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 تقديم
 
تصدر هذه الدراسة فىى إاىار حملىة جمعيىة حقىوق اإلنسىان   

ل ىاء  افىة القىوانين المقيىدة للحقىوق والحريىات  لمساعدة السجناء إلنهىاء حالىة الاىوارإ واا
العامىىة وتحىىت شىىعار ق نسىىتحق الحريىىة ق والتىىى عالقتهىىا الجمعيىىة  يىىوم ا ربعىىاء الموافىىق 

ولمدة عامين ومن خالل حفل رمزي  رمت فيه بعضا من الرموز   5773ع توبر  14
المصىىىىرية التىىىىى ناهضىىىىت وتنىىىىاها  افىىىىة القىىىىوانين المقيىىىىدة للحقىىىىوق والحريىىىىات العامىىىىة 

 للمصريين وعلى رعسها قانون الاوارإ  .
وترجىىع عهميىىة هىىذه الحملىىة إلىىم مىىا ترتىىا مىىن اسىىتمرار حالىىة الاىىوارإ فىىى مصىىر      

من عثار حيث  يمنح هذا الوضع  5773 – 1891ثة وعشرين عاما متصلة ولمدة ثال
رئىىيا مجلىىا الىىوزراء و  –باعتبىىاره الحىىا م العسىى ري عو مىىن ينيبىىه -رئىىيا الجمهوريىىة 

وضع القيود  سلاات واسعة لوضع القيود علم حرية ا فراد وحقوقهم   -وزير الداخلية
والقىىىىىبا علىىىىىم وتفتىىىىىي   قامىىىىىة ا شىىىىىخاا فىىىىىم انجتمىىىىىاع واننتقىىىىىال واإل علىىىىىم حريىىىىىة

   مىىا يعاىىم قىىانون ا شىىخاا وا مىىا ن دون التقيىىد بقح ىىام قىىانون اإلجىىراءات الجنائيىىة
ة الرسىىىىائل والصىىىىح  بىىىىسىىىىلاة ا مىىىىر  بمراقالاىىىىوارإ للحىىىىا م العسىىىى ري عو مىىىىن ينيبىىىىه 

والنشىرات والمابوعىات والمحىىررات و افىة وسىىائل التعبيىر والدعايىة واإلعىىالم قبىل نشىىرها 
 (.1)مصادرتها وتعايلهاها و اوضب
 ما تمثل بيئة الاوارإ بيئىة صىالحة لمزيىد مىن انتها ىات حقىوق اإلنسىان وانتشىار      

 ظواهر مثل ظاهرة انعتقال المت رر وغيرها من الظواهر ا خرى 
ل ىىىىل مىىىىا سىىىىبق   وحرصىىىىا مىىىىن جمعيىىىىة حقىىىىوق اإلنسىىىىان لمسىىىىاعدة علىىىىى الموائمىىىىة      

دولىىة ومسسسىىاتها الدسىىتورية وقيمهىىا انجتماعيىىة مىىن المشىىروعة فيمىىا بىىين حمايىىة نظىىام ال
جهىىىة   وحمايىىىة و فالىىىة حىىىق المىىىواان فىىىى الحريىىىة وال رامىىىة تحىىىت سىىىماء وانىىىه ووسىىىا 
مجتمعه اآلمن المامئن عالقت الجمعية حملتها إلنهاء حالة الاوارإ فى مصىر ولمىدة 

                                                 
(
1
)
 

المادتان الثالثة والسادسة من قانون الطوارئ.
 

 نستحق الحرية
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لة الاىوارإ وهو العام المقرر عن يتم فيه النظر فى تمديد حا 5772عامين تنتهم عام 
 مدة عخري .

وباإلضىىىافة إلىىىى حفىىىل الت ىىىريم الىىىذى نظمتىىىه الجمعيىىىة فىىىى بدايىىىة إاىىىالق حملتهىىىا       
و رمىىىت فيىىىه عىىىدد مىىىن الرمىىىوز المصىىىرية الوانيىىىة قامىىىت الجمعيىىىة برفىىىع خمسىىىة دعىىىاوى 

 وعسىىرهمإداري قضىىائية امىىام مح مىىة جنىىوا القىىاهرة ال ليىىة وباسىىم ا ثىىر مىىن علىى  معتقىىل 
إ ضد  ال من رئىيا الجمهوريىة ورئىيا مجلىا الشىعا بصىفتهما   نتيجة حاله الاوار 

هذين المسئولين رفيعم المستوي بىان يسىددا بصىفتهما  بإلزاموالتم تاالا فيها الجمعية 
عشىىىرين مليىىىون جنيىىىة نتيجىىىة تعسىىى  رئىىىيا  إلىىىىتعويضىىىات تصىىىل  وعسىىىرهمللمعتقلىىىين 

وتقصىىير مجلىىا الدسىىتوري فىىم الىىا مىىد حالىىة الاىىوارإ  حقىىهالجمهوريىىة فىىم اسىىتخدام 
الشىىعا فىىم الرقابىىة علىىم الىىا رئىىيا الجمهوريىىة بمىىد العمىىل بحالىىة الاىىوارإ والموافقىىة 

 عليه بعد مناقشات ش لية .
عمىىىىىىىا عىىىىىىىن هىىىىىىىذه الدراسىىىىىىىة والتىىىىىىىى عسىىىىىىىندت ل سىىىىىىىتاذ الىىىىىىىد تور . علىىىىىىىى الصىىىىىىىاوي                 

الباحىىىىث اسىىىىتاذ العلىىىىوم السياسىىىىية ب ليىىىىة انقتصىىىىاد والعلىىىىوم السياسىىىىية جامعىىىىة القىىىىاهرة و 
البرلمانم المتميز والذي ن ن له  ل تقدير واحترام واعتزاز للجهد الذى بذلىه هىو وفريىق 

تقىىدم رصىىدا وتحلىىيال لموقىى  البرلمىىانيين المصىىريين تجىىاه البىىاحثين المعىىاونين لىىه   فهىىم 
 وفقىىىا  وذلىىى   1891لعىىىام  227رقىىىم  الجمهىىىوريحالىىىة الاىىىوارإ منىىىذ إعالنهىىىا بىىىالقرار 

 40  ثىم بالقىانون 1829لعىام  27وتعديالته )بالقىانون  1829نة لس 125للقانون رقم 
(. ثىىم رخىىر 1895لعىىام  27  ثىىم بالقىىانون 1891لعىىام  123  ثىىم القىىانون 1805لعىىام 

 لمدة ثالث سنوات. 5774تجديد لها عام 
 

 محمد زارع المحامم
 رئيا مجلا اندارة 
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 موق  البرلمان من حالة الاوارإ
 *على الصاوى

 مقدمة
حالىىىة الاىىىوارإ مىىىن الحىىىانت انسىىىتثنائية فىىىى الىىىدول المعاصىىىرة  ول نهىىىا فىىىى تعىىىد 

عىىىر  متىىواتر  يتىىىيح لىىىرئيا الجمهوريىىىة عو الملىىى  فىىىرا  إلىىىىالمناقىىة العربيىىىة تحولىىىت 
حالىىة الاىىوارإ. وفىىى الحالىىة المصىىرية  فىىإن سىىلاة الىىرئيا فىىى إعىىالن حالىىة الاىىوارإ 

ى الدسىتور  وتابىق علىى مىدار ربىع وبالتالى تابيق عح ام قىانون الاىوارإ تىم تقنينهىا فى
 القرن الماضى تقريبا. 

عى عنه من الناحية التشريعية  هنا  عمران  ا ول هىو قىانون الاىوارإ )المعمىول 
(  والثىىىانى تابيىىىق عو إعمىىىال هىىىذا القىىىانون  فيمىىىا يسىىىمى إعىىىالن حالىىىة 1829بىىىه منىىىذ 

موافقة مجلىا  إلىالاوارإ. وي ون إعالن حالة الاوارإ بقرار جمهورى  ول نه يحتاج 
الشىىىعا  ولهىىىذا فىىىإن موضىىىوع الدراسىىىة يتعلىىىق بىىىدور البرلمىىىان ومواقىىى  ا عضىىىاء عنىىىد 

 مناقشة حالة الاوارإ  وتمديدها.
فالهد  من الدراسة هو إنجاز عملية واسعة من الرصد والتحليل للمناقشات 

 البرلمانية تجاه حالة الاوارإ  للتعر  على ثالثة عمور جوهرية:
عىىن مالمىىح انسىىتمرارية والت يىىر فىىى مواقىى  ا عضىىاء  خىىالل    ال شىى عولهىىا

ربىىع قىىرن  تجىىاه قبىىول إعىىالن حالىىة الاىىوارإ واسىىتمرار العمىىل بهىىا  حتىىى يىىتم تىىقري  
 دقيق لمواقفهم فى هذا الموضوع.

  إبراز المواق  الرسمية للبرلمان المصرى تجاه حالة الاىوارإ  وذلى  مىن ثانيا
جلا الشعا  وتقارير مجلا الشورى  حتى يتم واقع المضابا الرسمية لجلسات م

إثىىىىراء الجىىىىدل السياسىىىىى والمعرفىىىىة العامىىىىة بىىىىالمواق  الحقيقيىىىىة للبرلمىىىىانيين فىىىىى هىىىىذا 
 الشقن.

                                                 
*
 مجديبجديا(: ع.عميرة محمد  ع.رامى مصافى  ع. ريم السيد  ع.ضم الفريق سبعة باحثين  هم )ع  

 سالم  ع.نيفين محسن  ع.هدى الشاهد  ع. ياسر فتحى )منسق الفريق(.
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ثالثا  إلقاء الضوء على موق  المسسسة التشريعية تجىاه حالىة الاىوارإ مقارنىة 
/ عم بمواقىى  المجتمىىع المىىدنى واتجاهىىات الىىرعى العىىام  ل ىىى تتضىىح درجىىة التاىىابق

الفجوة بين رعى الشعا من ناحيىة ومواقى  قممثلىىق الشىعا مىن ناحيىة عخىرى  مىع 
 تحليل عثر التر يا الحزبى لمجلا الشعا على مواقفه تجاه حالة الاوارإ.

فى هذا اإلاار  تقدم الدراسة رصدا وتحليال لموقى  البرلمىانيين المصىريين تجىاه 
 3)مىىن السىىاعة  1891لعىىام  227رقىىم حالىىة الاىىوارإ منىىذ إعالنهىىا بىىالقرار الجمهىىورى 

 1829لسىىىنة  125للقىىىانون رقىىىم  وفقىىىالمىىىدة سىىىنة  وذلىىى   1891ع تىىىوبر  2بعىىىد ظهىىىر 
 123  ثىم القىانون 1805لعىام  40  ثىم بالقىانون 1829لعىام  27وتعديالته )بالقىانون 

لمدة ثالث  5774(. ثم رخر تجديد لها عام 1895لعام  27  ثم بالقانون 1891لعام 
 سنوات.
إثىارة عىدد مىن ا سىئلة للنقىا  حىول نظىرة البرلمىانيين إلىى  إلىىسعت الدراسىة و 

 حالة الاوارإ؟  عهمها:
 ما هو مفهوم حالة قالاوارإق من الزاوية الديمقرااية؟ 
  هىل يىتم تبريرهىا لخدمىة المصىالح العامىة عم الخاصىة؟ )عمىن المجتمىع عم عمىن

 النظام؟(
  ا صل؟ ىإلهل يجا تقييد اإلستثناء ل ى ن يتحول 
   هىىىل تعبىىىىر حالىىىة الاىىىىوارإ عىىىىن ضىىىع  المسسسىىىىات عم هىىىى بسىىىىبا ظىىىىرو
 اارئة؟

 ومن حيث قالتشريعق لحالة الاوارإ:
  هل يتم احترام قضواباهق التشريعية  وعبرزها التقنىين وتقييىد السىلاة التقديريىة

لجهات اإلدارة  ووجوا احترام قالمشروعيةق فى ممارسة السلاة التقديرية للح ومة 
ت الضبا(  و ذل  قمشروايةق ممارسة الح ومة لهذه السلاة )عى تقييىدها ) حان

 موضوعيا(؟.
 ارحها:  إلىوفى شقن حالة الاوارإ فى مصر  فمن ا سئلة التى سعت الدراسة 
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 ما هى حدود الدور الدستورى للبرلمان فى شقن حالة الاوارإ؟ 
 نها وتمديدها؟ما هو عثر التر يا الحزبى للبرلمان على موقفه تجاه إعال 
 ما تقثير عالقة الح ومة بالبرلمان على موق  البرلمان من الاوارإ؟ 

وفى النهاية  تقدم الدراسة مجموعة توصيات )فنية( لتعزيز دور النواا فى مناقشىة 
 حالة الاوارإ والقوانين اإلستثنائية عموما.

ومىىىىن حيىىىىث مصىىىىادر البيانىىىىات  اعتمىىىىد الفريىىىىق البحثىىىىى عساسىىىىا علىىىىى تحليىىىىل 
مون مضىىىىابا مجلىىىىا الشىىىىعا  ووثىىىىائق مجلىىىىا الشىىىىورى   مىىىىا يقىىىىوم الفريىىىىق مضىىىى

بمراجعىىىة عدبيىىىات قانونيىىىة وسياسىىىية حىىىول الموضىىىوع  وعقىىىد لقىىىاءات مىىىع عىىىدد مىىىن 
 البرلمانيين لجمع المادة العلمية. عى عن مصادر البيانات  انت:

 مضابا مجلا الشعا خالل ربع قرن -1
 ن القومى  التشريعية..(تقارير لجان مجلا الشعا )الدفاع وا م -5
 عرشي  صحفى خالل مدة الدراسة -4
 مقابالت مع برلمانيين -3
 عدبيات حقوقية وسياسية وتقارير منظمات حقوق اإلنسان -2
  

عمىىىا تقسىىىيم الدراسىىىة  فهىىىى تضىىىم قسىىىمين  ا ول نظىىىرى )ويشىىى ل حىىىوالى ربىىىع 
وتاىور الحجم(  ويضم فصلين عن تشريعات الاىوارإ فىى مصىر والىدول العربيىة  

إعالن حالة الاوارإ وضواباها فى مصر  عما القسم الثانى فهو تابيقى  ويش ل 
عغلا التقرير  وينصا على تحليل موق  مجلىا الشىعا مىن مىدل حالىة الاىوارإ  

 (.5772عام  إلى 1891وذل  على مدار ربع القرن الماضى )من عام 
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ة الاىوارإ خىالل ويتضمن القسم التابيقىى تحلىيال لمناقشىات النىواا بشىقن حالى
 ربع قرن  ويقدم مجموعة هامة من المسشرات  هى:

   التى توضح:المسشرات ال مية
 الوزن النسبى لقضية الاوارإ فى جلسات مجلا الشعا -ع

 من حيث عدد الجلسات 
 من حيث المدة الزمنية للمناقشات 
 من حيث حجم المداخالت 
 من حيث معدنت الحضور 
 ءالمواق  التصويتية ل عضا -ا

 اإلجمالى  و ذل  الوزن النسبى( المسيدون( 
 )المعارضون )اإلجمالى  و ذل  الوزن النسبى 
 )الممتنعون عن التصويت )اإلجمالى  و ذل  الوزن النسبى 

   وتتضمن: المسشرات ال يفية
 تحليل المبررات والحجج ل ل فريق: -ع

 المسيدون 
 المعارضون 
 الممتنعون 
 ى مواق  ا عضاءتحليل انستمرارية والت ير ف -ا

 ولهذا  تضم الدراسة الفصول الستة التالية  فضال عن المقدمة والخاتمة
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 الفصل ا ول:  ي  ننظر إلى حالة الاوارإ؟
 الفصل الثانى: حالة الاوارإ فى مصر

 الفصل الثالث: البرلمان وحالة الاوارإ: القيود واإلم انيات
 ة الاوارإ خالل ربع قرنالفصل الرابع: تحليل مناقشات النواا بشقن حال

 الفصل الخاما: تحليل مناقشات النواا بشقن حالة الاوارإ خالل الثمانينات
 الفصل السادا: تحليل مناقشات النواا بشقن حالة الاوارإ خالل التسعينات

 الفصل السادا: تحليل مناقشات النواا بشقن حالة الاوارإ خالل ا لفية الثالثة
  

لدراسىىة عن تقىىدم تحلىىيال وصىىفيا و ميىىا لىىدور البرلمىىان ومىىن عهىىم اموحىىات هىىذه ا
فىىى مناقشىىات مىىد العمىىل بقىىانون الاىىوارإ  وعن تضىىع اإلاىىار النظىىرى عو التحليلىىى 
لدراسىات عخىىرى تتنىىاول دور البرلمىىان فىى بعىىا القضىىايا المتعلقىىة بالبرلمىىان ودوره  

وعخيىىىرا   عو مىىىا يم ىىىن اعتبىىىاره قالجانىىىا غيىىىر المنظىىىور مىىىن الدراسىىىات البرلمانيىىىةق. 
 تسعى الدراسة لتقديم مجموعة من النصائح واإلرشادات العملية.

