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 :توثيقية مقدمة

ي 
ي البالد بعد اجتماعه بمجلس الدفاع الوطن 

 
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ ف

ي طنطا  7102أبريل  9األحد مساء يوم 
 
ي مارجرجس ف

ات كنيسن  ، عىل خلفية تفجبر ي
عبر مؤتمر صحف 

ي راح ضحيتها 
ي األسكندرية، والن 

 
، منهم  54إجمالي وكنيسة مارمرقس ف

ً
ي اإلسكندرية و 02شهيدا

 
ي  72ف

 
ف

، وفق بيان رسمي صادر عن وزارة الصحة صباح يوم 072طنطا، وبلغ إجمالي عدد المصابير  
ً
 جريحا

 . أبريل 01 األثنير  

بإعالن حالة  7102لسنة  042وبالمتابعة عىل ذلك قام الرئيس السيسي بإصدار قرار رئاسي رقم 

 جميع أنح
 
 من الساعة الواحدة من مساء يوم االثنير  الطوارئ ف

ً
أبريل،  01اء البالد لمدة ثالثة أشهر إعتبارا

ي الجريدة الرسمية بعد مصادقة مجلس الوزراء عليه وإرسال نسخة منه إل مجلس النواب 
 
ه ف وتم نشر

ي مجلس ا
 
ط موافقة الغالبية المطلقة ف  ألحكام الدستور الذي يشب 

ً
ي أمر تنفيذه وفقا

 
لنواب عىل للبت ف

ي جلسته العامة المنعقدة مساء 
 
القرار، وقد قام مجلس النواب بالتصويت عىل قرار فرض حالة الطوارئ ف

 .باإلجماعأبريل  00 الثالثاء يوم

لمان بمراجعة قانون الطوارئ  يعية بالبر ي نفس اليوم، قامت اللجنة التشر
 
لسنة  067رقم وف

حت عىل اللجنة العامة إجراء ت، 0942 ي الجلسة عديالت عليهواقب 
 
لمان عىل التعديالت ف ، ووافق البر

ي نفس اليوم، وتم إرسال التعديالت لمجلس الدولة
 
وشملت تعديالت . إلبداء الرأي العامة المنعقدة ف

 : ، ونصيهما كالتالي "مكرر أ 3"و "مكرر 3" قانون الطوارئ إضافة مادتير  

 

ت حالة الطوارئ واستثناء من أحكام القوانير  لمأمورى الضبط القضائى من  أعلن" :مكرر3المادة 

 شأنه دالئل عىل ارتكاب جناية أو جنحه وتفتيش مسكنه وكافة 
 
األخرى ضبط كل من توفر ف

األماكن الن  يشتبه أخفاءه فيها أى مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو حيازتها أو أى من 

جوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة ال متحصالت الجريمة أو أى أداة عىل ارتكابها وي

 ".أيام الستكمال جمع االستدالالت 2تتجاوز 

يجوز لمحاكم أمن الدولةالجزئية طوارئ بناء عىل طلب النيابة العامة احتجاز " :مكرر أ 3لمادة وا

 شأنه دالئل عىل خطورته عىل األمن العام لمدة شهر قابل للتجديد
 
 ".من توفر ف
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 : تحليل األثر

ي 
 
ين من العاملير  ف أثار القرار الرئاسي بإعالن حالة الطوارئ، منذ لحظة صدوره، مخاوف كثبر

لمان  ي أذهان غالبية  والمراقبير  مجال حقوق اإلنسان وبعض نواب البر
 
ي ف  للموروث السلنر

ً
، نظرا السياسيير 

ي حكم من خاللها نظام مبارك طيلة
ي  المرصيير  تجاه حالة الطوارئ الن 

 
، وتم إساءة استغاللها ف

ً
ثالثير  عاما

، والتضييق عىل الحقوق  ي
القيام باعتقاالت عشوائية ومالحقة المعارضير  السياسيير  دون سند قانوئ 

