيرادها 
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 إال مـدة اسـتغالله   أثناءجنبى  واحدة للفيلم األإضافية من نسخة أكثريصرح باستيراد    ال .4
يصـرح   فى حالة تلف إحدى النسختين بموافقة لجنة تصدير األفالم واستيرادها كمـا ال            

 .اجتبىى فيلم  فى الداخل ألإضافيةبطبع نسخ 
ى حال مـن    أيجوز التنازل عنه للغير ب     الموافقة على الترخيص باالستيراد شخصية وال      .5

افقة بعد مضـى   وتسرى الموافقة لمدة سنة من تاريخ صدورها بحيث تسقط المو   األحوال
 .يجوز تجديدها  هذه المدة وال

ى فيلم مصرى من دار العرض فى جمهورية مصر العربية وفى العروض            أيرفع   ال : 4مادة  
 يزيد هـذه    إال المقرر لكل دار على      األدنى الفيلم تحقق الحد     إيرادات ما دامت    األولى

 المقـرر فـى   دنىاألمن الحد  % 50 لم يحقق فإذا األسبوع جنيه فى    1600الحد عن   
 .سبوع يرفع الفيلم فى نهاية اإلاألولى أيام األربعة

 العـرض   إيـرادات  من   األول ان يكون نصيب الفيلم المصرى فى العرض         زال يجو  : 5مادة  
 والمقصـود بصـافى   اإليـرادات من صافى  % 45 الرابع اقل من     سبوعاألابتداء من   
 .الهى والرسوم الملحقة بها االجمالى بعد خصم ضريبة الماإليراد هو اإليرادات

 واألضحىتخصص دور العرض فى جمهورية مصر العربية فى عيدى الفطر  : 6مادة 
  .األولى مصرية تغطى كل دور الدرجة أفالملعرض األفالم المصرية ما دام هناك 

 العامة للرقابة على واإلدارةعلى لجنة الترخيص باستيراد األفالم السينمائية  : 7مادة 
 .ات الفنية تنفيذ هذا القرارالمصنف

•  CSار ر�S220 ���� 1976 ,#ن ا���ا"� : ���S"ب� #�2 ا����R"ت ا����R اTس"س�� ب
 1955 لسـنة  430 فى القانون رقـم  إليهاتهدف الرقابة على المصنفات الفنية المشار    : 1مادة  

ية والروحيـة    قيم المجتمع الدين   تأكيد االرتقاء بمستواها الفنى وان تكون عامال فى         إلى
 الفنى كمـا تهـدف    لإلبداع الطاقات الخالقة    وإطالقوالخلقية وفى تنمية الثقافة العامة      

 . العامة والنظام العام وحماية النشء من االنحرافاآلداب المحافظة على إلى
 أو إنتاج أويجوز الترخيص بعرض      فى المادة السابقة ال    إليها المشار   لألهدافتحقيقا   : 2مادة  

 مـن   أمر تضمن بوجه خاص     إذا إليهاى مصنف من المصنفات المشار      إ عن   ناإلعال
  :اآلتية األمور

 . الشعوذةأعمال السماوية والعقائد الدينية وتحبيذ باألديان والتعريض اإللحاديةالدعوات  .1
 صور احد من الخلفـاء  أو رمزا  أو صورة الرسول صلى اهللا عليه وسلم صراحة         أظهار .2

 صورة  ظهارإ وكذلك   أصواتهم سماع   أو والعشرة المبشرين بالجنة     تي الب وأهلالراشدين  
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 الجهـات  إلى يراعى الرجوع فى كل ذلك أن عموما على    األنبياء صور   أوالسيد المسيح    

 .الدينية المختصة
 غير سليم   أداء النبوية وجميع ما تتضمنه الكتب السماوية        واألحاديث القرآنية اآليات أداء .3

 . عدم مراعاة تقديم الشعائر الدينية على وجهها الصحيحأوتالوة  الأصول عدم مراعاة أو
 . دفن الموتى بما يتعارض مع جالل الموتأوعرض مراسم الجنائز  .4
 باتخاذها وسيلة لخدمة  أو العطف على مرتكبيها     إلى الرذيلة على نحو يؤدى      أعمالتبرير   .5