 
ونقمل عن تلبى الدراسىة احتياجىا بحثيىا ومعرفيىا فىى هىذا الموضىوع  سىيما وعنىه ن 
توجىىىد سىىىوابق  افيىىىة فىىىى بحىىىث دور البرلمىىىان فىىىى حالىىىة الاىىىوارإ. فالبرلمىىىان  مسسسىىىة 

ين مىىىن مىىد حالىىىة الاىىىوارإ وذلىىى  موقىى  الشىىىعا والمىىىواان -ولىىىو نظريىىىا–تمثيليىىة تعنىىىى 
بىىافتراا التمثيىىل المتىىوازن مىىن النىىواا للفئىىات المختلفىىة مىىن الشىىعا  وعيضىىا وجىىود نىىوع 
من الدينامي ية عو العالقة المسىتمرة بىين النائىا ودائرتىه اننتخابيىة وتعبيىره عىن ررائهىم  

 حتى فى ظل اإلنتماء الحزبى.
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 الفصل ا ول
  ي  ننظر إلى حالة الاوارإ؟

 
 اإلاار المعرفى والمناق الحقوقى والمشرواية السياسية -1

تعبر حالة الاىوارإ عىن التابيىق المباشىر لحالىة الظىرو  انسىتثنائية مىن حيىث 
نظىىىام الاىىىوارإ  عون يوجىىىد لحالىىىة الاىىىوارإ الت ييىىى  القىىىانونى لهىىىا  ويم ىىىن القىىىول عنىىىه 

بقنهىىا: الاىىوارإ  فمىىن الفقهىىاء مىىن يعىىر  حالىىة  تعريىى  واحىىد متفىىق عليىىه مىىن الجميىىع
وقتىدبير قىانونى   عقىبال يىان الىوان اقنظام استثنائى شراى مبىرر بف ىرة الخاىر المحىي

  الناجمة عن عدوان مسلحق ا خاارالبالد ضد  عجزاءبعا  عومخصا لحماية  ل 
. السىلاات العسى ريةق إلىىوقالحالة التى بواسىاتها تنتقىل صىالحيات السىلاات المدنيىة ع

قنظىىام اسىىتثنائى مبىىرر : فيعتبىىر عنهىىا  حالىىة الاىىوارإ يىىتعر اء فىىى  ويتوسىىع بعىىا الفقهىى
تىدابير قانونيىة مخصصىة  عوغ اتخىاذ تىدبير و   يسىىبف رة الخار المحيق بال يان الىوان

خىىىارجى  يم ىىىن  عوالناجمىىىة عىىىن عىىىدوان مسىىىلح داخلىىىى  ا خاىىىارلحمايىىىة الىىىبالد ضىىىد 
. فىىى سىىلاات العسىى ريةقال إلىىىبنقىىل صىىالحيات السىىلاات المدنيىىة  إقامتىىه إلىىىالتوصىىل 
: قنظام قانونى يتقرر بمقتضى قوانين دسىتورية عاجلىة بقنها يعرفها البعا اآلخرحين 

بصىىىىفة اسىىىىتثنائية ومسقتىىىىة لمواجهىىىىة الظىىىىرو   إنلحمايىىىىة المصىىىىالح الوانيىىىىة  ون يلجىىىىق 
 . قهمسوغاتالح ومية الشرعية وينتهى بانتهاء  ةاإلدار الاارئة التى تقصر عنها 

 
 الة الاوارإ من الزاوية الديمقراايةمفهوم ح -5
 لحالة الاوارإ نوعان: حالة الاوارإ الحقيقية  وحالة الاوارإ السياسية. و 

 ا ح ىىىىامقحالىىىىة    عوالعرفيىىىىة ا ح ىىىىامحالىىىىة الاىىىىوارإ الحقيقيىىىىة: وتسىىىىمى بىىىىىقحالة 
 نجتيىا  العىدو عووتعلن هذه الحالة نتيجة لقيام حرا بىين دولتىين  . العرفية العس ريةق

 الدولة.  عراضىبعا 
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   عوالصىىورية: وتسىىمى بىىى قحالىىة الاىىوارإ السياسىىيةق عوحالىىة الاىىوارإ السياسىىية 
وتعلن هىذه الحالىة عنىد قيىام خاىر داهىم  يهىدد بوقىوع . العرفية السياسيةق ا ح امحالة ق

 عوبوقوع  ارثة عامة  عوالعصيان   عوبقيام اضارابات داخلية  حالة التمرد  عوحرا  
 وباء. انتشار 

 

 حالة الاوارإ فى الدساتير العربيةالتشريع لحالة الاوارإ:  -4
سىىىاعة  اإلنسىىىانالعىىىالمى لحقىىىوق  إلىىىى اإلعىىىالن العربيىىىة انضىىىمت معظىىىم الىىىدول 
المتحىىدة بعىد ذلىى .  مىىا  ا مىىمهيئىة  إلىىىعنىىد انضىمامها  ا خىىرى ا قاىار  وتبنتىىه إقىراره

المواثيىىق والعهىىود الدوليىىة المتعلقىىة غلىىا الىىدول العربيىىة علىىى معظىىم انتفاقيىىات و عوقعىىت 
 ثىر المبىادإ ع بإدخىالالعربيىة  ا قاارقامت  عن  و ان من نتيجة ذل  اإلنسانبحقوق 
هىذه المبىادإ  ميم ن ذ ر عهىو   فى دساتيرها عند وضعها لها اإلنسانلحقوق  ا ساسية
 : ىفيما يل

خصىىىية الحريىىىة حىىىق ابيعىىىى مقىىىدا  وت فىىىل الدولىىىة للمىىىواانين حىىىريتهم الش -1
 وتحافظ على  رامتهم وعمنهم. 

القىىىانون فىىىى الحقىىىوق والواجبىىىات  ون تمييىىىز بيىىىنهم  عمىىىامالمواانىىىون سواسىىىية  -5
 العقيدة.  عوالدين  عوالل ة  عوالمنشق انجتماعى  عو ا صل عوالعرق  عوبسبا الجنا 

 عوتقييد حريته بقى قيد  عوتفتيشه  عوحبسه  عو إنسانن يجوز القبا على  -4
 وفقا للقانون.  إنعه من التنقل من

تقيىد حريتىه تجىا معاملتىه بمىا يحفىظ  عويحبا  عو ل مواان يقبا عليه   -3
 اإلنسانية. له  رامته 
 معنويا.  عوجسديا  عحدن يجوز تعذيا    -2
المبينىىة فىىى  ا حىىوالفىىى  إنتفتيشىىها  عوالمسىىا ن مصىىونة ن يجىىوز دخولهىىا  -2
 القانون. 
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ريديىىة والبرقيىىة مصىىونة  و ىىذل  انتصىىانت الهاتفيىىة  وغيرهىىا المراسىىالت الب -0
 إناناىالع عليهىا  عو  وسريتها م فولة ون يجوز مراقبتها ا خرىمن وسائل انتصال 

 فى الضرورات التى بينها القانون. 
من  عخرىوسيلة عى  عوالتصوير  عوال تابة  عوحرية الرعى م فولة  بالقول  - 9

م فولة ضمن  اإلعالمذل  حرية الصحافة والاباعة والنشر ووسائل وسائل التعبير  و 
 حدود القانون.

 
 ا  غلىا الدسىاتير العربيىة نصوصىعتضىمنت  بالتشريع لحالة الاوارإ  يتعلق وفيما

 . حالة الاوارإ إعالنخاصة  تجيز لرئيا الدولة 
رئىىىىيا  1898مىىىىن الدسىىىىتور الصىىىىادر عىىىىام  81 فوضىىىىت المىىىىادة الجزائىىىىرفىىىىى ف
ىىىىة  حالىىىىة الاىىىىوارإ عو الحصىىىىار  لمىىىىدلة  عن قيقىىىىرريىىىىة الجمهور  إذا دعىىىىت الضىىىىرورة الملحل

معيلنة بعد اجتماع المجلىا ا علىى ل مىن  واستشىارة رئىيا المجلىا الشىعبى الىوانى  
 ورئيا مجلا ا مة  ورئيا الح ومة  ورئيا المجلا الدلستورى  ويتخىذ  ىل التىىدابير 

بعىد موافقىة  د حالىة الاىوارإ عو الحصىار  إنل ون يم ىن تمديى  الوضىع الالزمة نسىتتباا
 البرلمان  المنعقد ب رفتيه المجتمعتين معا.

يحىىدلد تنظىىيم حالىىة الاىىوارإ مىىن الدسىىتور الجزائىىرى علىىى عن   85المىىادة ونصىىت 
ر رئىىىىىيا بىىىىىقن  84المىىىىىادة وعضىىىىىافت  وحالىىىىىة الحصىىىىىار بموجىىىىىا قىىىىىانون عضىىىىىوى. يقىىىىىرل
الد مهىىىدلدة بخاىىىر داهىىىم يوشىىى  عن يصىىىيا الجمهوريىىىة الحالىىىة انسىىىتثنائية إذا  انىىىت الىىىب

ون يتلخىذ مثىل هىذا اإلجىراء إنل بعىد  مسسساتها الدلستورية عو اسىتقاللها عو سىالمة ترابهىا.
سىىىتورى  استشىىىارة رئىىىيا المجلىىىا الشىىىعبى الىىىوانى ورئىىىيا مجلىىىا ا مىىىة والمجلىىىا الد  

ل الحالىىىة انسىىىو  وانسىىىتماع إلىىىى المجلىىىا ا علىىىى ل مىىىن ومجلىىىا الىىىوزراء. تثنائية تخىىىول
رئىىىىيا الجمهوريىىىىة عن يتلخىىىىذ اإلجىىىىراءات انسىىىىتثنائية التىىىىى تسىىىىتوجبها المحافظىىىىة علىىىىى 

هىذا   يجتمع البرلمىان وجوبىا. ما  استقالل ا مة والمسسسات الدلستورية فى الجمهورية.
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  حسا ا شى ال واإلجىراءات السىالفة الىذل ر التىى فى الجزائر الحالة انستثنائيةوتنتهى 
 عوجبت إعالنها.
 إذاق عنىه علىى 153 مادتىه فىى  1825الصادر عام ا ردنى الدستور فيما نا 

حدث ما يستدعى الدفاع عن الوان فى حالة وقوع اوارإ  فصىدر قىانون باسىم قىانون 
الشىىىخا الىىىذى يعينىىىه القىىىانون نتخىىىاذ التىىىدابير  إلىىىىالىىىدفاع تعاىىىى بموجبىىىه الصىىىالحية 

قوانين الدولة العادية لتىقمين الىدفاع الضرورية  بما فى ذل  صالحية وق   واإلجراءات
مل يىىىة  بىىىإرادةعىىىن الىىىوان  وي ىىىون قىىىانون الىىىدفاع نافىىىذ المفعىىىول عنىىىدما يعلىىىن عىىىن ذلىىى  

 .  تصدر بناء على قرار من مجلا الوزراءق
 : ىما يل 152المادة  عضافت وقد
بمقتضىىى  واإلجىىراءاتالتىىدابير  عنحالىىة حىىدوث اىىوارإ خايىىرة يعتبىىر معهىىا  -1
 عوفللملى  بنىاء علىى قىرار مجلىا الىوزراء   ير  افية للىدفاع عىن الممل ىةغ 153المادة 
   جزء منهاعى فى  عوالممل ة  عنحاءالعرفية فى جميع  ا ح اممل ية  بإرادةيعلن 

 عيىىىىةة يىىىىمل  إرادةيصىىىىدر بمقتضىىىىى  عنالعرفيىىىىة للملىىى   ا ح ىىىىام إعىىىىالنعنىىىد  -5
النظىىىر عىىىن   ىىىال ىىىة  باع عىىىن الممفالىىىد  غىىىرااتعليمىىىات قىىىد تقضىىىى الضىىىرورة بهىىىا 

القىىائمين بتنفيىىذ تلىى  التعليمىىات  ا شىىخااقىىانون معمىىول بىىه  ويظىىل جميىىع عى  عح ىىام
يعفىوا  عن إلىىالقىوانين  عح ىام إزاء ععمىالهمولية القانونية التى تترتا علىى ئعرضة للمس

 من تل  المسسولية بقانون خاا يوضع لهذه ال اية. 
  132  تقىرر المىادة 1801 مصادر عاال العربية المتحدة اإلماراتفى دستور و 
بنىىاء علىىى  ا علىىىمرسىىوم بمصىىادقة المجلىىا موجىىا العرفيىىة ب ا ح ىىام إعىىالن يصىىدر

الضىىرورة التىىى  عحىىوالعىىرا رئىىيا انتحىىاد وموافقىىة مجلىىا وزراء انتحىىاد  وذلىى  فىىى 
اجتمىىاع  عولالمجلىىا الىىوانى انتحىىادى فىىى  إلىىىيحىىددها القىىانون  ويبلىىا هىىذا المرسىىوم 

 ىذل  متىى زالىت  ا علىىالعرفية بمرسىوم يصىدر بمصىادقة المجلىا  ا ح امفع وتر   له
 . إعالنهالضرورة التى استدعت 
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ن تعلىىن علىىى عنىىه   مىىن الدسىىتور 42مىىن المىىادة  قاقتىىنا الفقىىرة  البحىىرينوفىىى 
ن ي ىىون ذلىى  بمرسىىىوم قمىىا لىىم تقىىا الضىىرورة القصىىوى بىى  بقىىانون إنالعرفيىىة  ا ح ىىام