ي يناير 
 
ي اشتعال ثورة شعبية ف

 
، وكان من أول مطالبها إلغاء العمل 7100والحريات العامة، وهو ما ساهم ف

 . بحالة الطوارئ

رصي لدراسات الديمقراطية الحرة، من خالل هذا التقرير، تناول تلك المخاوف يحاول المركز الم

وعة عىل مكتسبات المواطنير  من الحقوق والحريات المدنية، وتحليلها بالمقارنة مع نصوص  المشر

الدستور ونصوص المعاهدات الدولية الموقعة عليها مرص وقانون الطوارئ، للوقوف عىل إذا ما كان إعالن 

ي عهود حالة ا
 
ي شهدناها ف

 لحالة القمع والديكتاتورية الن 
ً
ي عهد الرئيس السيسي قد يشكل تكرارا

 
لطوارئ ف

ة   تبعات هذا القرار وكيف يمكن استغالل الفب 
ً
سابقة بحسب مخاوف البعض، كما يتناول التقرير أيضا

ي سيطبق خاللها قانون الطوارئ 
ي حالة التمديد)الن 

 
ضل نحو لتحقيق أهداف عىل أف( ثالثة أشهر أو ستة ف

 . طويلة المدى بشأن محاربة اإلرهاب عىل المستويات الفكرية والقانونية والمجتمعية والسياسية

 

ي مرص؟ ( 1)
 
يعات المحلية والدولية الحاكمة إلعالن حالة الطوارئ ف  ما هي التشر

( لستة أشهر بحد أقىصمع إمكانية التجديد )إن إعالن حالة الطوارئ لمدة ال تتجاوز الثالثة أشهر 

ي عىل القرار بواسطة  ط موافقة مجلس الوزراء والتصويت اإليجائر هو حق دستوري لرئيس الجمهورية بشر

 :من الدستور المرصي عىل التالي  045حيث تنص المادة . غالبية أعضاء مجلس النواب

 

الذى ينظمه  يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، عىل النحو "

القانون، ويجب عرض هذا اإلعالن عىل مجلس النواب خالل األيام السبعة التالية ليقرر ما يراه 

 للعرض 
ً
 غبر دور االنعقاد العادى، وجب دعوة المجلس لالنعقاد فورا

 
بشأنه، وإذا حدث اإلعالن ف

 . عليه
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 جميع األحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس عىل إعالن
 
حالة الطوارئ، ويكون  وف

إعالنها لمدة محددة ال تجاوز ثالثة أشهر، وال تمد إال لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلنى عدد 

أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غبر قائم، يعرض األمر عىل مجلس الوزراء للموافقة، عىل أن 

 أول اجتماع له، وال يجوز حل مج
 
لس النواب أثناء رسيان يعرض عىل مجلس النواب الجديد ف

 ." حالة الطوارئ

 

 للمواثيق الدولية الموقعة عليها مرص، ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية 
ً
كما أنه وفقا

ي ييش عىل الدولة التعامل الشيع 
والسياسية، يحق لرئيس الجمهورية إعالن حالة الطوارئ كإجراء استثنائى

ي تهدد أمن وسال 
ية أو كوارث طبيعية، مع األخطار الجسيمة الن  مة األمة سواء كانت ناتجة عن أعمال بشر

 : حيث تنص المادة الرابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عىل التالي 

 

ي تتهدد حياة األمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول . 0"
ي حاالت الطوارئ االستثنائية الن 

 
ف

ي 
 
ي هذا العهد أن تتخذ، ف

 
امات األطراف ف ي يتطلبها الوضع، تداببر ال تتقيد بااللب  

 أضيق الحدود الن 

تبة  امات األخرى المب  يطة عدم منافاة هذه التداببر لاللب   تبة عليها بمقتىص  هذا العهد، رسر المب 

ره الوحيد هو العرق أو اللون أو   القانون الدولي وعدم انطوائها عىل تميبر  يكون مبر
عليها بمقتىص 

 .ة أو الدين أو األصل االجتماعي الجنس أو اللغ

 .02و  06و  04و  00و ( 7و  0الفقرتير  ) 2و 2و 6لنص أي مخالفة ألحكام المواد ال يجبر  هذا ا. 7