 .غايات نبيلة
 تغليـب عنصـر     أوة فاعليهـا     عرضها على نحو يشجع على محاكا      أوتصوير الرذيلة    .6

 كـان   إذا اكتفاء بالعقاب الذى يناله فى النهاية مرتكب الرذيلة          اإلحداثالرذيلة فى سياق    
 . العام الذى ينشا عنه يوحى بتحريض على الرذيلةاألثر

 وتقاليـد المجتمـع وعـدم       المألوف الجسم البشرى عاريا على نحو يتعارض مع         إظهار .7
 إحراج إلىتى يرتديها الممثلون عن تفاصيل جسمانية تؤدى         تكشف المالبس ال   إالمراعاة  

 الجسم  أعضاء الزوايا التى تفصل     إبراز أو فى المجتمع    المألوف تتنافى مع    أوالمشاهدين  
 . تؤكدها بشكل فاضحأو

 مشاهدة الشذوذ الجنسى والحركات المادية والعبارات التـى         أوالمشاهد الجنسية المثيرة     .8
 .توحى بما تقدم

 أو الخـروج عـن اللياقـة        اإلثارة إلىد الخليعة ومشاهدة الرقص بطريقة تؤدى       المشاه .9
 .والحشمة فى حركات الراقصين والراقصات والممثلين والممثالت

 مستحسن وعـرض    أو مألوفعرض السكر وتعاطى الخمور والمخدرات على انه شئ          .10
 . تكن مصدرا للرزقأن بطريقة تشجع على واليانصيب القمار ألعاب

 تتسم بالسـوقية    أو عن الذوق العام     ء تنبو أو معان بذيئة    أو أشارات أوام عبارات   استخد .11
 المقترنة اقترانا وثيقا بالحياة الجنسية      األلفاظوعدم مراعاة الحصافة والذوق عند استخدام       

 . الخطيئة الجنسيةأو
تـرام   عرض مشاهد تتنافى مـع االح  أوعدم مراعاة قدسية الزواج والقيم المثالية العائلة         .12

 .الواجب للوالدين ما لم يقصد بها الموعظة الحسنة
 تغرى بالتقليد وتضفى هالة من البطولـة علـى          أوعرض الجريمة بطريقة تثير العطف       .13

 المجتمع بحيـث  جرامى والتقليل من خطورته على تهون من ارتكاب الفعل اإل   أوالمجرم  
 .يوحى بالمحاكاة

 . تبريرهاإلى تدعو  بطريقةبالثأر واألخذعرض جرائم االنتقام  .14
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 القسوة عموما بطريقة وحشـية مفصـلة        أو التعذيب   أو الضرب   أوعرض مناظر القتل     .15
 .  يصدم المشاهدأن بما يمكن أو الجمهور وإخافةواستخدام الرعب لمجرد الرعب 

 .اإلنسانيةعرض االنتحار بوصفه حال معقوال لمشاكل  .16
خصيات الوطنية بطريقة مزيفـة او  عرض الحقائق التاريخية وخاصة ما يتعلق منها بالش        .17

 .مشوهة 
 بشعب تربطهما عالقات صداقة بجمهوريـة مصـر العربيـة      أو أجنبيةالتعريض بدولة    .18

وبالشعب المصرى ما لم يكن ذلك ضروريا لتقـديم تحليـل تـاريخى يقتضـيه سـياق           
 . الموضوع

 للهـزأ  شعبا معينا على نحو يعرضـه       أوى موضوعات تمثل جنسا بشريا      أعدم عرض    .19
ددة مثل مناهضـة     انطباع ايجابى لغاية مح    إلحداث كان ذلك ضروريا     إذا إالوالسخرية  

 .التفرقة العنصرية
 خلق أو الخواطر وإثارة والقنوط اليأس إلىعرض المشكالت االجتماعية بطريقة تدعو 

 . بالوحدة الوطنية اإلخالل أو طائفية أونعرات طبقية 
 لإلحـداث لى المصنفات مراعاة عدم التصريح بالمشاهدة       على القائمين على الرقابة ع     : 3مادة  

الذين تقل سنهم عن ستة عشر عاما كلما كان العمل الفنى منطويا على موضـوعات                
 تؤثر على نفسية الحدث بمـا تولـده   أنالعنف الزائد والجريمة والجنس بطريقة يمكن    