للبىىت فيىىه.  عسىىبوعينعلىىى المجلىىا الىىوانى فىىى خىىالل   مىىرايعىىرا  عنمسىىبا  علىىى 
شىىىهر  عتحىىىدد مىىىدة الح ىىىم العرفىىىى بمىىىا ن يجىىىاوز ثالثىىىة  عن ا حىىىوالويجىىىا فىىىى جميىىىع 

  ثر  بشرا موافقىة المجلىا الىوانى  عوبعضها لمرة  عوويجوز تجديد هذه المدة  لها 
ذاالىىذين يتىىقل  مىىنهم.  ا عضىىاءيىىة بعلىى ذلىى  بقغل  عوالعرفيىىة  ح ىىاما  إعىىالنحىىدث  واا

 اجتماع له.  عولعلى المجلا الجديد فى  ا مرتجديدها فى فترة الحل وجا عرا 
 رئيا الجمهوريىةلى 45فىى المىادة  1828الصىادر عىام التونسىى ول الدسىتور حو 
الىبالد واسىتقاللها  بحيىث يتعىذر سىير  وعمنهدد  يان الجمهورية ي خاروجود فى حالة 
الظىرو  مىن تىدابير اسىتثنائية تىزول بىزوال  تحتمىهخاذ مىا الدولة الابيعى  ات مسسسات
 . ا مةمجلا  إلى  ويرسل رئيا الجمهورية بيانا بذل  عسبابها
لسىودانى وفيما يم ىن اعتبىاره اهتمامىا  بيىرا بحالىة الاىوارإ  خصىا الدسىتور ا 

عىىالن الحىىرامنىىه ل البىىاا الثىىامن 1889الصىىادر العىىام    حيىىث نصىىت  حالىىة الاىىوارإ واا
 على عنه:   141ة الماد

عى خاىر اىارإ يهىدد الىبالد عو عى قىدوم  لىرئيا الجمهوريىة عنىد حىدوث عو -1
 ارثىىىىة عو عوبئىىىىة  عو يهىىىىدد سىىىىالمتها  جىىىىزء منهىىىىا  حربىىىىا   ىىىىان عو غىىىىزوا عو حصىىىىارا عو

 جزء منها وفق الدستور والقانون.عى  البالد عوفى   عن يعلن حالة الاوارإ واقتصادها
خىىىالل خمسىىىة عشىىىر الىىىوانى المجلىىىا  وارإ علىىىىيعىىىرا إعىىىالن حالىىىة الاىىى -5

ذا لم ي ن المجلا منعقدا  يدعى  اارإ. نجتماع يوما  من صدوره  واا

قىىانون ي ىىون عى الاىىوارإ يسىىتمر نفىىاذ  إذا وافىىق المجلىىا علىىى إعىىالن حالىىة -4
 عمر استثنائى.عى احتياايا لحالة الاوارإ عو 

الاىىوارإ عن يتخىىذ  الىىةلىىرئيا الجمهوريىىة عثنىىاء ح علىىى عنىىه 145المىىادة ونصىت 
 اآلتية: عيا من التدابيراستثنائى بموجا قانون عو عمر 
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فصىىل الحريىىات فىىى ا ح ىىام المنصىىوا عليهىىا ن عن يعلىىق بعضىىا عو  ىىال مىى -ع
ذلىى  المسىىاا بالحريىىة مىىن انسىىترقاق عو فىىى والحرمىىات والحقىىوق الدسىىتورية  ون يجىىوز 

الملىة الدينيىة  عو  عور عو الجنا العنص عدم التمييز فقا بسبافى التعذيا  عو الحق 
 حرمة البراءة وحق الدفاع. فى التقاضى عوبحرية العقيدة  عو بالحق 

ا جهىىىزة الونئيىىىة  عو يعلىىىق السىىىلاات الممنوحىىىة ن عن يحىىىل عو يعلىىىق عيىىىا مىىى -ا
ععبىىىاء تلىى  ا جهىىىزة وممارسىىة السىىىلاات  عو  للونيىىات بموجىىىا الدسىىتور ويتىىىولى بنفسىىه

 المعنية. دار بها شئون الونيةتالتى يقرر ال يفية 

ضىىرورية لمواجهىىة حالىىة الاىىوارإ وت ىىون لتلىى   تىىدابير يراهىىاعى عن يصىىدر  -ج
 ن.التدابير قوة القانو 

 
المادة الوانى )البرلمان السودانى(  نصت  المجلا   فمن سلااتالسودانوفى 

 على عنه: 144

 إ.حالة الاوار  عن يوافق على مدالوانى للمجلا  -1
تىىىىىدابير اسىىىىىتثنائية يتخىىىىىذها لحالىىىىىة عى ئىىىىىيا الجمهوريىىىىىة عن يعىىىىىرا علىىىىىى ر  -5

عو يعدلىىىه عو اسىىىتثنائى  عى عمىىىروللمجلىىىا عن يجيىىىز الىىىوانى الاىىىوارإ علىىىى المجلىىىا 
 يل يه.

مىىىن  ىع ىفىىىالاىىىوارإ  نفىىىاذ تىىىدابير حالىىىةعلىىىى عن تنتهىىىى 143المىىىادة ونصىىىت 
 الحانت اآلتية:

بقىرار الىوانى يوافىق المجلىا ثالثين يوما  من صدور اإلعالن إذا لم  انقضاء -ع
 عجله. على مد

 قرره المجلا.الذى ا جل  انقضاء -ا

  الجمهورية برفع حالة الاوارإ. صدور إعالن من رئيا -ج
فقىىد ععاىىى الدسىىتور لىىرئيا الجمهوريىىة الحىىق فىىى إعىىالن حالىىة   اسىىوري عمىىا فىىى

ل ائهىىىىىىا إذ  يعلىىىىىىن رئىىىىىىيا   1804مىىىىىىن دسىىىىىىتور عىىىىىىام  171نصىىىىىىت المىىىىىىادة الاىىىىىىوارإ واا
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المىىادة  عضىىافتثىىم   لجمهوريىىة حالىىة الاىىوارإ ويل يهىىا علىىى الوجىىه المبىىين فىىى القىىانونا
سىىىالمة  عوقىىىام خاىىىر جسىىىيم وحىىىال يهىىىدد الوحىىىدة الوانيىىىة  إذالىىىرئيا الجمهوريىىىة  114

يتخىىىىذ  عنيعىىىىوق مسسسىىىىات الدولىىىىة عىىىىن مهامهىىىىا الدسىىىىتورية  عورا الىىىىوان عواسىىىىتقالل 
 لمواجهة الخار.  السريعة التى تقتضيها هذه الظرو  اإلجراءات

عميىىر الىبالد بىىقن  28  فوضىىت المىادة 1825 الصىىادر عىام ال ويىىتوفىى دسىتور 
الضىىرورة بمرسىىوم  ويعىىرا هىىذا المرسىىوم علىىى مجلىىا  عحىىواليعلىىن الح ىىم العرفىىى فىىى 

ذاخالل الخمسة عشر يوما التالية  للبت فى مصير الح م العرفى   ا مة حدث ذل   واا
 اجتماع له.  عوللى المجلا الجديد فى ع ا مرفى فترة الحل وجا عرا 

يصىىىدر بىىىذل  قىىىرار مىىىن المجلىىىا بقغلبيىىىة  عنويشىىىترا نسىىىتمرار الح ىىىم العرفىىىى 
علىىى  ا مىىريعىىاد عىىرا  عنيجىىا  ا حىىوالالىىذين يتىىقل  مىىنهم  وفىىى جميىىع  ا عضىىاء
  .شهرعبالشروا السابقة  ل ثالثة  ا مةمجلا 
ي ىىىون عن  علىىىى 52ادة نصىىىت المىىى 1828 الصىىىادر عىىىامالليبىىىى وفىىىى الدسىىىتور  
حالىىة الاىىوارإ بقىىرار مىىن مجلىىا قيىىادة الثىىورة   لمىىا تعىىرا  عوالعرفيىىة  ا ح ىىام إعىىالن
ذلىى  ضىىرورى لحمايىىة الثىىورة  عنالىىداخلى للخاىىر  و لمىىا رعى  عوالدولىىة الخىىارجى  عمىىن

 وتقمين سالمتها. 
  نىىا الفصىىل الخىىاما والثالثىىون 1803الصىىادر عىىام الم ربىىى وفىىى الدسىىتور 

يمىا  عنما من شقنه  ا حداثوقع من  إذا عوالوان مهددة   ت عرا ان إذا عنهعلى 
 يعلىىىن حالىىىة انسىىىتثناء بظهيىىىر شىىىري  عنلملىىى  لبسىىىير المسسسىىىات الدسىىىتورية  فىىىيم ن 

مىة. وبسىبا ذلى  بعد استشىارة رئىيا مجلىا النىواا وتوجيىه خاىاا ل  )مرسوم مل ى(
اتخىاذ التىدابير التىى يفرضىها فى  -رغم جميع النصوا المخالفة-ت ون له الصالحية 

 عوسىيرها العىادى   إلىىويقتضىيها رجىوع المسسسىات الدسىتورية  الىوان الدفاع عن تراا
 يقتضيها تسيير شسون الدولة. 
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الصىادر عقىا الوحىدة بىين الشىمال والجنىوا نصىت المىادة اليمنىى وفىى الدسىتور 
لىى الوجىه المبىين الجمهورية حالة الاوارإ بقرار جمهىورى ع يعلن رئياعلى عن  151

فىىى القىىانون ويجىىا دعىىوة مجلىىا النىىواا لعىىرا هىىذا اإلعىىالن عليىىه خىىالل السىىبعة ايىىام 
النواا منحال ينعقد المجلا القديم بح ىم الدسىتور فىإذا  التالية لإلعالن فإذا  ان مجلا

لم تعرا عليه فى حالة انعقاده على النحو السىابق  زالىت  لم ي ْدَع المجلا لالنعقاد عو
وفىىى جميىىع ا حىوال ن تىىعلن حىالىىة الاىوارإ إن بسىبا   لاىوارإ بح ىم الدسىتورحالىة ا

الداخلية عو ال وارث الابيعية و ن ي ون إعالن حالة الاوارإ إن  قيام الحرا عو الفتنة
    يجوز مدها إن بموافقة مجلا النواا. لمدة محدودة ن

 

حالة الاوارإ فى  وبعد استعراا بعا النصوا الدستورية التى نصت على
بعا الدول العربية  يم ن استخالا مجموعة من المالحظات فى هذا اإلاار  

 عهمها: 

حالىىىىة  إعىىىىالنغلىىىىا دسىىىىاتير الىىىىدول العربيىىىىة صىىىىراحة علىىىىى جىىىىواز عنصىىىىت  - 1
 الاوارإ. 
وضعت جميع هذه الدساتير قيىودا علىى حالىة الاىوارإ  ولىم تتر هىا مالقىة  - 5

 وحرياته.  اإلنسانصا على حقوق فى يد السلاة التنفيذية  حر 
 اإلعىىىالنيعىىىرا  عنغلىىىا الدسىىىاتير العربيىىىة علىىىى رئىىىيا الدولىىىة عتفىىىرا  - 4

 انسىىىتثنائية الصىىىادرة بموجبىىىه علىىىى المجلىىىا ا وامىىىرالخىىىاا بحالىىىة الاىىىوارإ  و ىىىذل  
( خىىالل مىىدة ن تتجىىاوز ا مىىة عو مجلىىا النىىواامجلىىا  عو)مجلىىا الشىىعا  التشىىريعى 

 ليقرر ما يراه بشقنها.  إصدارهاما من تاري  خمسة عشر يو  عحيانا  
 عحيانىا  تحدد بعا الدساتير العربية حالىة الاىوارإ بمىدة معينىة  ن تتجىاوز   -3

بعىىىىد موافقىىىىة المجلىىىىا  إنزيادتهىىىىا  عوثالثىىىىين يومىىىىا  ون يجىىىىوز لىىىىرئيا الدولىىىىة تجديىىىىدها 
 التشريعى. 
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ا الحريىىات تعليىىق بعىى إجىىراءات عنتىىنا بعىىا الدسىىاتير العربيىىة علىىى   - 2
 القضاء. إلىوالحقوق ن تحول دون حق الفرد باللجوء 

 :  ما يلى حالة الاوارإ فى قوانين الدول العربية إعالنا شروا يلختيم ن و 
  الحانت التالية: حالة الاوارإ فى إعالنيجوز   -1
 . قيام حالة تهدد بوقوعها عوحالة الحرا  -
فىىىى جىىىزء منهىىىا للخاىىىر   عوالدولىىىة النظىىىام العىىىام فىىىى  عو ا مىىىنحالىىىة تعىىىرا  -

 انتشار وباء.  عووقوع  وارث عامة   عوبسبا حدوث اضارابات داخلية  
 عوالملىى    عوبقىىرار مىىن رئىىيا الجمهوريىىة  عوتعلىىن حالىىة الاىىوارإ بمرسىىوم   -5

 إعالنيعرا مرسوم  عنمجلا الوزراء. وتشترا بعا دساتير وقوانين الدول العربية 
 اجتماع له.  عولفى  لاة التشريعيةسحالة الاوارإ على ال

  الاوارإ: حالة إعالنيتضمن مرسوم  عنيجا   -4
  بسببها.  ععلنتبيان الحالة التى  -
 .  تحديد المناقة التى تشملها -
 تاري  بدء سريانها.  -
 
 القيود التى تفرضها حالة الاوارإ -3

 -حالىة الاىوارإ لنىتععمتى - نائبه عوالحا م العرفى  عوالمل   عولرئيا الدولة 
 شفوى التدابير اآلتية:  عويتخذ  مر  تابى  عن

والمىرور  واإلقامىةفىى انجتمىاع واننتقىال  ا شىخااوضع قيود على حرية  -1
 ا مىىىنالخاىىىرين علىىىى  عومعينىىىة  والقىىىبا علىىىى المشىىىتبه فىىىيهم  عوقىىىات عو نعمىىىا فىىىى 

 بقح ىىىام  دون التقيىىىد نوا مىىا  ا شىىىخااتفتىىي  بوالنظىىام العىىىام واعتقىىالهم والتىىىرخيا 
 . ا عمالعمل من عى شخا بتقدية عى الجنائية  و ذل  ت لي   اإلجراءاتقانون 
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 ىىىىان نوعهىىىىا  ومراقبىىىىة الصىىىىح  والنشىىىىرات  عيىىىىا  مراقبىىىىة الرسىىىىائل والمخىىىىابرات  -5
 واإلعىالنوجميىع وسىائل التعبيىر والدعايىة  واإلذاعىاتوالمابوعات والمحىررات والرسىوم 

ل اء امتيازها قبل نشرها  وضباها  غالقومصادرتها وتعايلها واا  عما ن ابعها.  واا
غالقهاالعامة  وا ما نمواعيد فتح المحال  تحديد  -4  . واا
بفىىرا الحراسىىة علىىى الشىىر ات  وا مىىرعقىىار  عومنقىىول عى انسىىتيالء علىىى  -3

الىىديون وانلتزامىىات المسىىتحقة والتىىى تسىىتحق علىىى مىىا  عداءوالمسسسىىات  و ىىذل  تقجيىىل 
 . على ما تفرا عليه الحراسة عولى عليه تستو 