ي هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول األطراف األخرى . 3
 
عىل أية دولة طرف ف

ي دفعتها إل فورا، عن طريق األمير  العام لألمم المتحدة، باألحكام 
ي لم تتقيد بها وباألسباب الن 

الن 

ي التاريخ الذي تنىه فيه عدم التقيد، أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته. ذلك
 
 ."وعليها، ف

 

ي الظروف الحالية هل تشكل حالة الطوارئ ( 2)
 
؟ ف  عىل الحقوق والحريات العامة للمواطني  

ً
 تهديدا

صالحيات موسعة لرئيس الجمهورية تتيح له اتخاذ  0942 لسنة 067يعطي قانون الطوارئ رقم 

وتكليف أجهزة الدولة المختلفة بما  –أي غبر مقيدة بقواعد قانون اإلجراءات الجنائية  –قرارات استثنائية 
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طية والقوات المسلحة، للقيام بإجراءات استثنائية، غبر مقيدة باإلجراءات المعمول  فيها قوات األمن الشر

ي الظ
 
 . روف العادية، من شأنها رفع الخطر القائم والتعامل مع تبعاته ومنع تكرار حدوثهبها ف

ي هذه الحالة، قد من الناحية النظرية، 
 
ي يحصل عليها رئيس الجمهورية ف

إن السلطة األكبر الن 

ي حالة إساءة استغالل هذه الصالحيات، وقد 
 
 عىل حقوق اإلنسان والحريات المدنية ف

ً
تشكل تهديدا

ي ومراقبة  تتحول
عة، يتم فيها اعتقال األفراد بدون سند قانوئ 

ّ
بسببها الدولة إل حالة من الديكتاتورية المقن

ي التجمع،  
 
ي حرية التعببر والحق ف

 
وسائل االتصال وانتهاك حرمة المنازل ومنع الناس من ممارسة الحق ف

ي عهود سابقة
 
 .  كما شهدنا ف

ي ظل ملكن 
 
يعن الناحية العملية وف ي الوقت الحالي القائمة  اتالتشر

 
 أن  ،ف

ً
ا من المستبعد كثبر

 ، ي
ي الماض 

 
ي كانت تمارس ف

يؤدي فرض حالة الطوارئ إل أي من أشكال القمع عىل الحقوق والحريات الن 

 : لألسباب التالي ذكرها

 

 
ً
، فقد تنازل الرئيس السيسي عن هذه السلطات فيما يخص السلطات المطلقة لرئيس الجمهورية: أول

لصالح رئيس الوزراء، وخول رئيس الوزراء وحده بكافة الصالحيات والمهام المتعلقة بدور رئيس 

ي هذا األمر، وفق نص المادة الثالثة من القرار الرئاسي رقم 
 
بإعالن حالة  7102لسنة  042الجمهورية ف

ي البالد، 
 
ي الجرالطوارئ ف

 
 : ، كالتالي 7102أبريل  01يدة الرسمية بتاريخ والمنشور ف

 

بشأن حالة  0942لسنة  067بعد اإلطالع عىل الدستور وقانون العقوبات، وعىل القانون رقم "

 للظروف األمنية الن  تمر بها البالد
ً
 .الطوارئ، ونظرا

 جميع أنحاء البالد لمدة ثالثة أشهر : المادة األول
 
علن حالة الطوارئ ف

ُ
اعتباًرا من الساعة ت

، الموافق   .من أبريل 01الواحدة من مساء اليوم اإلثنير 

طة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار اإلرهاب : المادة الثانية تتول القوات المسلحة وهيئة الشر

 جميع أنحاء البالد، وحفظ الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح 
 
وتمويله، وحفظ األمن ف

 .المواطنير  

 .ُيفوض رئيس مجلس الوزراء بصالحيات رئيس الجمهورية، بشأن حالة الطوارئ: دة الثالثةالما
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ُيعاقب بالسجن كل من يخالف األوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، وفق للقانون : المادة الرابعة

 .بشأن حالة الطوارئ 0942لسنة  067رقم 

 ".ئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسمن ر  ُينشر القرار بالجريدة الرسمية، صدر : المادة الخامسة