 لـروح  إشاعة أو زعزعة لثقته فى قيم المجتمع     أو بالتقليد   إغراء أو خوف   أومن شك   
 . والتشاؤماليأس

 عن اثنتى عشرة سنة أعمارهمويحظر حظرا مطلقا التصريح للصغار الذى تقل 
 . تتضمن مشاهدة العنف والجنسأفالما أو العنف والجنس أفالمبمشاهدة 

 أو الجنسية   باإلثارة يتضمن عنوان ما يتسم      إالى صنف فنى    أيراعى عند الترخيص ب    : 4مادة  
 سوقية ويجب مراعـاة ذلـك فـى جميـع     أويتضمن عبارات بذيئة   الخدش الحياء و  

 . الخاصة بالمصنفات الفنيةاإلعالنات
 فى  إليهافزيون كحد ادنى بالقواعد المشار      ي والتل اإلذاعةتلتزم الجهات المختصة باتحاد      : 5مادة  

 عـن   أوفزيـون   يى عمل على شاشة التل    أالمواد السابقة وذلك عند التصريح بعرض       
 .األعمال يتعلق بهذه إعالنى أ وعند عرض اإلذاعةطريق 

 تراعى بنوع خاص فيما تعرضه التمكين لقـيم المجتمـع           أنويجب على هذه الجهات     
 البرامج أنوالمستوى الرفيع للعمل الفنى وتجنب ما يكون مبتذال منه مالحظة فى ذلك             

ية خاصـة  عليها مسـئول  مما يفرض   األعمار من جميع    أفراد إلىالتى تعرضها تصل    
 .حماية للصغار
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 •   C<<Sار وز�>>� ا�(�"�>>� ر�<<S60 ��<<�� 1984   2<<�# �� "���<<��م ا�<<�Tن #>>,م #>>�ض ا"<<� ب

 .:���� ا��R,�� �2 ا���"ه2

يجوز عرض األفالم السينمائية بطريقة الفيديو فى المقاهى ويجوز عرضـها فـى              ال : 1مادة  
علـى تـرخيص     حقوق منتجيهـا والحصـول       أداء العامة بعد    األماكنغير ذلك من    
 . العامة للرقابة على المصنفات الفنيةاإلدارةبالعرض من 

 األعمـال  العامة للرقابة على المصنفات بوزارة الثقافة الرقابـة علـى            اإلدارةتتولى   : 2مادة  
 .المتعلقة بالمصنفات السمعية والسمعية البصرية

 أوتسـجيلها    أو إليهـا  بمنح تراخيص تصوير المصنفات المشار       اإلدارةوتختص هذه   
 بيعها  أو تداولها   أو تأجيرها أو توزيعها   أو فى مكان عام     إذاعتها أو عرضها   أو أدائها
 . تحويلها بقصد االستغاللأو عرضها للبيع أو

 المصنفات المنصوص عليهـا فـى       أنواعيعد نموذج فحص وترخيص لكل نوع من         : 3مادة  
فق به من مستندات ونسخ وقرار     ويصدر بتحديد بيانات هذا النموذج وما ير       )1 (المادة

 .وزير الثقافة
 الخاضعة للرقابة طبقـا    األعمالى عمل من    أ على من يرغب الترخيص له فى القيام ب         :4مادة  

يص علـى    المختصة بطلـب التـرخ     اإلدارة إلى يتقدم   أن إليه القانون المشار    ألحكام
 .النموذج المعد لهذا الغرض

  : يرفق بطلب الترخيص ما ياتىأنويجب 
 .تثبت حق طالب الترخيص على المصنفالمستندات التى  .1
ده وزير الثقافة بحسـب     عدد من نسخ المصنف المطلوب الترخيص به وذلك طبقا لما يحد           .2

 .نوع المصنف
 .سوم المقررة عن الترخيص بالمصنفد سداد الريما يف .3

 فال يعتبـر  ياًالمصنف مال اذا كان طالب الترخيص متنازال له عن الحق فى استغالل : 5مـادة   
 المختصة بمنح التـرخيص إال إذا كـان التنـازل ثابتـا        اإلدارةهذا التنازل حجة قبل     

 ومبينـا بـه    خافاه من   أوصلى  بالكتابة من صاحب حق االستغالل المالى للمصنف األ       
طريقة ونوع ومدة استغالل المصنف وكان مصدقا على التوقيعات الـواردة بالتنـازل       