 عوالمىىىىىىىواد القابلىىىىىىىة لالنفجىىىىىىىار  عووالىىىىىىىذخائر  با سىىىىىىىلحةسىىىىىىىحا التىىىىىىىراخيا  -2
غالقبتسليمها وضباها  وا مر عنواعهاالمفرقعات على اختال     ا سلحة. مخازن  واا

عزلهىا  وتنظىيم وسىائل النقىل وحصىر المواصىالت  عوبعا المنااق  إخالء -2
 المنااق المختلفة. وتحديدها بين 

 
 فى إعالن حالة الاوارإ السلاة التشريعية دور -2

مظىاهر من و يالحظ عن قوانين الاوارإ تتجاوز صالحيات السلاات التشريعية  
  :هذا التجاوز
فىىى  عوحالىىة الاىىوارإ فىىى الىىبالد   إعىىالنغلىىا قىىوانين الاىىوارإ حىىق عتنىىيا   -1
خايىر جىدا فىى  عمىر اإلعىالنهىذا  عنم بىه السىلاة التنفيذيىة. ومىن المسىلإلى جزء منها 

فىىىىرا قيىىىىود اسىىىىتثنائية علىىىىى سىىىىلو  المىىىىواانين  إلىىىىىحيىىىىاة الىىىىبالد العامىىىىة. فهىىىىو يىىىىسدى 
  التىى صىانتها الدسىاتير  لإلنسىان ا ساسىيةتعايل الضمانات  إلىوتصرفاتهم  ويسول 

 . اإلنسانيةفى المجتمعات  ا ساسيةوعقرتها مبادإ القوانين 
 ععمىالعمىل مىن  ا صىلجزئيىا هىو فىى  عوالة الاوارإ   ليا ح إعالنن إلذل  ف

بصىورة مسقتىة  وتحىت  إنالسىلاة التنفيذيىة   إلىيو ل  عنالسلاة التشريعية  ون يجوز 
حالىىة الاىىوارإ  ةالتنفيذيىىشىىروا دقيقىىة ومحىىددة و افيىىة  تضىىمن عىىدم اسىىتخدام السىىلاة 

 ياتها. وغا عهدافها  لتحقيق عرادت ذل  لما  إليهاوسيلة تلجق  
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تضع بعا قوانين الاوارإ القيود والتدابير انسىتثنائية علىى حقىوق  عنبعد  -5
تضي  نصا يجيز للسىلاة التنفيذيىة توسىيع هىذه القيىود  -حالة الاوارإ عثناء- اإلنسان

 . ا حوالتضييقها حسا  عوعند انقتضاء  
نفسىىه هىىو لصىىالحيات السىىلاة التشىىريعية  فقىىانون الاىىوارإ  اتجىىاوز  وهىىذا مىىا يعىىد

بتشىىريع  إنالسىىلاة التشىىريعية  ون يجىىوز تعىىديل نىىا مىىن نصوصىىه  ععمىىالعمىىل مىىن 
نصىىادر عىىن السىىلاة التشىىريعية نفسىىها   ضىىاعت الجىىدوى مىىن رسىىم القواعىىد والحىىدود  واا

 إعالنها السلاة التنفيذية فى ممارسة اختصاصاتها الواسعة عند م بتلتز  عنالتى يجا 
ن عىىىىدمحالىىىىة الاىىىىوارإ   مىىىىن وجىىىىود قىىىىانون للاىىىىوارإ  مىىىىا دامىىىىت السىىىىلاة  الح مىىىىة تواا
  . قرارب عوهذا القانون بقمر عرفى بمرسوم  عح امتعدل  إنالتنفيذية تمل  

نائبىىىىه صىىىىالحية تحديىىىىد  عوغلىىىىا قىىىىوانين الاىىىىوارإ الحىىىىا م العرفىىىىى عتخىىىىول  -4
وهىذا الح ىم مخىال  عحىدهما  الصىادرة مىن  ا وامىرالعقوبات التى تفىرا علىى مخالفىة 

قن  عندستورى المعمول به فى الدول العربيىة وفىى جميىع دول العىالم وهىو مبىدع للمبدع ال
حىىدد نىىوع العقوبىىة ومقىىدارها  يفالمشىىرع هىىو الىىذى   قىبىىنا قىىانون إنجريمىىة ون عقوبىىة 

سىلاة مهمىا  انىت  عى يفىوا بىه  عن  ون يجىوز لىه ععمالهوهذا التحديد هو عمل من 
 الظرو .  تومهما  ان
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مىىىىن  صىىىىالحيات السىىىلاة القضىىىىائيةل قىىىىوانين الاىىىوارإ جىىىىاوزيضىىىا  إلىىىىى ذلىىى  ت
  خالل:
 ا صىىىىولقىىىىوانين  عحااتىىىىهانحتيىىىىااى تىىىىدبير قضىىىىائى محىىىىا   حىىىىباالإن  -1

الجنائيىىىة بقيىىىىود شىىىديدة  لحمايىىىىة الفىىىرد مىىىىن التعىىىدى علىىىىى حقوقىىىه وحرياتىىىىه  واإلجىىىراءات
 . ا ساسية

السىىىلاة الخايىىىر فىىىى يىىىد  اإلجىىىراءوقىىىد جىىىاءت قىىىوانين الاىىىوارإ  ووضىىىعت هىىىذا 
المنصىىىوا  واإلجىىىراءات ا صىىىولق  واسىىىتثنته مىىىن ى  وسىىىمته بىىىىقالتوقي  العرفىىىاإلداريىىىة

المحا مىىات الجزائيىىة  وقيدتىىه بىىالقيود المنصىىوا عليهىىا فىىى  عصىىولعليهىىا فىىى قىىوانين 
 عيىىدتهامىىن الضىىمانات التىىى  ا دنىىىقىىانون الاىىوارإ  وهىىى قيىىود ن تتضىىمن حتىىى الحىىد 

 الدولية.  الدساتير والمواثيق والمعاهدات
ارت ىىىاا الشىىىخا جريمىىىة يعاقىىىا عليهىىىا  إلىىىىفىىىالتوقي  العرفىىىى ن يسىىىتند دائمىىىا 

وهىىذا   والنظىام ا مىنحالىة خاىورة الشىخا علىى  عوالقىانون  بىل ي فىى تىوافر انشىتباه 
والتوقيى  العرفىى غيىر محىدد المىدة فقىد تاىول   نائبىه عو له يعود تقديره للحا م العرفى 

 الاوارإ قائمة.  مدته ويبقى ما دامت حالة
يىتظلم  عنالمعتقىل وفىق قىانون الاىوارإ   االاىوارإ تجيىز للشىخ قوانينوبعا 

مىىدة  انقضىىت إذامح مىىة عسىى رية   إلىىى عوالدولىىة  عمىىنمح مىىة  إلىىىانعتقىىال   عمىىرمىن 
مىدة ا خىرى بعا قوانين الاىوارإ وهنا    يفرج عنه عنمن تاري  صدوره دون  معينة

الىتظلم  عوي ىون للموقىو  عرفيىا حىق المراجعىة  عن  وبدون التوقي  العرفى بها مفتوحة
 العرفى القاضى بتوقيفه.  با مرالاعن  عو

ومىىا قيىىل بالنسىىبة للتوقيىى  انحتيىىااى ينابىىق علىىى جميىىع القيىىود التىىى فرضىىتها 
والمىرور  وفىى  واإلقامىةفىى انجتمىاع والنقىل  وا شىياء ا شخااقوانين الاوارإ على 

  وفىىى مراقبىىة الرسىىائل والصىىح  والنشىىرات والمابوعىىات ا ن وا مىى ا شىىخااتفتىىي  
المحال العامة  وانستيالء على المنقىول  إغالقوفى  عنواعها ووسائل التعبير بمختل  

 عزلها.  عوخالء المنااق اا والذخائر  و  ا سلحةالعقار  وسحا تراخيا  عو
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انين جىىىاءت قىىىىو  عن مىىىن اختصىىىىاا السىىىلاة القضىىىائية  الىىىى انىىىت فهىىىذه القيىىىود 
 الاوارإ فسحبتها من يد هذه السلاة  ووضعتها فى يد السلاة التنفيذية. 

الحىىا م العرفىىى مىىن قبىىل هىىذا   وامىىرالمخالفىىة  إحالىىةتجيىىز قىىوانين الاىىوارإ  -4
الدولىة  بىدون حاجىة نتبىاع  عمىنمح مىة  إلىى عوالقضاء العسى رى   إلىمباشرة  ا خير
 العادية.  ا حوالالمعهودة فى  واإلجراءات ا صول
يفصىل بقىرار منىه فىى تنىازع  عنتخول بعا قوانين الاوارإ الحىا م العرفىى  -3

 . انختصاا بين القضاء المدنى والقضاء العس رى
مىا عرضىت القضىية علىى القضىاء المىدنى والقضىاء العسى رى فىى رن واحىد   فإذا

  عسىى رية وعخىىرىسىىلبيين مىىن مح مىىة مدنيىىة  عو إيجىىابيينفىىى حىىال صىىدور ح مىىين  عو
فان الحا م العرفى هىو الىذى يفصىل فىى تنىازع انختصىاا  وهىو الىذى يحىدد مىن هىى 

 المح مة صاحبة انختصاا فى نظر القضية. 
اإلداريىة لسىلاة لفى الف ر القضائى  ف ي  يتىر   وهذا ما يعد توجها غير معتاد

عمىىىىل قضىىىىائى محىىىىا  وهىىىىذا الفصىىىىل فىىىىى التنىىىىازع علىىىىى انختصىىىىاا  ومىىىىن ب القيىىىىام
 حىىاالىىذى  ا مىىر  وعهميىىةالقضىائية دقىىة  ا عمىىال ثىىر عهىىذا التنىىازع مىىن  عنالمعىرو  
المحىا م درجىة وا ثىر القضىاة  ععلىى إلىى -فىى الحىانت العاديىة– إسىناده إلىالمشرعين 

 خبرة. 
 عمنالصادرة عن محا م  ا ح امغلا قوانين الاوارإ الاعن فى عن تجيز  -2
 عوفقىىا لتصىىديق الحىىا م العرفىىى   ح ىىاماالمحىىا م العسىى رية  وتخضىىع هىىذه  عوالدولىىة  
 نائبه. 

الصادرة عن محىا م  ا ح امواضحة لحق الاعن فى  ةوفى هذا الموق  مصادر 
فقىا لتصىديق الحىا م العرفىى  ا ح ىامالمحا م العس رية  وتخضىع هىذه  عوالدولة   عمن
 نائبه.  عو

القاضىية  ا ح ىامالحا م العرفى فى قوانين الاىوارإ هىو الىذى يصىدق علىى  -2
والحا م العرفى فى بعىا قىوانين الاىوارإ هىو شىخا   تصبح مبرمة عنبعد  باإلعدام
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 ثىىر دول العىىالم  والتىىى عرخىر غيىىر رئىىيا الجمهوريىىة وهىىذا مخىىال  للقاعىدة المتبعىىة فىىى 
  اإلعىىىدام عح ىىىامتقضىىىى بىىىقن تنىىىاا بىىىرئيا الجمهوريىىىة حصىىىرا سىىىلاة التصىىىديق علىىىى 

صدار م ضمانة  افية لشخا ح ىم عليىه بسىلا حقىه مرسوم يقضى بذل   ب ية تقدي واا
 فى الحياة.
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 الفصل الثانى
 حالة الاوارإ فى مصر

 حدود وضوابا قانون الاوارإ -1
علىىىى عن يعلىىىن رئىىىيا الجمهوريىىىة  1801مىىىن دسىىىتور عىىىام  139نصىىىت المىىىادة 

علىى مجلىا  اإلعىالنويجا عرا هذا   حالة الاوارإ على الوجه المبين فى القانون
ذا  لخمسة عشر يومىا التاليىة ليقىرر مىا يىراه بشىقنهالشعا خالل ا  ىان مجلىا مىنحال  واا

ي ىىون  ا حىىوالوفىىى جميىىع   لىىه اجتمىىاع عولعلىىى المجلىىا الجديىىد فىىى  ا مىىريعىىرا 
 بموافقة مجلا الشعا.  إنحالة الاوارإ لمدة محددة  ون يجوز مدها  إعالن

ابيىىق عح ىىام وضىىوابا فىىى شىىقن إعمىىال وت حىىدوداالدسىىتورى ع المشىىرل  وضىىعوقىىد 
حىىىىدود  ول نىىىىه وضىىىىع شىىىىرواا  دونولىىىىم يالىىىىق تابيقهىىىىا فىىىىى عى وقىىىىت  إحالىىىىة الاىىىىوار 

التىىى صىىانها وضىىمنها  ا فىىراديىىد حريىىة يومبىىرراتل لمىىا لهىىا مىىن إجىىراءات صىىارمة فىىى تق
 .وذل  نحترام  رامة اإلنسان وحريته  الدستور
 
 عسباا إعالن حاله الاوارإ  -5

علقىة بحالىة الاىوارإ فىى مصىر علىى النحىو ويم ن استعراا عهم المحددات المت
 التالى:
 .حرا وقوع  -1
 قيام حاله تهدد بوقوع حرا. - 5
 .ة وارث عام- 4
 داخلية. اضاراباتحدوث - 3
 انتشار وباء. - 2
رئىىىىىيا الجمهوريىىىىىة حالىىىىىه  يعلىىىىىنن قعمىىىىىن الدسىىىىىتور  139 المىىىىىادةنصىىىىىت  ولقىىىىىد  

عىىرا هىىذا اإلعىىالن علىىى  ويشىىترا ضىىرورة  فىىى القىىانون المبىىينالاىىوارإ علىىى الوجىىه 
ذا  ان مجلىا   التالية ليقرر ما يراها بشقنه يومامجلا الشعا خالل الخمسة عشر  واا
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فى عول اجتماع له. وفى  ل ا حوال ي ون  المجلاالشعا منحال يعرا ا مر على 
مىىىدها إن بموافقىىىة مجلىىىا الشىىىعاق. وقىىىد  يجىىىوزإعىىىالن حالىىىه الاىىىوارإ لمىىىدة محىىىددة ون 

حالىىىىه الاىىىىوارإ  إعىىىىالنعلىىىىى عن ق الىىىىنا 1829لسىىىىنه  125وارإ عضىىىىا  قىىىىانون الاىىىى
 وانتهاءها بقرار من رئيا الجمهوريةق

 
 الاوارإ ةمبررات إعالن حال -5
مىىىن الفوضىىىى  ةشىىىروا إعىىىالن حالىىىه الاىىىوارإ  إلىىىى حالىىىمىىىن عى تىىىوافر  يىىىسدى  

شىىاعة عىىدم انسىىتقرار وانتشىىار الجىىرائم والسىىرقات ىداخلالىى وانضىىاراا وهنىىا ي ىىون  ..واا
لمحافظة على ا من وانستقرار وحفظ ا من والسىالم ادور جلى فى لى الدول القيام بع

شاعة الامقنينة بىين الجميىع بىقن الدولىة تقىوم بواجبهىا فىى حمايىة مصىالح و انجتماعى  اا
مجموعىىة مىن الضىمانات التشىىريعية  وضىعولقىد حىىرا المشىرع علىى  المىواانين. جميىع

للسىىىلاة التنفيذيىىىىة  المخولىىىىةدام السىىىلاات بهىىىد  الحىىىد مىىىىن ظىىىاهرة التعسىىىى  فىىىى اسىىىىتخ
 يلى: ما الضماناتبموجا العمل بهذه القوانين  حيث يقتى على رعا تل  