 

ي 
وبهذا النص، يكون الرئيس السيسي قد أبعد عن شخصه شبهة إساءة استغالله للصالحيات الن 

 دليل عىل حسن نية 
ً
يكفلها له قانون الطوارئ لممارسة أعمال قد تبدو ديكتاتورية أو قمعية، وهي أيضا

ي تطبيق حالة الطوارئ لحماية الوط
 
 لحرصه سيادته ف

ً
، نظرا

ً
ن والمواطنير  فقط دون استغاللها سياسيا

الشخىصي عىل عدم تجاوز الحد األدئ  من صالحياته العادية كرئيس تحت سيادة القانون والدستور، حن  

ي حربها عىل اإلرهاب
 
 ف
ً
ي تمر بها مرص حاليا

ي ظروف استثنائية كتلك الن 
 
 .لو ف

 

 
ً
ي  فيما يخص انتهاك حقوق األفراد: ثانيا

 
، المنع من ممارسة الحق ف ي

من حيث االعتقال بدون سند قانوئ 

 . التجمع، مراقبة وسائل االتصال، وانتهاك حرمة المساكن

ي يونيو 
 
ي ف

، قضت فيه بعدم دستورية 7103فقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكم تاريخ 

ي قانون الالفقرة األول 
 
ي تخول لرئيس الجمهورية 0942لسنة  067طوارئ رقم من المادة الثالثة ف

، والن 

خيص بالقبض واالعتقال وتفتيش األشخاص واألماكن دون التقيد بأحكام قانون اإلجراءات الجنائية . الب 

ي الوضع الحالي 
 
 . وبالتالي لم تعد هذه المادة ذات قيمة ف

ي حيثيات حكم المحكمة الدستورية، ما يؤكد عىل أن سيادة الدستور وما يكفله من 
 
وقد جاء ف

ي تقتضيها حالة الطوارئ، 
ي الظروف االستثنائية الن 

 
 حن  ف

ً
وفيما يىلي جزء من نص حقوق هو األعىل دائما

  :حيثيات الحكم

 

ي تحديد ما لذلك كانت قواعده وأصو ... إن الدستور هو القانون األساسي األعىل"
 
له هي المرجع ف

ة وردت عىل سبيل الحرص تتواله السلطات العامة من وظائف أصلية أو أعمال استثنائي

ولما كانت الدساتبر المرصية المتعاقبة قد حرصت عىل تقرير الحقوق والحريات  .والتحديد

ه من قواعد وأح
ّ
ي ما يسن

 
ّع العادي ف  عىل المشر

ً
ي صلبها حن  تكون قيدا

 
كام ال يخالفها العامة ف

، أو بإهدار أو انتقاص من أيهما تحت ستار التنظيم 
ً
ي الدستور مطلقا

 
بتقييد حرية أو حق ورد ف
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 بعيب مخالفة الدستور
ً
يع مشوبا ، وإال وقع هذا التشر

ً
إن قانون الطوارئ هو ... الجائز دستوريا

ام التفسبر   
ي تطبيقه، ويتعير  الب 

 
ي ال يجوز التوسع ف

الضيق ألحكامه، والتقيد محض نظام استثنائى

ي تتفق مع أحكام الدستور، وذلك عند اتخاذ 
بالغاية المحددة منه وبما ال يخرج عن الوسائل الن 

ي حْومة مخالفة الدستور
 
 وقع ما اتخذ ف

ّ
 صدور ... أي من التداببر المنصوص عليها فيه، وإال

ّ
إذ أن

ي ترخيص هذا 
ي الدستور ال يعن 

 
ي نصوصه قانون الطوارئ بناًء عىل نص ف

 
ي تجاوز باف

 
 ".القانون ف

 

ي الملزم الذي 
ي هذا الشأن مع مضمون التفسبر القانوئ 

 
كما أتفق حكم المحكمة الدستورية ف

 بمجلس حقوق اإلنسان) اإلنسانالمعنية بحقوق قدمته لجنة األمم المتحدة 
ً
ي استعيض عنها الحقا