   . المختصمن مكتب الشهر العقارى
 من يخلفـه علـى تعـديل        أويشترط لالعتداد بالموافقة الكتابية الصادرة من المؤلف         : 6مادة  

 يكون  أن على تغيير هذا العنوان،      أو ترجمته المطابقة له     أوصلى للمصنف   العنوان األ 
 .مصدقا على توقيعات تلك الموافقة من مكتب الشهر العقارى المختص
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عامة للرقابة على المصنفات سجال عاما وسجالت نوعية لكل نوع مـن            دراة ال تعد اإل  : 7مادة  
 .يد طلبات الترخيص بالمصنف رقابيا المصنفات لقأنواع

 . نها متتابعة وفقا لتاريخ وساعة ورود كل مبأرقامويتم قيد هذه الطلبات فى السجالت 
ـ أو والمسـتندات  األوراقويعد ملف خاص لكل طلب ترخيص تودع به جميع     خ  النس

 .األحوالالخاصة بالمصنف حسب 
 توجـه   أن من تاريخ قيد الطلب      األكثر على   أياموعلى اإلدارة المذكورة خالل عشرة      
 إدخالـه  وجـوب  اإلدارة ما ترى تلك أجراء إلىطالب الترخيص بكتاب موصى عليه  

 .على المصنف من تعديل
ـ     يلتزم القائمون بالرقابة على المصنفات الفنية عند الن        : 8مادة   ى أظر فى طلـب التـرخيص ب

 ينطوى على ما يمس قـيم المجتمـع الدينيـة    أومصنف مراعاة إال يتضمن المصنف     
 . النظام العامأو العامة اآلداب أووالروحية والخلقية 

 األمـور  مـن  أمـراً  تضمن   إذاى مصنف   أيجوز على وجه الخصوص الترخيص ب      وال
  :آالتية
 .سماوية الباألديان والتعريض اإللحاديةالدعوات  .1
على نحو يشجع علـى محاكـاة        تعاطى المخدرات    أو الرذيلة   أعمال عرض   أوتصوير   .2

 .فاعليها
 . البذيئةواإلشاراتالمشاهد الجنسية المثيرة وما يخدش الحياء والعبارات  .3
 تضفى هالة من البطولة علـى       أو تغرى بالتقليد    أوعرض الجريمة بطريقة تثير العطف       .4

 .المجرم
دراة المذكورة فحص المصنف والبت فى طلب الترخيص خالل شهر علـى            تتولى اإل  : 9مادة  

 من تاريخ انتهاء طالب الترخيص من تنفيذ التعديالت         أو من تاريخ تقديم الطلب      األكثر
 . األحوال على المصنف بحسب إدخالها وجوب اإلدارة رأتالتى 

 يجب البـت     تحويها بقصد االستغالل   أو تصوير وتسجيل المصنفات     ألعمالوبالنسبة  
 .من تاريخ استيفاء مسوغات الترخيصتجاوز ثالثة أشهر  تفى طلب الترخيص خالل مدة ال

 يكون قرار   أن جزئيا يجب    أووفى حالة رفض طلب الترخيص سواء كان رفضا كليا          
 . طالب الترخيص بكتاب موصى عليهالرفض مسببا وان يخطر به

الل المدة المحددة لذلك فى الفقـرتين        قرارها بالبت فى الطلب خ     اإلدارة لم تصدر    وإذا
   والثانية اعتبر الترخيص ممنوحا األولى
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يمنح الترخيص بالمصنف على النموذج الذى يعد لهذا الغرض ويصدر به قرار من              : 10مادة   

 . المختصةاإلدارة رأىوزير الثقافة بعد اخذ 
 التى يتم بهـا   يتضمن هذا النموذج بيانات المصنف محل الترخيص والكيفية       أنويجب  

 . عن ذلك المصنفاإلعالن
 إلى بكتاب موصى عليه   الشأن تبلغ قرارها الصادر فى هذا       أن المختصة   اإلدارةوعلى  
 .طالب الترخيص

 تسـجيل  أو تصـوير  إلـى يسرى الترخيص لمدة سنة من تاريخ صدوره بالنسـبة           : 11مادة  
 .األعمال غيرها من إلىالمصنف ولمدة عشر سنوات بالنسبة 