 الضمانات الدستورية عون: 
عقىر  حيىثعىد مىن قبيىل ععمىال السىيادة  يعن إعالن حالة الاىوارإ  من بالرغم   

 عىدمى تىنا علىى قمن الدستور والت 29دة اذل  يجافى نا الم عنالقضاء بذل   إن 
ن عثىم ن يجىوز  ومىن.. ععمىال اإلدارة ضىد رقابىة القضىاءق مىنجواز تحصين عى عمىل 
الصىىىادرة بمناسىىبة تابيىىىق قىىىانون الاىىىوارإ عىىىن رقابىىىة  اإلداريىىىةتخىىرج جميىىىع التصىىىرفات 

 القضاء وسلاانه.
فقد اختا المشرع المصرى مح مة عمن الدولة العليا دون   عخرىناحية  ومن  
تحىىىال إليهىىىا   بىىىل   افىىىة التظلمىىىات مىىىن عوامىىىر انعتقىىىال و ىىىذل  الاعىىىون بنظىىىرغيرهىىىا  
 4المىادة  نصىتعى جهىة قضىائية عخىرى. وقىد  عماموى المنظورة االتظلمات والدع جميع

فورا  ل  يبلان قععلى  1805لسنة  40رقم  بالقانونم رر من قانون الاوارإ المعدلة 
اعتقالىه وي ىون لىه الحىق انتصىىال القىىبا عليىه عو  بقسىباامىن يقىبا عليىه عو يعتقىل 
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ويعامل المعتقل معاملة المحبوا احتياايىا  بمحامبمن يرى إبالغه بما وقع وانستعانة 
عو انعتقال إذ انقضى ثالثون يومىا مىن  القباوللمعتقل ول ل ذى شقن عن يتظلم من 

 تاري  صدوره دون عن يفرج عنهق.
  لشخصية للمواان المصرىالمشرع الدستورى على ضمان الحرية ا حرا ولقد

مىىن ضىىىمن ا هىىدا  وال ايىىىات التىىى عجمعىىىت اإلرادة  الدسىىىتورفجىىاء ذلىى  ضىىىمن وثيقىىة 
 : علىالعامة على تحقيقها إذ نصت 

إنسىىىانية اإلنسىىىان وعزتىىىه هىىىى  عنلإلنسىىىان المصىىىرى عىىىن إدرا  الحقيقىىىة  الحريىىىةق
و مثلهىىا نحىى البشىىريةه تىىالشىىعاع الىىذى هىىدى ووجىىه خىىا سىىير التاىىور الهائىىل الىىذى قاع

الذى هىو محىور  الفردذل  عن   ا على. وعن  رامة الفرد انع اا ابيعى ل رامة الوان
وقوتىىىه  الىىىوانا سىىىاا فىىىى بنىىىاء الىىىوان وبقيمىىىه الفىىىرد وبعملىىىة وب رامتىىىه ت ىىىون م انىىىة 

 سىىىاا اعن سىىىيادة القىىىانون ليسىىىت ضىىىمانا مالوبىىىا لحريىىىة الفىىىرد فحسىىىا ل نهىىىا  وهيبتىىىه.
 نفا الوقت ق. الوحيد لمشروعية السلاة فى

 على انه:  نصتمن الدستور فقد  31ذل  فى نا المادة  تبلور ولقد 
عد حالىة التلىبا ن  وفيما  الشخصية حق ابيعى وهى مصونة ن تما الحريةق

عو منعه من التنقل  قيديجوز القبا على عحد عو تفتيشه عو حبسه عو تقييد حريته بقى 
ا مىىىر مىىىن  هىىىذاة عمىىىن المجتمىىىع  ويصىىىدر إن بىىىقمر تسىىىتلزمه ضىىىرورة التحقيىىىق وصىىىيان

مىىىدة  القىىىانونالقاضىىىى المخىىىتا عو النيابىىىة العامىىىة وذلىىى  وفقىىىا  ح ىىىام القىىىانون ويحىىىدد 
 الحبا انحتيااىق .

ضرورة توافر شروا معينة إلم انية على من الدستور  31المادة  تس دثم  ومن 
 : وهى المواان تقييد حرية 
 ئية. ضرورة وجود تحقيق عمام جهة قضا -1
النيابىىىة( بضىىىرورة  عوصىىىدور إذن مىىىن الجهىىىة القضىىىائية )القاضىىىى المخىىىتا  -5

 القبا على عحد ا شخاا. 
 عن ي ون ال را منه صيانة عمن المجتمع.  -4
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 اتفاق ا ذن مع عح ام القانون.  -3
مىىىن الدسىىىتور بعىىىا الضىىىمانات ا خىىىرى حيىىىث جىىىاء  35المىىىادة  وضىىىعت ولقىىىد

قيىىىد تجىىىا بىىىقى عليىىىه عو يسىىىجن عو تقيىىىد حريتىىىه مىىىواان يقىىىبا   ىىىلق :نعنصىىىها علىىىى 
 مىا ن يجىوز   معاملته بما يحفظ عليه  رامة اإلنسان  ون يجوز إيذاسه بىدنيا عو معنويىا

 و ىىل  فىىى غيىىر ا مىىا ن الخاضىىعة للقىىوانين الصىىادرة بتنظىىيم السىىجون هحجىىزه عو حبسىى
منىه يهىدر قول يثبت عنه صدر من مواان تحت واقة شئ مما تقىدم عو التهديىد بشىمء 

    .عليهق يعولون 
الضىىىمانة ا ولىىىى فىىىى عىىىدم   تتمثىىىل شىىىملت هىىىذه المىىىادة ضىىىمانتين عساسىىىيتين وقىىىد

عو مقيىىد الحريىىة فىىى غيىىر ا مىىا ن الخاضىىعة للقىىوانين الصىىادرة  المحبىىواجىىواز إيىىداع 
ثىىم عىىدم اسىىتخدام معسىى رات الجىىي  عو فىىرق ا مىىن عو مباحىىث  ومىىنبتنظىىيم السىىجون  

 الضىىىمانة عمىىىا إليىىىداع المعتقلىىىين عو المحتجىىىزين.  قمىىىا نتودعات عمىىىن الدولىىىة عو المسىىى
 اعتقالىهالثانية فتتمثل فى باالن انعترا  عو ا قوال التى قد يدلى بها عى شخا تىم 

يذاسه بدنيا عو عقليا ننتزاع ذل  انعترا  عو ا قوال .  واا
ا   الشخصىىية واحترامهىى الحريىىةمىىواد الدسىىتور علىىى ضىىمانات  معظىىم  ع ىىدت ولقىىد

 :ومن ذل  نذ ر المواد التالية
اعتىىىىداء علىىىىى الحريىىىىة   ىىىىلقوالتىىىىى تىىىىنا علىىىىى عن  مىىىىن الدسىىىىتور 20 المىىىىادة- 

الخاصىىة للمىىواانين وغيرهىىا مىىن الحقىىوق والحريىىات العامىىة  الحيىىاةالشخصىىية عو حرمىىة 
سقا الدعوى الجنائية ون المدنية الناشئة عنهىا جريمة ن ت   والقانونالتى ي فلها الدستور 

 تعويضا عادن لمن وقع علية انعتداءق.  الدولةتقادم وت فل بال
شخصية ون جريمة ون  العقوبةن: قعمن الدستور والتى نصت على  22 المادة-

على قىانون  ون توقىع عقوبىة إن بح ىم قضىائى ون عقىاا إن بنىاء علىى  بناءعقوبة إن 
 القانونق. إن على ا فعال الالحقة لتاري  نفاذ  عقااقانون  ون 
 :والتى قضت بقن  من الدستور 20 المادة-
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ت فل فيها ضمانات الدفاع عن  قانونيةبرإ حتى تثبت إدانته فى محا م  المتهمق
 نفسه ق.
مىىىن تسىىىلا حريتىىىه عو يقىىىبا عليىىىه عن يبلىىىا  ل ىىىلق  مىىىن الدسىىىتور: 01 المىىىادة-
إبالغىىه بمىىا حىىق انتصىىال بمىىن يىىرى  لىىه وي ىىونالقىىبا عليىىه عو اعتقالىىه فىىورا   بقسىىباا

  ويجىىىا إعالنىىىه علىىىى وجىىىه  القىىىانونوقىىىع عو انسىىىتعانة بىىىه علىىىى الوجىىىه الىىىذى ينظمىىىه 
مىن اإلجىراء الىذى قيىد حريتىه  القضىاءالسرعة بالتهم الموجه إليه وله ول يرة التظلم عمىام 
فيىه مىن خىالل مىدة وعن وجىا  الفصىلالشخصية   وينظم القانون حق التظلم بما ي فل 

 اإلفراج حتماق.
 
 الضمانات القانونية نيا: ثا
 عح ام قانون العقوبات وءفى ض -

مىىىن قىىىانون العقوبىىىات القىىىبا علىىىى ا شىىىخاا عو حبسىىىهم  597 المىىىادة جرمىىىت
إذ نصت على )  ل مىن يقىبا علىى عى شىخا عو  المختصينبدون عمر من الح ام 

وفىى غيىر ا حىوال التىى   المختصىين بىذل  الح ىامحبسه عو حجىزه بىدون عمىر مىن عحىد 
بىىالحبا عو ب رامىىة ن تتجىىاوز  يعاقىىار  فيهىىا القىىوانين بىىالقبا علىىى ذوى الشىىبهة تصىى

 مائتى جنية(. 
بىىىالحبا  ىىىل  يعاقىىىاق: عن مىىىن قىىىانون العقوبىىىات علىىىى 154قضىىىت المىىىادة  ولقىىىد

تنفيىذ ح ىم عو عمىر ممىا يىذ ر بعىد مضىى ثمانيىة عيىىام  عىنمتنىع عمىدا اموظى  عمىومى 
الح ىىىىم عو ا مىىىىر داخىىىىال فىىىىى اختصىىىىاا  تنفيىىىىذمىىىىن إنىىىىذاره علىىىىى يىىىىد محضىىىىر إذا  ىىىىان 

 الموظ ق 
 
 قانون اإلجراءات الجنائية وءفى ض -

جىواز القىبا علىى  عىدمق مىن قىانون اإلجىراءات الجنائيىة علىى 43 المىادةنصت 
بجنايىة عو جنحىة يعاقىا عليهىا بىالحبا مىدة تزيىد علىى  التلىباا شخاا إن فى حالىة 
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سىىماع عقىىوال المىىتهم  ضىىرورةق اآلتىىى   فقىىد نصىىت علىىى 42المىىادة  عمىىاسىىنواتق.  ثالثىىة
ذا لىىىم يىىىقتى بمىىىا يبرئىىىه فعلىىىى مىىىقمور الضىىىبا   سىىىاعة 53 خىىىاللالمقبىىىوا عليىىىة فىىىى  واا

ى ينب ىىى عليهىىا اسىىتجوابه فىىى ظىىر  تىالمختصىىة وال العامىىةالقضىائى إرسىىاله إلىىى النيابىىة 
 عو حبسه احتيااياق. عنهثم تقمر باإلفراج   ساعة عخرى 53

 ى اآلتى:فقد نصت عل 35المادة  عما
انبتدائيىة وانسىتئنافية  المحىا ممن ععضىاء النيابىة العامىة ورسسىاء وو ىالء  ل لق

والتق د مىن عىدم وجىود  اختصاصهمزيارة السجون العامة والمر زية الموجودة فى دوائر 
وعلىىى عوامىىر القىىبا  السىىجنمحبىىوا بصىىفة غيىىر قانونيىىة ولهىىم عن يالعىىوا علىىى دفىىاتر 

عى ش وى يريىد  منهنها وعن يتصلوا بقى محبوا ويسمعوا والحبا وعن يقخذوا صورا ع
 لحصىىولهموعلىىى مىىديرى ومىىوظفى السىىجون عن يقىىدموا لهىىم  ىىل مسىىاعدة   ها لهىىميعن يبىد

 على المعلومات التى يالبونهاق. 
 
 
التىىىى وا بىىىت إعالنهىىىا  والظىىىرو تىىىاري  إعىىىالن حالىىىه الاىىىوارإ فىىىى مصىىىر  -4
ل ا  ها ءواا

تحىىت اسىىم ا ح ىىام  1813ة فىىى نىىوفمبر عرفىىت مصىىر حالىىة الاىىوارإ  ول مىىر 
العرفيىىىة  حيىىىث ععلنتهىىىا قىىىوات انحىىىتالل اإلنجليىىىزى فىىىى مصىىىر بسىىىبا انىىىدنع الحىىىرا 
العالمية ا ولى  إذ رغا اإلنجليز فى فرا قبضتهم الحديدية على  افة شئون مصىر 
نسىىىت الل مواردهىىىا فىىىى خدمىىىة مصىىىالح برياانيىىىا عثنىىىاء الحىىىرا  وتىىىم إل ائهىىىا فىىىى عىىىام 

واننتفاضات الشعبية ضد  1818د انتهاء الحرا بقربع سنوات وانتهاء ثورة بع 1855
اإلنجليىىز وصىىدور تصىىريح فبرايىىر بىىإعالن إل ىىاء الحمايىىة البرياانيىىة علىىى مصىىر  وفىىى 

والخىىىىىاا بنظىىىىىام ا ح ىىىىىام  1854لسىىىىىنة  12صىىىىىدر القىىىىىانون رقىىىىىم  1854يونيىىىىىو  52
 العرفية.
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 إبىىان ثىىم ععلنىىت 1855ام  ح ىىام العرفيىىة منىىذ عىىلوظلىىت مصىىر بىىدون إعىىالن  
وتىىىم إل ائهىىىا فىىىى  1848 عىىىامععيىىىد إعالنهىىىا فىىىى سىىىبتمبر  دفقىىىالحىىىرا العالميىىىة الثانيىىىة 

  وذل  على الرغم من عن هذه الفترة شىهدت اضىارابات داخليىة وثىورات 1832ع توبر 
الوفد ضد انحتالل اننجليزى والقصر  ومع ذل  لم تعلن حالة الاىوارإ.  قادهاعارمة 

انون ا ح ىىام العرفيىىة فىىى مصىىر حىىانت تابيقهىىا علىىى حىىالتين وذلىى  علىىى وقىىد قصىىر قىى
سىىىبيل الحصىىىر  وهمىىىا حالىىىة إغىىىارة قىىىوات العىىىدو المسىىىلحة عو بسىىىبا وقىىىوع اضىىىارابات 

 داخلية.
وفىور انتهىاء الحىىرا العالميىة الثانيىة  تىىم إعىالن إل ىاء حالىىة ا ح ىام العرفيىة  ثىىم 

 لسىاين ودخىول مصىر هىذه الحىرا بسىبا قيىام حىرا ف 1839إعالنها فىى مىايو  ععيد
مىىع اسىىتمرارها جزئيىىا ول ىىن فىىى المنىىااق الحدوديىىة مىىع  1827فىىى إبريىىل  إل ائهىىاليىىتم 

ا ح ىىام العرفيىىة فىىى   ثىىم ععيىىد العمىىل بسىىيناء والبحىىر ا حمىىر تىمحىىافظفلسىىاين فىىى 
لتل ىى  1822تل  ا ح ام حتىى عىام  واستمرتحريق القاهرة  بسبا 1825يناير عام 
 .ان الثالثى على مصربسبا العدو 