( والن 

ي 
 
من  5المادة ، بخصوص 7110عام  الجتماع هيئات معاهدات حقوق اإلنسان الدورة الثانية والسبعونف

أنظر نص ) طوارئصالحيات الدولة أثناء تطبيق حالة الالخاصة ب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

 : ما يىلي كمن التعليق العام   7الفقرة نص  حيث جاء، (الهالمادة أع

 

ي ومؤقتويجب أن تكون تدا. 7"
وقبل أن تقرر . ببر عدم التقيد بأحكام العهد ذات طابع استثنائى

طان جوهريان هما5الدولة اللجوء إل المادة  أن يكون الوضع بمثابة حالة : ، يجب أن يتوفر رسر

 حالة الطوارئ
ً
ط . طوارئ عامة تهدد حياة األمة وأن تكون الدولة الطرف قد أعلنت رسميا والشر

ي تمس الحاجة األخبر أساسي للحفا
ي األوقات الن 

 
وعية وسيادة القانون ف ظ عىل مبدأي المشر

تب عليها آثار يمكن أن تستتبع عدم التقيد . إليهما ويتعير  عىل الدول، عند إعالنها حالة طوارئ تب 

ها من األحكام  ي حدود أحكام قانونها الدستوري وغبر
 
بأي حكم من أحكام العهد، أن تترصف ف

ي رصد ما إذا  المنظمة إلعالن الط
 
وارئ ولممارسة السلطات االستثنائية؛ وتتمثل مهمة اللجنة ف

ي . وتكفله 5كانت القوانير  المعنية تمكن من االمتثال للمادة 
ولكي يتسن  للجنة تأدية مهمتها، ينبغ 

ن تقاريرها المقدمة بموجب المادة  ضمِّ
ُ
ي العهد أن ت

 
معلومات كافية ودقيقة  51للدول األطراف ف

 " .ينها وممارساتها الخاصة باستخدام السلطات االستثنائيةعن قوان
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من قد حددت المنع  ،0942لسنة  067رقم  باإلضافة لما سبق، فإن نصوص قانون الطوارئ

بمكان وزمان معير  ولسبب مقبول، أي أنها ليست صالحية مطلقة يمكن استغاللها األفراد مراقبة و التجمع 

ي 
 
ر، فقد جاء ف  : نص المادة الثالثة من قانون الطوارئبال مبر

 

ي أو شفوي التداببر اآلتيةلرئيس الجمهورية من  أعلنت حالة ال" وضع  :طوارئ أن يتخذ بأمر كتائر

ي االجتماع واالنتقال واإلقامة والمرور 
 
ي أماكن أو أوقات معينةقيود عىل حرية األشخاص ف

 
 ..."ف

 

 
ً
ي : ثالثا

 
ي الطبيعي فيما يخص محاكم أمن الدولة العليا والحق ف

، يجعل قانون المثول أمام القاض 

حة المسؤول الرئيسي عن حفظ األمن وحماية المنشأت العامة، وتقديم الطوارئ من القوات المسل

 ما يتول رئاسة هذه المحاكم قضاة مدنيير  
ً
، كما  المخالفير  إل محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، وغالبا

 .كان الحال عىل طول تاريخها

أنها محاكم من درجة واحدة بالمحاكم العادية تتمبر  محاكم أمن الدولة العليا طوارئ عن  لكن

ي أمر 
 
ي تنظر ف

ي العادي الن 
ي إجراءات التقاض 

 
وبالتالي توفر مبدأ العدالة الناجزة الذي نفتقده بشكل كببر ف

ف بتعذيب وقتل  ي الذي اعب  ي أعمال عنف وإرهاب، ومن أمثلة ذلك قضية عادل حبارة اإلرهائر
 
المتورطير  ف

ي سيناءأثناء أجازتهم جنود مرصيير  عزل 
 
بص بحافلة كانت تقلهم متجهة للقاهرة، وبالرغم من  ف بعد الب 

ي المطولة
افه الرصيح لم ُيحكم عليه إال بعد ثالث سنوات بسبب إجراءات التقاض    .اعب 