  تحدد فى الترخيص الممنوح الجهات التـى يعمـل فيهـا           أن المختصة   اإلدارةلى  وع
 .بالترخيص والدول التى يسرى فيها

 قبـل العمـل     إصدارها السابقة على طلبات تجديد التراخيص السابق        األحكامتسرى   : 12مادة  
 . تعديل المصنفات الخاضعة للرقابةبهذه الالئحة وعلى طلبات

 علـى المصـنف   الشـأن ى مسـاس بحقـوق ذوى     ألترخيص  يترتب على منح ا    وال
 .المرخص به

 لسـنة  430 من القـانون رقـم   12يعد للجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة  : 13مادة  
 وتاريخ ورودها ومـا  إليها سجل خاص تقيد به التظلمات التى تقدم      إليه المشار   1955

 الشـأن  أصـحاب  إلى القرارات        تلك إبالغ وتاريخ   بشأنهااتخذته اللجنة من قرارات     
 .فيها وغير ذلك من البيانات

 بالمادة السابقة فى المكان الذى يحدده رئيسها ويندب وزير      إليهاتجتمع اللجنة المشار     : 14مادة  
 . السكرتارية الخاصة بهذه اللجنةبأعمالالثقافة بقرار منه ما يلزم من العاملين للقيام 

 1955 لسنة  430 من القانون رقم     2 تطبيق الفقرة ثانيا من المادة       يعد مكانا عاما فى    : 15مادة  
ليهما كل مكان يرتاده مجموعـة مـن        إ المشار   1922 لسنة   38المعدل بالقانون رقم    

 . بدون مقابلأو دون تمييز سواء كان بشروط وسواء كان بمقابل األفراد
االجتماعيـة والرياضـية    العامة المقاهى وما يماثلها والنوادى األمكنةويعتبر فى حكم  

 .الفنادق ووسائل المواصالت العامةو
 ويلغى كل حكم    إليه المشار   1955 لسنة   163 القومى رقم    اإلرشاديلغى قرار وزير     : 16مادة  

 .   الالئحةألحكاممخالف 
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 :�F ا���C�D ا���"ب2ـ  ً"ت"س

•    CSن�ن ر"S100   ���� 1993   ت ا���"ب��"��D���ن -�"ن"ت د����ا:�� ا"�  ب
 ���G��ا 

 الفرعيـة تصـويت     أو مجلس النقابة العامـة      وأعضاءيشترط لصحة انتخاب النقيب      : 2مادة  
 فى جداول النقابة ممن لهم حـق    أسمائهم الجمعية العمومية المقيدة     أعضاءنصف عدد   

 . قانون كل نقابةألحكام طبقا األقلاالنتخاب على 

 الجمعية العمومية   أعضاءتخاب يدعى    لم يتوافر هذا النصاب حتى نهاية عملية االن        فإذا
 ويكون االنتخاب فى هذه المرة صحيحا بتصويت ثلـث عـدد            أسبوعين اجتماع ثانى خالل     إلى

 . تخاب ممن لهم حق االناألقل على األعضاء

 لم يتوافر النصاب المنصوص عليه فى الفقرة السابقة يستمر النقيب ومجلس النقابة            فإذا
 الجمعية العمومية خالل هذه المدة أعضاء ثالثة أشهر فقط ويدعى      فى مباشرة اختصاصاتها لمدة   

النتخاب النقيب او مجلس النقابة بذات الطريقة ويكون االنتخاب صـحيحا باكتمـال النصـاب               
 .المنصوص عليه فى الفقرة السابقة

  المنصوص عليها فى المـادة     لألحكام المجلس وفقا    وأعضاء لم يتم انتخاب النقيب      إذا : 3مادة  
 رئـيس   أقـدم السابقة ، يتولى اختصاصات مجلس النقابة العامة لجنة مؤقتة برئاسـة            

 نـواب رئـيس بهـذه    أو من رؤسـاء    أربعة أقدمبمحكمة استئناف القاهرة وعضوية     
 فـى   أقدميتهم ممن لهم حق االنتخاب بحسب       أعضاء أربعة أقدم إليهمالمحكمة يضاف   