تم تعديل قانون ا ح ام العرفية بالقانون رقم  1825يوليو  54وفى ععقاا ثورة 
فى ا ول من  ععلنتوتعديالته  و  1829لسنة  125  ثم القانون رقم 1823لسنة  24

مصىىر وسىىوريا وانتهىىت هىىذه ا ح ىىام عىىام  بىىينعقىىا إعىىالن الوحىىدة 1822نىىوفمبر عىىام 
 علىىىىبسىىىبا العىىىدوان اإلسىىىرائيلى  1820يونيىىىو عىىىام  2فىىىى  ايىىد العمىىىل بهىىىععو   1823

ع تىىوبر  2حالىىه الاىىوارإ فىىى  ععلنىىتوعخيىىرا    1897مىىايو  12هىىا فىىى ئمصىىر ليىىتم إنها
واستمرت منذ ذل  التاري  حتى  الساداتالرئيا الراحل عنور  اغتيالعقا  1891عام 

 وقتنا هذا. 
اىوارإ بفتىرات متقاعىة قبىل اسىتمر سىريان قىانون ال 1825ثورة قيام منذ  عنهعى 

   . الوقت الراهن إلى 1891منذ  انقااع ودونمامستمرة    وبصفة1891عام 
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 القسم التابيقى
 الفصل الثالث

 البرلمان وحالة الاوارإ: القيود واإلم انيات
 مقدمة: عثر التر يا الحزبى على موق  البرلمان من حالة الاوارإ

مىىن عهىىم العوامىىل التىىى تىىسثر علىىى مواقىى   ممىىا ن شىى  فيىىه عن التر يىىا الحزبىىى
البرلمىىىىان واتجاهاتىىىىه فىىىىى العديىىىىد مىىىىن المواقىىىى  وخاصىىىىة المواقىىىى  التصىىىىويتية للقىىىىرارات 
والسياسىىات التىىى تتبناهىىىا الح ومىىة ويقرهىىىا المجلىىا للعمىىىل بهىىا. وتىىىقتى عهميىىة التر يىىىا 

ن ش  فيه الحزبى للقدرة التى يلعبها الحزا فى التصويت على القرارات النهائية  فمما 
عن عغلبية الحزا الوانى سمحت عو سىهلت قمىرورق الموافقىة علىى القىرارات انسىتثنائية 
ومنها موضوع الدراسة حالة الاوارإ  حيث عن القرار مضمون له ا غلبيىة مىن البدايىة 

 لمروره.
وتجىىىدر اإلشىىىارة إلىىىى بعىىىا المالحظىىىات التىىىى تمىىىت خىىىالل مناقشىىىات قىىىرار المىىىد 

 دور ا غلبية فى البرلمان:والتى تس د عهمية عو 
بىىقن القىىرار صىىادر   -وربمىىا المعارضىىة والمسىىتقلون-يتىىقثر ععضىىاء ا غلبيىىة -1

من رئيا الجمهورية وبالتىالى قىد يحىدث نىوع مىن الموافقىة قبقصىد عو ب يىرق مباشىرة  عو 
قىىىد يثىىىور اللىىىبا لىىىدى بعىىىا ا عضىىىاء بقنىىىه قىىىرار جمهىىىورى ولىىىيا للمجلىىىا الحىىىق فىىىى 

 لموافقة عليه ع ورفضه.التعديل عليه عما ا

يلعا ععضاء الحزا الوانى موق  المدافع عو المتبنى لسياسات عو خاصىة -5
لقرار المد وذل  فى مواجهىة المعارضىة والمسىتقلين  وظهىر هىذا جليىا مىن خىالل تحليىل 

 المناقشات.

نسىىبة المتحىىدثين مىىن ا غلبيىىة ع بىىر مىىن نسىىبة المعارضىىة فىىى المناقشىىات ممىىا -4
 بر على الرعى العام  إن فيما ندر والجزء التابيقى يظهر هذا.ي ون له صدى ع 
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هنا  تقثير  بير للعالقة بين نىواا ا غلبيىة والح ومىة  حيىث دائمىا مىا يثىور -3
القىول عو الخىال  قحىىزا الح ومىةق عو  قح ومىىة الحىزاق  ول لهمىا تىىقثير علىى المواقىى  

 والقرارات التى يتخذها المجلا.

جىىال الىىنظم السياسىىية المقارنىىة  فىىإن مصىىر ن يم ىىن وبعيىىدا عىىن الخىىوا فىىى م
 حىىداهما  ت لىىانظىىام رئاسىىى ون برلمىىانى فهىىى خلىىيا مىىا بىىين ا ثنىىين دون   تصىىنيفها 

  وبالتىىىالى فىىىإن الح ىىىم علىىىى ابيعىىىة -مىىىن الناحيىىىة النظريىىىة علىىىى ا قىىىل–علىىىى اآلخىىىر 
حالىىة خاصىىة.  العالقىة ن تحىىدده عو تضىعه قواعىىد الىنظم المعروفىىة  وبالتىالى فىىنحن عمىام

مصىىر مىىن الىىدول التىىى قتت ىىولق فيهىىا السىىلاة التنفيذيىىة علىىى السىىلاة التشىىريعية وتىىسثر 
عليها بش ل  بير وواضح. ومن خالل التحليل لمناقشات ومداونت المجلا فى القىرار 
الخىىاا بمىىد حالىىة الاىىوارإ نجىىد عن الح ومىىة لهىىا سىىاوة  بيىىرة  ون ي فىىل قىىدرتها علىىى 

اا  فنجىىد ال ثيىىر مىىن النىىواا سىىواء مىىن المعارضىىة عو المسىىتقلين التىىقثير فىىى نفىىوا النىىو 
يتقثرون ببيان السىيد رئىيا مجلىا الىوزراء عو بيىان وزيىر الداخليىة عو ردود وزيىر العىدل 
عو وزير الدولة لشئون مجلا الشعا فى المناقشات ويتم ت يير موقفهم عو نجدهم على 

سىباا والمبىرارت التىى تسىوقها الح ومىة با  مقتنعىينعقل تعبير متقثرين بدرجة  بيىرة عو 
 وتعرضها على المجلا لتبنى القرار عو لتسهيل مروره. 

وتعتمىىد الح ومىىة فىىى  ثيىىر مىىن ا حيىىان علىىى ا غلبيىىة التىىى يسىىيار بهىىا الحىىزا 
الىىىىوانى علىىىىى المجلىىىىا  وعيضىىىىا رئاسىىىىة السىىىىيد رئىىىىيا الجمهوريىىىىة للحىىىىزا ممىىىىا يسىىىىهل 

للقرار عو يحدث نىوع مىن الامقنينىة للموافقىة  مقمورية عو مسئولية الح ومة عند عرضها
 المبدئية عليه.     

 
 عون: التحليل ال مى إلجمالى المناقشات البرلمانية حول تمديد حالة الاوارإ

ويسعى هذا الفصل الى ال ش  بالتحليىل ال مىى للمناقشىات البرلمانيىة عىن عبعىاد 
لىا والح ومىة علىى موقى  العالقىة بىين المجمواق  النواا من الموضوع  وفحا عثر 
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المجلا من القرار. فبالتق يد عن دينامي ية العالقة بين البرلمان والح ومة فى عى نظىام 
سياسى ي ون لهىا تىقثير  بيىر علىى مواقى  البرلمىان عو اتجاهاتىه العامىة عو اىرق عدائىه 

 وموافقته على السياسات العامة للدولة.
وحتىىىى عىىىام  1895منىىىذ عىىىام وخىىىالل مناقشىىىات مجلىىىا الشىىىعا لحالىىىة الاىىىوارإ 

  تىم تحليىل بيانىىاتهم مداخلىة 131عضىوا  قىىدموا  159شىار  فىى المناقشىات   5774
  التالى.  

 (1جدول رقم )
 المناقشات من حيث النوع ا عضاء المشار ون فى

 النوع النسبة المئوية

 ذ ر 8263

 عنثى 462

 
مشىىىار ات  يالحىىىظ مىىىن خىىىالل الجىىىدول السىىىابق عن مشىىىار ات الرجىىىال ع بىىىر مىىىن

السىىيدات فىىى مناقشىىة القىىرارات الخاصىىة بمىىد حالىىة الاىىوارإ  فمىىن خىىالل التحليىىل عتضىىح 
 عن مشار ة المرعة ن تزيد عن امرعة واحدة شار ت فى المناقشات عثناء نظرها.

 
ومىىن خىىىالل النسىىىا المىىذ ورة  ومقارنىىىة بنسىىىبة الىىىذ ور إلىىى اإلنىىىاث فىىىى المجلىىىا 

د ضىىىع  مشىىىار ة المىىىرعة  وقىىىد يعىىىزز ذلىىى  عيضىىىا خىىىالل عدوار اننعقىىىاد المختلفىىىة يتق ىىى
المالحظة التى تىم رصىدها بشىقن ضىع  المشىار ات فىى البرلمىان   ىل لقىرار مىد حالىة 

 %(!. 2الاوارإ  حيث عنه فى ع ثر الحانت مشار ة ن تزيد النسبة عن )
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 (5جدول رقم )
 اننتماء الحزبى ل عضاء المشار ين فى المناقشات

 حزاال النسبة المئوية

 وانى 5065

 وفد 5965

 عمل 5060

 تجمع 162

 عحرار 562

 ناصرى 762

 مستقل 1564
مىن الالفىىت لالنتبىىاه عن نسىبة مشىىار ة ا عضىىاء مىىن الحىزا الىىوانى ليسىىت هىىى 
النسبة ال برى فىى المناقشىات لقىرارات مىد حالىة الاىوارإ  وذلى  علىى الىرغم مىن تحقيىق 

مختلفة  ويرتبا بهذا التحليل مالحظتين هامتين: الحزا ل غلبية على مدار السنوات ال
عونهما حرا ا حزاا المختلفة على توضيح مواقفها عو الحىديث للتعبيىر عىن الىرفا 
عو انمتناع  وعيضا اعتمادا على حقها الممنو  من الالئحة الداخلية للمجلا من حيث 

الحىديث  وثانيهمىا تس ىد عو رسساء الهيئات البرلمانيىة ب لممثلمإعااء الحق عو ا ولوية 
على ضع  المشار ات فى مناقشة القرار لمد حالة الاوارإ  وعيضا سو  يتضح مىن 
خىىالل التحليىىل ال مىىى ضىىيق الوقىىت قالخنىىاقق للمناقشىىات فىىى البرلمىىان عىىن الموضىىوع  
وتجىىا اإلشىىارة إلىىى عن عغلىىا المناقشىىات لقىىرارات مىىد حالىىة الاىىوارإ تىىقتى عثنىىاء مناقشىىة 

 اللجنة الخاصة للرد على بيان الح ومة. المجلا لتقرير 
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 (4جدول رقم )
 ا عضاء المشار ون فى المناقشات من حيث الصفة اننتخابية

 الصفة النسبة المئوية

 فئات 2962

 عامل 48

 فال  562

بالرجوع إلى  شو  ا عضاء وصفاتهم اننتخابية نجد عن نسبة التمثيىل للعمىال 
حيث عن نسبة  -%27اعتمادا على قاعدة نسبة الى  –فة هى ا على فى الفئات المختل

% على عقصى تقدير  وبالتالى من  2الفالحين المضافة إلى العمال ن تزيد عن نسبة 
الالفت لالنتباه عن نسبة ا عضاء من المنتمين لصفة الفئات هىى ا علىى مشىار ة فىى 

عديىىد مىىن ا سىىباا والتىىى مناقشىىات قىىرار المىىد لحالىىة الاىىوارإ  وهىىذا مىىا قىىد يرجىىع إلىىى ال
يصعا على الباحث رصدها فقد ت ون للتوازنات داخل المجلا  عو لضع  المشىار ة 

عضو فقا  عو قد ي ون عدم اهتمام العديد من ا عضاء  52-57حيث ن تزيد عن –
 مىىىىا يتضىىىىح مىىىىن خىىىىالل الجىىىىزء الخىىىىاا –بالمشىىىىار ة  وقىىىىد ت ىىىىون لت يىىىىا ا عضىىىىاء 

 .-ةبالسجالت التصويتية فى الدراس
 (3جدول رقم )

 مواق  ا عضاء المشار ون فى المناقشات
 الموق  النسبة المئوية

 مسيد 5960

 معارا 2965

 ممتنع 461

 
مىىىن المالحظىىىات الواجىىىا التوقىىى  عنىىىدها  عن نسىىىبة المشىىىار ين فىىىى المناقشىىىات 
ا على هى المعارضة لقىرار المىد لحالىة الاىوارإ  فمىن خىالل التحليىل اتضىح ان نسىبة 
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% من المشىار ين تىرفا قىرار مىد حالىة الاىوارإ  وهىذه نسىبة  بيىرة بىالنظر إلىى 2965
وجود ا غلبية فى البرلمان من الحزا الحا م والتى تجعل القرار نافذا فىى النهايىة عنىد 

فىىى –التصىىويت  فمىىن المسىىت را عن ا غلبيىىة ن تقخىىذ التمثيىىل ال ىىافى فىىى المناقشىىات 
س د إن ا غلبيىة ن بىد عن تقخىذ العىدد ا  بىر مىن حين عن النظرة الموضوعية للموق  ت

المشىىىىىار ين فىىىىىى المناقشىىىىىات مقارنىىىىىة بنسىىىىىبتهم إلىىىىىى نسىىىىىبة المعارضىىىىىة والمسىىىىىتقلين فىىىىىى 
 . -المجلا
 

ويالحىىىىظ عيضىىىىا عن الممتنعىىىىين عىىىىن التصىىىىويت غالبىىىىا مىىىىا يبىىىىدون امتنىىىىاعهم عىىىىن 
 ثيىىر  التصىىويت علىىى مجموعىىة مىىن انستفسىىارات والتىىى ن يجىىاا عليهىىا غالبىىا  عو فىىى

من الحىانت ن يقخىذ الممتنعىون عىن التصىويت الفرصىة إلبىداء ا سىباا  فىى حىين عن 
الالئحىىة تعاىىيهم هىىذا الحىىق  وفىىى بعىىا الحىىانت بالفعىىل مىىارا الممتنعىىون هىىذا الحىىق 

حيث يم ن القول عنه فى فترة رئاسة المحجوا مىارا وعخذوا الفرصة إلبداء ا سباا )
 ا يحدث فى عهد رئاسة سرور لمجلا الشعا(. الممتنعون هذا الحق على خال  م
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 ويوضح هذا الش ل نسبة المعارضة من المشار ين فى المناقشات.