ي يعاقب عليها القانون العام 
وتكون القضايا المحالة لمحاكم أمن الدولة عليا طوارئ هي القضايا الن 

ي أحكامهابالفعل، وهذه المحاكم تستخدم 
 
بمعن  أخر، ال تستطيع محاكم أمن . القانون ونصوصه ف

ي 
رة بنص قانوئ   أو غبر مبر

ً
 .الدولة العليا طوارئ إصدار أحكام عاطفية أو مدفوعة سياسيا

كما ينص قانون الطوارئ عىل أنه ال تكون األحكام الصادرة عن محاكم أمن الدولة العليا طوارئ 

ي الوضع الحالي رئيس الوزراء هو من له هذا الحق)مهورية عليها نهائية إال بعد تصديق رئيس الج
 
، كما (ف

ي األحكام، من حيث إلغاء الحكم الصادر باإلدانة واألمر بإعادة المحاكمة من 
 
يسمح له القانون بالتدخل ف

 
ً
 .جديد أو تخفيف العقوبة، أو وقف تنفيذها كليا
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ة  عىلحالة الطوارئ  سيؤثر إعالنهل ( 3) ي مرص  الديمقراطي  التطورمسي 
 
 ؟ ف

إن الغرض من فرض حالة الطوارئ هو حماية الدولة من تهديد خطبر تتعرض له، وبالتالي فإن 

، من أمثلة ذلك   من اإلجراءات الديمقراطية المثالية عىل المدى القصبر
ً
فرض حالة الطوارئ قد يقيد بعضا

ي لقواعد الديمقراطية، أن قانون الطوارئ يسمح بالتداخل بير  صالحيات السلطات 
 
بالدولة وهو أمر مناف

، أما عىل المدى الطويل فإن هذا اإلجراء  ي
ي للتعامل مع خطر آئ 

ة وبشكل استثنائى ة قصبر
لكن هذا يتم لفب 

ي يضمن بقاء الدولة والقضاء عىل الخطر الذي يهددها، وإتاحة المجال للقيادة السياسية للعودة 
االستثنائى

 .مقراطي بعد زوال األزمةلإلنشغال بالبناء الدي

، قد قامت بإعالن حالة  ي التطور الديمقراطي
 
 ف
ً
ا ي ذلك دول تسبق مرص كثبر

 
أغلب دول العالم، بما ف

ي القانون 
 
الطوارئ والسماح لرئيس الدولة بالحصول عىل سلطات استثنائية مشابهة لتلك الموجودة ف

 : اإلرهاب، وأبرز األمثلة عىل ذلك المرصي، لمواجهة مخاطر داهمة، أغلبها يتعلق بالتعامل مع

 

  ي فرنسا
 
ي العمل بحالة الطوارئ منذ نوفمبر ف

 
ي  7104، ما زالت فرنسا مستمرة ف بعد حادث إرهائر

ي باريس راح ضحيته 
 
 .مواطن 031ف

 

  ي ألمانيا
 
ي ميونخ عام ف

 
ي  7106، أعلنت حالة الطوارئ ف ي من إرهائر

بعد حادث إطالق نار عشوائى

ي سنة داخل مول تجاري وما 
 
أعلنت عدة مقاطعات ألمانية  7104زالت مستمرة حن  اآلن، وف

 
ً
 .حالة الطوارئ للتعامل مع نزوح الالجئير  إليها، وما زالت مستمرة حن  اليوم أيضا

 

 ي الواليات المتحدة األمريكية
 
عىل خلفية أزمة  0929، تم إعالن حالة الطوارئ ألول مرة عام ف

ي إيران، ومنذ ذلك الح
 
ي أمريكا حن  يومنا هذا، أي الرهائن ف

 
ير  ما زالت حالة الطوارئ مستمرة ف

سنة، ولم ُيقدم أي رئيس أئ  بعد هذه الحقبة عىل إعالن إنتهاء العمل بحالة الطوارئ،  32حوالي 

، بل عىل العكس كانوا يطالبون الكونجرس بتجديدها بشكل  ي ذلك الرؤساء الديمقراطيير 
 
بما ف

ي عهد الرئيس الساب
 
 تم تجديد حالة الطوارئ سبع مراتسنوي، ف

ً
 . ق أوباما مثال
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ي مرص األن، وكيف تنجزها الدولة؟ ( 4)
 