 .عضوية مجلس النقابة يكونوا من بين المرشحين لإالالنقابة بشرط 

 رئـيس بالمحكمـة     أقـدم وتشكل اللجنة المؤقتة بالنسبة للنقابات الفرعية برئاسة        
 قضاة أو من رؤساء    أربعة أقدماالبتدائية التى يقع فى دائرتها مقر النقابة الفرعية وعضوية          

 فـى   أقـدميتهم  ممن لهم حق االنتخاب بحسب       أعضاء أربعة أقدم إليهم، يضاف   بالمحكمة
 . يكونوا من بين المرشحين لعضوية المجلسإال، بشرط قابة الفرعيةالن

 عضوية إحـدى    أووفى حالة تولى احد المذكورين فى الفقرتين السابقتين رئاسة          
 .فاألقدم األقدم قيام مانع به حل محله أو اعتذاره أو األخرىاللجان المؤقتة 
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ل ستة أشهر مـن اتخـاذ   ويكون لهذه اللجنة المؤقتة جميع االختصاصات المقررة خال     

 هذا القانون وتكرر الدعوة بـذات  أحكامإجراءات الترشيح، وانتخاب النقيب ومجلس النقابة وفق  
 .الطريقة حتى يكتمل النصاب المطلوب

تجرى االنتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق االنتخاب بـاالقتراع المباشـر            :  6مادة  
ع مستوياته لجنة قضائية  برئاسة رئيس المحكمة        السرى، ويشرف على االنتخاب بجمي    

 من الرؤساء بالمحكمـة     أربعة أقدماالبتدائية التى يقع فى دائرتها االنتخاب وعضوية        
 وتحدد هذه اللجنة مقار     فاألقدم األقدم قام به مانع حل محله       أو اعتذر احدهم    وإذاذاتها  

ات القضـائية وعـدد مـن        الهيئ أعضاءاسة احد   ئاالنتخاب وتشكل لجان االنتخاب بر    
يقل عن ثالثة ويصدر باختيار رئيس اللجنة قرار من وزير العـدل بعـد                ال األعضاء

س القضائى المختص كما تتولى اللجنة الفصل  فى كافة المسائل المتعلقة            لموافقة المج 
 نتيجة االنتخاب ويعلن  رئـيس محكمـة         بإعالنبعملية االنتخاب وتنتهى مهمة اللجنة      

رة االبتدائية النتيجة العامة لالنتخاب وعدد ما حصل عليه كل مرشح مـن           جنوب القاه 
 .أصوات

 ممـن لهـم حـق       األكثـر وتخصص لجنة انتخاب فرعية لكل خمسمائة عضو على         
 .عمله بقدر االمكان مقر أو يراعى فى ذلك  موطن العضو أناالنتخاب على 

  فـى  أماكنهـا مية ويعلن عن وتحدد اللجنة الفرعية قبل الدعوة النعقاد الجمعية  العمو 
 . المعنيةاإلداريةمقر النقابات العامة والفرعية وذلك باالستعانة بالجهات 

يحظر على مجالس النقابات العامة الفرعية  وسائر التنظيمات  النقابية المهنية  جمـع        :  8مادة  
 أن أو التى تقـوم عليهـا النقابـة         اإلغراض تبرعات  لغير     أو قبول هبات    أو أموال

 توجـه  أنيجـوز لهـا     وال من اجلهـا أنشئت التى أهدافهاى نشاط يخالف   أتمارس  
 . التى قامت عليها النقابةاإلغراضمواردها  لغير 

ى عمـل  أدارى وقف   يطلب من محكمة القضاء اإلأن النقابة أعضاءولكل عضو من  
 المنصـوص   اءاتواإلجـر وتتبع فى ذلك القواعد     .  يصدر بالمخالفة لحكم هذه المادة     أجراء أو

 .   عليها فى قانون مجلس الدولة
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  - :1964دستور  •

 أنشأء النقابات حق مكفول، وللنقابات شخصية اعتبارية وذلك على الوجه المبين في              :41مادة  
 . القانون

  - :1971دستور  •

تكـون لهـا    اس ديموقراطي حق يكفله القانون و      أنشأء النقابات واإلتحادات على أس      :56مادة  
 . خصية االعتباريةالش