مؤيد
معارض

ممتنع
S1

0.00%

20.00%
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80.00%

  
 ثانيا: التحليل المقارن للبيانات

 عثر النوع -1
عغلىىا السىىيدات فىىى البرلمىىان مىىن الحىىزا الىىوانى )إن لىىم ي ىىن ال ىىل فىىى عغلىىا 

ى فمواقفهىىا تتسىىم بالموافقىىة باسىىتمرار.  مىىا عن نسىىبة مشىىار ة المىىرعة فىىى الفتىىرات(  وبالتىىال
المناقشات ضئيلة  جدا فمن خالل التحليل اتضح عنها لم تشىار  نهائيىا فىى المناقشىات 

 عن التصويت فى القرار. امرعة  وعيضا لم تمتنع عى -عدوار انعقاد –خالل عربع مرات 
 (2جدول رقم )

 ق  من مد حالة الاوارإالعالقة بين النوع والمو 

النوع  مسيد معارا ممتنع المجموع
 /الموق 

 ذ ر 5065 2265 461 8263

 عنثى 162 561 - 462

 المجموع 5960 2965 461 177
اتساقا مع زيادة نسبة المعارضىين لقىرار المىد لحالىة الاىوارإ  وعيضىا زيىادة نسىبة 

% 2265ا علىىى حيىىث عن نسىىبة مشىار ة الرجىىال  تىىقتى العالقىة انرتباايىىة بينهمىىا هىى 
مىىىىن الىىىىذ ور المشىىىىار ين فىىىىى المناقشىىىىات هىىىىم المعارضىىىىون للقىىىىرار  فىىىىى حىىىىين عن نسىىىىبة 
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% وهىىىى مشىىىار تين فقىىىا فىىىى جميىىىع 561السىىىيدات المشىىىار ات المعترضىىىة تصىىىل إلىىىى 
 المشار ات فى المناقشات. 

 عثر اإلنتماء الحزبى -5
سىية التمثيىل فىى البرلمىان  تجا اإلشىارة إلىى الفتىرات التىى لىم تلىق ا حىزاا السيا

وفترات عخرى جاء تمثيلها ضعي   خال  الفتىرات التىى لىم تمثىل بهىا بعىا ا حىزاا  
لذل  فالتفاوتات بين ا حزاا فى نسبة مشار تها عو تقييدها عو رفضها لقرار مىد العمىل 

 بحالة الاوارإ ن يعد مسشرا للمقارنة بين مشار ات عو مواق  ا حزاا السياسية.
 (2ل رقم )جدو 

 العالقة ما بين اننتماء الحزبى والموق  التصويتى للقرار
 الحزا /الموق  مسيد معارا ممتنع المجموع )%(

 وانى 5262 762 .1 5065

 وفد - 5965 - 5965

 عمل 762 5265 1 5060

 تجمع - 162 - 162

 عحرار - 562 - 562
 ناصرى - 762 - 762
 مستقل 562 960 1 1564
 المجموع 5960 2965 461 177

مىىىن المسىىىت را عيضىىىا عن النسىىىبة ا  بىىىر للمشىىىار ين فىىىى المناقشىىىات هىىىى الفئىىىة 
الرافضىىة لقىىرار المىىد  ول ىىن يالحىىظ عن عغلبهىىا مىىن حزبىىى الوفىىد والعمىىل  وهىىذا مىىا يعىىد 

وهىو مىا –مسشرا على استمرار ا عضاء المنتمين للحىزا علىى مىواقفهم فىى المناقشىات 
التعىىرا لموضىىوع انسىىتمرارية والت يىىر فىىى المواقىى   عنىىد سىىو  يتضىىح بصىىورة  بيىىرة
 .-التصويتية فى هذه الدراسة
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 -ومىىن الملفىىت لالنتبىىاه امتنىىاع عحىىد ا عضىىاء المنتمىىين للحىىزا الحىىا م الىىوانى 
عىىىن التصىىىويت فىىىى عحىىىد عدوار اننعقىىىاد بىىىالرغم مىىىن   -العضىىىو الىىىد تور حمىىىدى السىىىيد

شىىديد لىىم يقخىىذ الفرصىىة ال املىىة للتعبيىىر انضىىمامه إلىىى حىىزا ا غلبيىىة  ول ىىن ل سىى  ال
عن سبا امتناعه  وهذا يعد من السىوابق البرلمانيىة عو ا حىداث ال ربيىة فىى السىجالت 

 التصويتية لحزا ا غلبية.
 عثر الصفة اننتخابية -4

من خالل التحليل يتضح عن النسبة ا  بر هى لمعارضة القرار من جانا 
%(  وهذا ما اتضح 4169وتلها نسبة العمال ) %(4469الفئات حيث  انت النسبة )

من خالل نسبة انعتراا ال بيرة التى اتضح من خالل نسبة المشار ين  ول ن تجا 
اإلشارة  ذل  إلى عن ا عضاء المنتمين لصفة قالفال ق  لم تسيد القرار عو توافق عليه  

الحزا الوانى  بالابع من خارج– ما عنها لم تمتنع عن التصويت و افة المشار ات 
    رفضت مد العمل بقانون الاوارإ.  -مشار ات 3عو  4والتى ن تزيد عن 

 (0جدول رقم )
 العالقة بين الصفة والموق  من مد حالة الاوارإ

 الموق /الصفة  مسيد معارا ممتنع المجموع

 فئات 5561 4469 562 2962

 عامل 260 4169 762 48

 فال  - 562 - 562

 المجموع 5960 2965 461 177
 
 

 الفصل الرابع
 تحليل مناقشات النواا بشقن حالة الاوارإ خالل ربع قرن
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يتضىىىمن هىىىذا الفصىىىل رصىىىدا لتحليىىىل مضىىىمون المضىىىابا البرلمانيىىىة خىىىالل فتىىىرة 
واإلحصاءات التىى توضىح عىدد وخلفيىة ا عضىاء  الجداولالبحث  ويقدم مجموعة من 

ا يتضمن مسشرات نوعية  حول مضىمون ومواقفهم السياسية عند مناقشة الموضوع   م
 مواق  ا عضاء فى الحانت المختلفة.

 عون: المسشرات ال مية اإلجمالية
تع ا المسشرات ال مية الىوزن الفعلىى لقضىية الاىوارإ فىى مجلىا الشىعا   مىا 

 يلى.
 الوزن النسبى لقضية الاوارإ فى جلسات مجلا الشعا -1
 من حيث عدد الجلسات-ع

ل بيرة لمثل هذا القرار اإلستراتيجى )عى إعالن حالة الاوارإ( من تنبع ا همية ا
حقيقة  ونه يلقى بتقثيره على  افة فئات المجتمع  وعلى  افة القوى السياسية والتيارات 
الحزبية  بل والمسسسات الرسمية من حيث ابيعة عملها والوسائل المتاحة لها للتعامل 

الشىىىراة  وعلىىىى مسىىىاحة الحقىىىوق والحريىىىات  مىىىع القضىىىايا محىىىل اهتمامهىىىا ومنهىىىا جهىىىاز
المتاحىىة للمىىواانين  وعلىىى الىىرغم مىىن ذلىى  فىىإن اتخىىاذ هىىذا القىىرار )سىىواء بىىإعالن حالىىة 
الاوارإ عو بمد العمل بقانون الاوارإ( لم ينىل القىدر ال ىافى مىن انهتمىام فىى جلسىات 

دور انعقىىاد مجلىىا الشىىعا  فلىىم تىىزد الجلسىىات التىىى ينىىاق  فيهىىا القىىرار إلقىىراره  فىىى  ىىل 
عن جلسة واحدة  بل عن القرار يناق  فى غالبية ا حوال مىع قضىايا هامىة عخىرى مثىل 

 مناقشة بيان الح ومة.
وبالتىىالى  يم ىىن القىىول عن الفتىىرة المتاحىىة لمناقشىىة وتفنيىىد قىىرار مىىد العمىىل بقىىانون 
الاىوارإ فىىى غالبيىىة مىرات تنىىاول المجلىىا لىىه لىم تىىزد عىىن جىىزء مىن جلسىىة ولىىيا جلسىىة 

لىىة  وخيىىر دليىىل علىىى ذلىى  هىىو مناقشىىة قضىىايا فىىى غايىىة ا هميىىة فىىى الجلسىىة التىىى  ام
ينىىاق  فيهىىا قىىرار مىىد العمىىل بالقىىانون  باإلضىىافة إلىىى عنىىه فىىى  ثيىىر مىىن ا حيىىان ت ىىون 
مناقشىىىىة القىىىىرار بمىىىىد العمىىىىل بقىىىىانون الاىىىىوارإ علىىىىى نحىىىىو مفىىىىاجئ  لىىىىم ي ىىىىن ا عضىىىىاء 

شىىة مثىىل هىىذا القىىرار الهىىام  و ثيىىرا مىىا مسىىتعدون لمناقشىىته ولىىيا لىىديهم سىىابق علىىم بمناق
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نظىىىر المجلىىىا إلىىىى عنهىىىم لىىىم ي ونىىىوا علىىىى  -وخاصىىىة نىىىواا المعارضىىىة–وجىىىه النىىىواا 
اسىىىتعداد لمناقشىىىة هىىىذا الموضىىىوع   ىىىقن ي ىىىون مثبوتىىىا فىىىى جىىىدول ععمىىىال المجلىىىا عن 
الجلسة مخصصة لمناقشة الموازنة العامىة عو لمناقشىة بيىان الح ومىة  ثىم يفاجىق النىواا 

 مد العمل بقانون الاوارإ. بمناقشة
وبالتىىالى فإنىىه مىىن حيىىث عىىدد الجلسىىات المخصصىىة لمناقشىىة القىىرار بمىىد العمىىل 
بقانون الاوارإ ن يصل إلى جلسىة  املىة وتقريبىا يعىادل نصى  جلسىة  حيىث عن عىدد 
الصفحات المخصصىة لمناقشىة مىد العمىل بالقىانون لىم تتجىاوز الثالثىين صىفحة فىى عى 

فيها المجلا مد العمل بالقانون وهى عشرة حىانت حتىى اآلن  من الحانت التى ناق 
  ويم ىن القىول عن هىذا العىدد مىن الصىفحات 5774وحتى عىام  1895ابتداء  من عام 

يعىىادل نصىى  مضىىباة الجلسىىة البرلمانيىىة تقريبىىا  وباعتبىىار عن المجلىىا يعقىىد فىىى دور 
افتىىراا عن المجلىىا فىىى اننعقىىاد الواحىىد مىىا بىىين ثمىىانين إلىىى مائىىة جلسىىة تقريبىىا  فعلىىى 

جلسىىة فىىإن نصىىيا موضىىوع مىىد العمىىل بقىىانون الاىىوارإ ن يتجىىاوز  87المتوسىىا يعقىىد 
هى إجمالى جلسات المجلا  فيصبح الوزن النسبى لمىد  87جلسة مقسوما على  1/5

مىىن إجمىىالى جلسىىات المجلىىا علىىى  76772العمىىل بالقىىانون مىىن حيىىث عىىدد الجلسىىات )
 مدار دور اننعقاد(. 

سىىىبق ينبنىىىى علىىىى افتىىىراا عن مىىىد العمىىىل بقىىىانون الاىىىوارإ يجىىىدد لعىىىام  ول ىىن مىىىا
واحىىد  ففىىى الوضىىع الحىىالى الىىذى يمىىد العمىىل بالقىىانون لمىىدة ثىىالث سىىنوات فىىإن الفصىىل 
التشىىىريعى  ىىىامال يشىىىهد حىىىالتين فقىىىا لمناقشىىىة مىىىد العمىىىل بالقىىىانون  وعلىىىى اعتبىىىار عن 

فإنىىىىه فىىىىى الفصىىىىل المجلىىىىا يسىىىىت رق نصىىىى  جلسىىىىة فىىىىى مناقشىىىىة مىىىىد العمىىىىل بالقىىىىانون 
التشىىريعى  ىىامال يسىىت رق جلسىىة واحىىدة  عى جلسىىة واحىىدة مىىن واقىىع عربعمائىىة وخمسىىون 
جلسىىة هىىى مجمىىل جلسىىات الفصىىل التشىىريعى فىىى حىىال إ مالىىه لدورتىىه  وبالتىىالى يصىىبح 
نصىىيا مىىد العمىىل بالقىىانون ضىىعي  جىىدا  )جلسىىة واحىىدة إلىىى عربعمائىىة وخمسىىون جلسىىة  

 لا على مدار الفصل التشريعى(. من إجمالى جلسات المج 76775عى 
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 من حيث المدة الزمنية للمناقشات-ا
لىىيا مىىن السىىهل التوصىىل إلىىى عىىدد السىىاعات التىىى قضىىاها المجلىىا فىىى مناقشىىة 
قانون الاوارإ ومد العمل به  وذلى  لصىعوبة فصىل مناقشىات قىرار مىد العمىل بالقىانون 

مانية من قضىايا  فلىو نىال عما يناق  فى نفا الجلسة البرل -وتقييمها بعدد الساعات-
موضوع مد العمل بالقانون من المناقشات الجلسة البرلمانية  املىة   م ىن حسىاا عىدد 
السىىاعات التىىى يسىىت رقها المجلىىا فىىى المناقشىىات بدقىىة مىىن حىىالل توقيىىت بىىدع وانتهىىاء 
الجلسىىة  وفىىى حىىين ان المجلىىا ينىىاق  موضىىوعات عخىىرى بجانىىا قىىانون الاىىوارإ فىىى 

الصىىىىعا الوصىىىىول إلىىىىى عىىىىدد السىىىىاعات المخصصىىىىة لهىىىىذا القىىىىرار  نفىىىىا الجلسىىىىة فمىىىىن
 اإلستراتيجى بدقة.