 ما هي األهداف المرجو تحقيقها من فرض حالة الطوارئ ف

ي بقرص االتحادية، مساء يوم أحد الرئيس قال 
السيسي عقب اجتماعه مع مجلس الدفاع الوطن 

ي  9السعف 
ي األسكندرية، أنه تم أبريل الذي تم فيه تفجبر كنيسن 

 
ي طنطا ومارمرقس ف

 
مارجرجس ف

ي مرص والتصدي له بإعالن حالة الطوارئ لمدة ثالثة أشهر وتشكيل 
 
االتفاق عىل مواجهة اإلرهاب ف

 .المجلس األعىل لمكافحة اإلرهاب

ي أن األدوات القانونية واألمنية المعم
ي لمواجهة أزمة قائمة هو أمر يعن 

ول إن اللجوء لوضع استثنائى

ي مواجهة اإلرهاب عىل أكمل وجه، لذلك يجب أن 
 
ي الظروف العادية ال تؤدي المهمة المطلوبة منها ف

 
بها ف

تكون األولوية القصوى لمجلس مكافحة اإلرهاب وللقيادة السياسية خالل األشهر القليلة القادمة، هي 

ي حماية الوطن عمل إصالحات قانونية وأمنية وفكرية واسعة النطاق تمكن الدولة من القي
 
ام بدورها ف

ي المستقبل، 
 
ي هذا اإلطار نركز عىل عدة والمواطنير  دون الحاجة للجوء إلجراءات استثنائية جديدة ف

 
وف

  :توصيات رئيسية كالتالي 

 

التعجيل بتعديل القوانير  الخاصة باإلجراءات الجنائية ومكافحة اإلرهاب لتضمن تحقيق العدالة  .0

 . الناجزة من ناحية، ومن ناحية أخرى تكون بمثابة رادع لإلرهابيير  المحتملير  

 

ي تستغل ضد  .7
ية الن  ، ومن ثم تعديل القوانير  التمبر  التعجيل بإصدار قانون وهيئة مكافحة التميبر 

ي قضايا الحسبة وإزدراء األديانالمفكري
 
 ف
ً
 . ن وأصحاب الرأي من قبل المتشددين دينيا

 

توفبر كل ما يلزم للهيئات القضائية سواء من ناحية اإلجراءات القانونية المتبعة أو األدوات العملية  .3

ي قضايا اإلرهاب ورسعة الحكم فيها، ومن أمثلة ذلك 
 
ي تمكنهم من رسعة النظر ف

المستخدمة الن 

ي تخ
 
 للصالحيات المنصوص عليها ف

ً
 وفقا

ً
ي قضايا العنف واإلرهاب تحديدا

 
صيص دوائر للنظر ف

 . قانون اإلرهاب
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ي  .5
طة عىل الوسائل الحديثة لضبط الخاليا اإلرهابية وتزويدهم باألدوات الن  تدريب قوات الشر

 للقانون
ً
 . تمكنهم من الكشف عن اإلرهابيير  المحتملير  والتعامل معهم وفقا

 

ي تدعو إل  .4
تشجيع وتمكير  أجهزة األمن المعنية من مراقبة صفحات وسائل التواصل االجتماعي الن 

التطرف واإلرهاب وتقوم بتجنيد الشباب داخل مرص للقيام بأعمال إرهابية بالوكالة عن تنظيمات 

 . خارجية مثل داعش

 

ي القضايا المعلقة من .6
 
ة الطوارئ للتعجيل بإصدار أحكام ف ذ سنوات ضد قيادات استغالل فب 

ي أرتكبوها ضد األقباط 
وعنارص جماعة اإلخوان المسلمير  وأنصارهم، عىل خلفية جرائم العنف الن 

طة والقضاء والمنشآت الحكومية منذ   . 7103والشر

 