وينظم القانون مساهمة النقابات واإلتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج االجتماعية وفي           
رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك االشتراكي بين أعضائها عن سلوكهم في ممارسـة نشـاطهم     

 . وفق مواثيق شرف أخالقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا ألعضائها
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 :���� اM#��"دـ #"�mًا  

 :  1923دستور    •
تع بالحقوق المدنية و السياسية     وهم متساوون في التم   . المصريون لدى القانون سواء     :  3مادة  

بسبب األصـل أو    التكاليف العامة ال تمييز بينهم فى ذلك        وفيما عليهم من الواجبات و    
نية كانـت أو عسـكرية و ال        إليهم وحدهم يعهد بالوظائف العامة مد     و. اللغة أو الدين  

 .  أحوال استثنائية يعينها القانونيولى األجانب هذه الوظائف إال فى
 حرية االعتقاد مطلقة  :  12مادة 
العقائد طبقا للعادات المرعية فـي الـديار   لة حرية القيام بشعائر األديان و   تحمى الدو :  13مادة  

 . اآلدابال ينفى  بالنظام العام والمصرية على أن يخل ذلك
 .واللغة العربية لغتها الرسمية. سالم دين الدولةاإل:  149مادة 

 : 1930دستور   •
وون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسـية       وهم متسا . المصريون لدى القانون سواء   :  3مادة  

بسبب األصـل أو    التكاليف العامة ال تمييز بينهم فى ذلك        وفيما عليهم من الواجبات و    
ال يولى  ف العامة مدنية كانت أو عسكرية و      إليهم وحدهم يعهد بالوظائ   و. ديناللغة أو ال  

 .األجانب هذه الوظائف إال فى أحوال استثنائية يعينها القانون 
 حرية االعتقاد مطلقة  :  12مادة 
العقائد طبقا للعادات المرعية فـي الـديار   لة حرية القيام بشعائر األديان و   تحمى الدو :  13مادة  

 .خل ذلك بالنظام العام وال ينفى اآلدابة على أن ال يالمصري
 .واللغة العربية لغتها الرسمية. اإلسالم دين الدولة:  138مادة 

 : 1953 فبراير 10نشر بالوقائع المصرية بتاريخ " إعالن دستوري  •
عـادات  العقائد طبقا لل  لة حرية القيام بشعائر األديان و     تحمى الدو حرية العقيدة مطلقة و   :  4مادة  

 . على أال يخل ذلك بالنظام العام وال ينفى اآلدابالمرعية 
  : 1956دستور  •

 . واللغة العربية لغتها الرسمية. اإلسالم دين الدولة:  3مادة 
ائـد طبقـا   العقلة حرية القيام بشـعائر األديـان و     تحمى الدو حرية االعتقاد مطلقة، و   : 43مادة  

 . لك بالنظام العام أو ينفى اآلدابذعلى أال يخل . للعادات المرعية في مصر
  
  : 1958دستور  •



���ـ� ا��ـ
ـ	ـ�ـ� �ــ� �ــ�ـــ� 
2002 - 2003  

 

      646

 . لم يتناول الدستور حرية االعتقاد
  : 1964دستور  •

 .  واللغة العربية لغتها الرسمية. اإلسالم دين الدولة:  5مادة 
، ال تمييز   المصريون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة          : 24مادة  

 . صل أو اللغة أو الدين أو العقيدةك بسبب الجنس أو األبينهم في ذل
حرية االعتقاد مطلقة، تحمى الدولة حرية القيام بشعائر األديـان و العقائـد طبقـا               :  34مادة  

 . عام أو ينفى اآلدابللعادات المرعية على أال يخل ذلك بالنظام ال
  : 1971دستور  •

مبـادئ الشـريعة اإلسـالمية      ربية لغتها الرسمية، و   اللغة الع اإلسالم دين الدولة، و   :  2المادة  
 .)563(المصدر الرئيسي للتشريع

، ال  المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبـات العامـة            : 40المادة  
 . صل أو اللغة أو الدين أو العقيدةتمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو األ

 . يدة وحرية ممارسة الشعائر الدينيةلدولة حرية العقتكفل ا:  46مادة 
 

 
 

                                                        
 . 1980 مايو 22ستور الذي أجري يوم  معدلة طبقا لنتيجة االستفتاء على تعديل الد)563(