ي عن العمل  .2
ي الدولة بشأن فصل الخطاب الدين 

 
إتخاذ إجراءات بالتعاون مع الهيئات المعنية ف

، وتنقية المنا ي تشجع السياسي
، من النصوص الن  ي مراحل التعليم األساسي

 
هج التعليمية، ال سيما ف

ية ضد أصحاب العقائد  ها من النصوص والممارسات التمبر  عىل ممارسة العنف باسم الدين أو غبر

 . المختلفة

 

، وهناك  .2 ي
ي مرص، وعددها تسعة وأشهرها حزب النور السلف 

 
ي ف

حل األحزاب القائمة عىل أساس دين 

فوعة من هيئة شئون األحزاب تطالب بحلهم وتنظر أمام المحاكم المرصية منذ منتصف قضية مر 

 . ولم يتم البت فيها حن  اليوم 7104عام 

 

ي ونبذ  .9
إمداد وسائل اإلعالم بمواد توعية يصوغها متخصصون عن مكافحة التميبر  عىل أساس دين 

ها بشكل مستمر  األفكار الدينية المتشددة، ي ظل إنشاء ثالثة ، وتشجيعهم عىل نشر
 
ال سيما ف

ي مرص وهي الهيئة الوطنية لإلعالم، هيئة تنظيم الصحافة، 
 
هيئات جديدة لتنظيم العمل اإلعالمي ف

   .والمجلس األعىل لتنظيم اإلعالم
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ي توعية المواطنير   .01
 
ي للتعاون مع متخصصير  من األجهزة األمنية ف

تشجيع منظمات المجتمع المدئ 

ات وتوقعها وتالفيها قدر اإلمكانبكيفية التعامل مع حواد  .ث العنف والتفجبر

 

ي الكشف عن من يشكون فيه من  .00
 
ي ف  عىل القيام بدور إيجائر

اتخاذ إجراءات تحث المواطنير 

 . انتحاريير  محتملير  للجهات األمنية المختصة

 

ي مجلس األمن للضغط من أجل محاسبة وردع الدول الراعية  .07
 
استغالل تواجد مرص الدبلوماسي ف

ي تستهدف األمن القومي المرصيل
 . لتنظيمات اإلرهابية الن 

    

 : خاتمة

 عىل ما تقدم من تحليل، أن إعالن حالة ي لدراسات الديمقراطية الحرةيرى المركز المرص 
ً
، بناءا

ي تواجهها مرص بسبب األعمال اإلرهابية 
ي ظل الظروف الحالية الن 

 
 ف
ً
وريا  رص 

ً
ي مرص كان أمرا

 
الطوارئ ف

ي تستهدف االنتقام من المواطنير  المسيحير  عىل وجه الخصوص، بهدف إحداث حالة من 
المتالحقة والن 

 أن الفرقة بير  أبناء الوطن عىل أ
ً
، وخلق حالة من الغضب تجاه القيادة السياسية، خصوصا ي

ساس طائف 

  .لمواطنير  المؤيدين للرئيس السيسي المسيحير  يشكلون الكتلة األكبر من ا

ي ظل الدستور الحالي والمواثيق الدولية الموقعة عليها مرص، وكذلك
 
 نص وبالتالي ال نرى أنه ف

ي البالد أي شبهة إلساءة استغالل هذا القرار الذي أعلن من خالله رئيس الجمهور
 
ية فرض حالة الطوارئ ف

ي بشكل قد يقود من ال
ي يتمتع بها المواطنون، بل عىل العكس، فإن الوضع االستثنائى

حقوق والحريات الن 

ي المحدود بستة أشهر عىل أقىص تقدير قد يكون الحل ألزمة مرص مع اإلرهاب 
هذا اإلجراء االستثنائى

ة الوطالممتدة منذ سنوا ي تعطيل مسبر
 
 ف
ً
ا ي ن نحو التطور الديمقراطي المنشود، ت وتسببت كثبر

 
مع األخذ ف

ي سيطبق خاللها حالة الطوارئ االعتبار 
ة الن  ي هذا التقرير لحسن استغالل الفب 

 
إلحراز  بالتوصيات الواردة ف

  .نتائج مجدية عىل المدى الطويل

    