ول ىىىن مىىىن النقاىىىة السىىىابقة الخاصىىىة بعىىىدد الجلسىىىات التىىىى يخصصىىىها المجلىىىا 
لمناقشة القانون وما توصلنا إليه من عن المجلا يناق  قرار مد العمل بقانون الاوارإ 

 4عات الجلسىة ن يتجىاوز فى نصى  جلسىة تقريبىا  وعلىى فىرا عن متوسىا عىدد السىا
ساعات  يم ن القول عن المجلىا يخصىا لمناقشىة مىد العمىل بالقىانون مىا بىين سىاعة 
ونص  إلى ساعتين على عقصى تقدير  وبالتالى فنسبة ما يست رقه مد العمل بالقانون 

 507إلى إجمالى الساعات التى يست رقها المجلىا فىى دور اننعقىاد والتىى تصىل إلىى 
مىىع -جلسىىة(  87)بالنسىىبة لمتوسىىا عىىدد الجلسىىات والىىذى يصىىل إلىىى سىىاعة  متوسىىا 

ومىن ثىم يصىبح الىوزن  -ساعة 377العلم عنه فى بعا عدوار اننعقاد تجاوز المجلا 
النسىىىبى لعىىىدد السىىىاعات المخصصىىىة لمناقشىىىة مىىىد العمىىىل بقىىىانون الاىىىوارإ خىىىالل دور 

العمىل بالقىانون  من إجمالى عدد الساعات( هذا على افتراا عن مىد 76770اننعقاد )
سنويا  ناهي  عن عن مد العمل بالقانون لمدة ثالثة سنوات فيجعل المدة المست رقة فى 

سىىىىاعة  1427سىىىىاعات مىىىىن إجمىىىىالى  3مناقشىىىىة قىىىىرار مىىىىد العمىىىىل بالقىىىىانون ن تجىىىىاوز 
 متوسىىا لعىىدد سىىاعات الجلسىىات فىىى الفصىىل التشىىريعى  فيصىىبح الىىوزن النسىىبى لعىىدد 

مىن إجمىالى عىدد  76775لقىرار فىى الفصىل التشىريعى )الساعات المخصصة لمناقشىة ا
 ساعات الفصل التشريعى(.
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ومىىىن المم ىىىن عن ن مىىىل مسشىىىر عىىىدد السىىىاعات المخصصىىىة لمناقشىىىة القىىىرار بمىىىد 
العمىىل بالقىىانون بعىىدد الصىىفحات المخصصىىة لتسىىجيل المناقشىىات الخاصىىة بىىالقرار فىىى 

عىىدد الصىىفحات  المضىىابا الرسىىمية لجلسىىات مجلىىا الشىىعا  ويوضىىح الجىىدول التىىالى
المخصصىىىة لمناقشىىىة مىىىد العمىىىل بقىىىانون الاىىىوارإ فىىىى مضىىىابا الجلسىىىات خىىىالل عدوار 

 اننعقاد المختلفة.
 (9جدول رقم )

 حجم الصفحات المخصصة لقانون الاوارإ
الىىىىىىىىىىىىوزن النسىىىىىىىىىىىىبى لعىىىىىىىىىىىىدد 
صىىفحات القىىانون إلجمىىالى 
صىىىىىىىىىىىفحات مضىىىىىىىىىىىابا دور 
اننعقىىىىىىىىاد )متوسىىىىىىىىا عىىىىىىىىدد 
صىىىىىفحات مضىىىىىابا الىىىىىدور 

 صفحة ( 237

زن النسىبى لعىدد الو 
صىىىىىىىفحات القىىىىىىىانون 
إلجمىىىىالى صىىىىفحات 
المضىىباة )متوسىىا 
عىىىىىىىىىىىىىدد صىىىىىىىىىىىىىفحات 

 27المضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىباة 
 صفحة( 

عىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدد 
الصىىىىىىىىىفحات 
المخصصىىىة 
لمناقشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 

 القرار

 دور اننعقاد و السنة

دور اننعقىىاد الثالىىث مىىن الفصىىل  57 44% 460%
 1895التشريعى الثالث/ 

دور اننعقىىىىاد غيىىىىر العىىىىادى مىىىىن  54 49% 364%
 1894ريعى الثالث/الفصل التش

دور اننعقىىىىاد ا ول مىىىىن الفصىىىىل  19 47% 464%
 1893التشريعى الرابع/

دور اننعقىىاد الثىىانى مىىن الفصىىل  14 55% 560%
 1892التشريعى الرابع/

دور اننعقىىىىاد ا ول مىىىىن الفصىىىىل  47 27% 262%
 1899التشريعى الخاما/

دور اننعقىىىىاد ا ول مىىىىن الفصىىىىل  12 50% 4%
 1881دا/التشريعى السا

دور اننعقىىىاد الرابىىىع مىىىن الفصىىىل  55 40% 3%



 -46- 

 1883التشريعى السادا/

دور اننعقىىاد الثىىانى مىىن الفصىىل  53 37% 363%
 1880التشريعى السابع/

دور اننعقىىىىىىىىىىىاد الخىىىىىىىىىىىاما مىىىىىىىىىىىن  47 27% 262%
 5777الفصل التشريعى السابع/

دور اننعقىىاد الثالىىث مىىن الفصىىل  47 27% 262%
 5774التشريعى الثامن /

 اإلجمالى 552 4062% 

         
يتضح من الجدول عن ععلى معدل عىدد صىفحات مخصصىة لمناقشىات قىرار مىد 

صىفحة  مىع افتىىراا عن متوسىا عىدد صىىفحات  47العمىل بقىانون الاىوارإ ن يتجىىاوز 
تقريبىىا  متوسىىا  وبالتىىالى فنسىىبة مسىىاحة مناقشىىة القىىرار لىىم تتجىىاوز  27المضىىباة هىىو 

% مىىىىن مسىىىىاحة 27% إلىىىىى 55قىىىىد تراوحىىىىت هىىىذه النسىىىىبة مىىىىن نصىىى  جلسىىىىة تقريبىىىىا  و 
المضباة مما يس ىد عن المسىاحة الزمنيىة المخصصىة لمناقشىة القىرار ن تتجىاوز نصى  

 المدة الزمنية المخصصة للجلسة.
 17ويوضىىح الجىىدول  ىىذل   عن مناقشىىة مىىد العمىىل بقىىانون الاىىوارإ علىىى مىىدار 

صىفحة تقريبىا  277مىالى صىفحة مىن إج 552عخىذ مسىاحة  5774جلسىات حتىى عىام 
% مىىن إجمىىالى مسىىاحة المضىىابا الخاصىىة بالجلسىىات العشىىرة مىىن 4062عى مىىا يعىىادل 

  وبالتىىالى عنىىدما نقىىدر هىذه المسىىاحة بقيمىىة زمنيىىة يتضىىح لنىىا 5774حتىىى  1895عىام 
ساعة تقريبا  عى بمعدل  12عدوار تعادل  17عن مناقشة مد العمل بالقانون على مدار 

ة  وهو ما يس د مىا سىبق افتراضىه مىن عن مناقشىة القىرار تقخىذ ساعة ونص  فى الجلس
 نص  جلسة فقا.   

 
 من حيث حجم المداخالت -ج

 (8جدول رقم )
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 إجمالى مداخالت ا عضاء
حجىىىىىىىىىم المىىىىىىىىىداخالت إلىىىىىىىىىى متوسىىىىىىىىىا حجىىىىىىىىىم 
المىىىداخالت فىىىى موضىىىوعات علىىىى نفىىىا درجىىىة 

 مداخلة( 47ا همية )

 دور اننعقاد والسنة حجم المداخالت

دور اننعقىىىىىىىاد الثالىىىىىىىث مىىىىىىىن  0 54%
الفصىىىىىل التشىىىىىريعى الثالىىىىىث/ 

1895 

دور اننعقىىىىاد غيىىىىر العىىىىادى  13 30%
مىىىىىىىىىىىن الفصىىىىىىىىىىىل التشىىىىىىىىىىىريعى 

 1894الثالث/

دور اننعقىىىىىىىىىىىاد ا ول مىىىىىىىىىىىن  11 40%
الفصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل التشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىريعى 

 1893الرابع/

دور اننعقىىىىىىىاد الثىىىىىىىانى مىىىىىىىن  8 47%
الفصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل التشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىريعى 

 1892الرابع/

 ا ول مىىىىىىىىىىىن اننعقىىىىىىىىىىىاددور  13 30%
الفصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل التشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىريعى 

 1899الخاما/

دور اننعقىىىىىىىىىىىاد ا ول مىىىىىىىىىىىن  19 27%
الفصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل التشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىريعى 

 1881السادا/

دور اننعقىىىىىىىىاد الرابىىىىىىىىع مىىىىىىىىن  19 30%
الفصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل التشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىريعى 

 1883السادا/

دور اننعقىىىىىىىاد الثىىىىىىىانى مىىىىىىىن  13 24%
الفصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل التشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىريعى 

 1880السابع/



 -49- 

دور اننعقىىىىاد الخىىىىاما مىىىىن  10 20%
الفصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل التشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىريعى 

 5777السابع/

دور اننعقىىىىىىىاد الثالىىىىىىىث مىىىىىىىن  18 24%
الفصىىىىىىىل التشىىىىىىىريعى الثىىىىىىىامن 

/5774 

 اإلجمالى 131 32%

 
مىىىن المم ىىىن القىىىول عن مىىىد العمىىىل بقىىىانون الاىىىوارإ يتمتىىىع با هميىىىة ذاتهىىىا التىىىى 
تحظى بها العديد من الموضوعات التىى يناقشىها المجلىا مثىل مناقشىة الموازنىة العامىة 

ة لما له من تقثير علىى  افىة فئىات المجتمىع  باإلضىافة للدولة  عو مناقشة بيان الح وم
إلى عن  ل القوى السياسية تتالع إلى هذا القىانون إمىا إلعمالىه  مىا هىو الحىال بالنسىبة 
للحزا الحا م عو إلىى إباىال العمىل بىه  مىا تنىادى عحىزاا المعارضىة  وبالتىالى فقىانون 

تحظى باهتمىام النىواا وباهتمىام  الاوارإ ومد العمل به له عهمية القضايا ا خرى التى
المجلىىىا  هىىىذا علىىىى سىىىبيل انفتىىىراا  ول ىىىن فىىىى الواقىىىع فىىىإن مناقشىىىة القىىىانون داخىىىل 
المجلىىىا مىىىن خىىىالل النظىىىرة اإلحصىىىائية ن نجىىىد عنىىىه يحظىىىى بىىىنفا اهتمىىىام مشىىىروعات 
القوانين العادية  ولن نقول مناقشة بيان الح ومة  ن مناقشة بيان الح ومة قىد يتحىدث 

% من ععضىاء المجلىا  ول ىن لىو عخىذنا متوسىا عىدد 87 بير بما قد يعادل فيه عدد 
المداخالت فى مناقشة مشروع قانون من حيث المبدع  نجد عن متوسا هذه المىداخالت 

مداخلىىىىة تقريبىىىىا  وبالمقارنىىىىة مىىىىع قىىىىانون الاىىىىوارإ نجىىىىد عن ععلىىىىى حجىىىىم  47تصىىىل إلىىىىى 
ا الخىىىىىاا بنسىىىىىبة % مىىىىىن المتوسىىىىى24مداخلىىىىىة بمىىىىىا ن يتجىىىىىاوز  18مىىىىىداخالت  ىىىىىان 

 المداخالت.
وحتىى عىام  1895وعلى مدار مناقشة قرار مد العمل بقىانون الاىوارإ منىذ عىام 

مداخلىىىة تقريبىىىا فىىىى  ىىىل مناسىىىبة لمىىىد  13مداخلىىىة بمتوسىىىا  131 انىىىت هنىىىا   5774
% تقريبىا مىن معىدل مناقشىة مثىل هىذه القىرارات فىى المجلىا  32العمل بالقانون بنسىبة 
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لمجلا بإتاحىة الفرصىة ال املىة لمناقشىة هىذا القىرار  وقىد يعىود مما يع ا عدم اهتمام ا
ذلىى  إلىىى انسىىتقااا الشىىديد فىىى هىىذا الموضىىوع ودرجىىة حساسىىيته فهنىىا  جانىىا مسيىىد 
تقييىد مالىق وجانىا معىارا معارضىة مالقىة  ومىا يىتح م فىى مسىاحة المناقشىات هىى 

ت المناقشىات وفىى الح ومة التى تسيد مىد العمىل بالقىانون وبالتىالى تضى ا الح ومىة وقى
بعىىا ا حيىىان تىىتم مناقشىىة الموضىىوع فىىى اجتمىىاع غيىىر عىىادى ممىىا يضىىع  مىىن نسىىبة 

 الحضور بصفة عامة.
    
 من حيث معدنت الحضور-د

 (17جدول رقم )
 معدنت حضور ا عضاء عثناء مناقشة مد العمل بالقانون

 نسبة الحاضرين
 إلى عدد ععضاء المجلا

 عدد الحاضرين
 

عىىىىىىىىدد ععضىىىىىىىىاء 
 لاالمج

 السنة
 دور اننعقاد

9260 437 
 

 الفصل التشريعى الثالث 485
 انجتماع غير العادى الثانى

0/17/1891 

 الفصل التشريعى الثالث 485 425 9860
 انجتماع غير العادى

5/17/1894 

 الفصل التشريعى الرابع 329 337 82%
 دور اننعقاد ا ول

58/8/1893 

 الرابعالفصل التشريعى  329 333 8268%
 دور اننعقاد الثانى

18/3/1892 

دور اننعقىىىىىىىىىىىاد الثالىىىىىىىىىىىث مىىىىىىىىىىىن  323 332 89%
الفصىىىىىىىىىل التشىىىىىىىىىريعى الثىىىىىىىىىامن/ 
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5774 
 

مناقشىة الالخاصىة ب الجلسىاتيالحظ من الجدول عن نسبة حضور ا عضاء فىى 
ارتفعت منذ عول جلسة لمد العمل بقانون الاوارإ لتصل إلى عقصاها فى رخر عام مىد 

% وهىىى نسىىبة  بيىىرة  وعمليىىة حسىىاا 89إلىىى  5774قىىانون لتصىىل فىىى العمىىل فيىىه بال
نسىىىبة الحضىىىور تىىىتم مىىىن خىىىالل اناىىىالع علىىىى سىىىجالت المعتىىىذرين والمت يبىىىين المعلىىىن 
ن  نا ن نش   فى هىذه النسىبة ال بيىرة مىن الحضىور إن عنىه  عنهم فى بداية الجلسة  واا

ن نسىبة الحضىور ضىعيفة من الناحية العملية يىرى معظىم المتىابعين لجلسىات المجلىا ع
والمقاعىىىد المخصصىىىة للسىىىادة ا عضىىىاء خاليىىىة فىىىى حىىىين عن عىىىدد مقاعىىىد المجلىىىا ن 

مقعىىد تقريبىىا  وبالتىىالى لىىم يىىرد إلىىى ذهننىىا و ىىذل  لىىم يىىرد فىىى الصىىحافة عن  377يتجىىاوز 
قاعىىة المجلىىا امىىت ت إن فىىى حالىىة واحىىدة وهىىى انجتمىىاع المشىىتر  لمجلسىىى الشىىعا 

 ئيا الجمهورية.والشورى عثناء خااا ر 
ومن الجدير بالذ ر عن نسىبة الحضىور التىى تسىجلها مضىابا مجلىا الشىعا لىم 

عضىوا  332تنع ا على  ثافىة المناقشىات داخىل المجلىا  هىل مىن المعقىول حضىور 
% 3عضىىىىو بنسىىىىبة  18ويشىىىىار  فىىىىى المناقشىىىىات الخاصىىىىة بهىىىىذا القىىىىرار انسىىىىتراتيجى 

 فقا؟!.  
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 لمناقشات فى فترة الثمانينياتثانيا: المسشرات ال مية لتحليل ا

 1891 ما سبقت اإلشارة يرجع تاري  العمل بقانون الاوارإ إلى بداية عام 
  وقد ناق  المجلا خالل هذه الفترة إعالن حالة الاوارإ 1887وحتى مشار  عام 

بعد حادث اغتيال الرئيا محمد عنور السادات  ثم مد العمل بقانون الاوارإ لفترات 
بدا مد حالة الاوارإ لمدة سنة واحدة قادمة ثم بعد ذل  لمدة سنتين  ثم تالية  وقد 

 .1899عصبح المد لمدة ثالث سنوات  املة وذل  منذ عام 

ففى فترة الثمانينات عقر المجلا قيام حالة الاوارإ وذل  خالل انجتماع غير 
اة الرئيا العادى الثانى خالل الفصل التشريعى الثالث  وذل  فى اليوم التالى لوف

تم تعديل بعا مواد قانون الاوارإ بما يعدل من المدة  1895السادات  وفى عام 
الخاصة بحق التظلم من عوامر القبا وانعتقال و ذل  ت يير جهة التظلم من رئيا 
الجمهورية إلى محا م عمن الدولة  ثم تم مد العمل بالقانون بعد مرور عام من إعالن 

انجتماع غير العادى خالل الفصل التشريعى الثالث وذل   حالة الاوارإ وذل  خالل
  ثم عقر المجلا مد العمل بقانون الاوارإ خالل دور 1894ع توبر  4بتاري  

  وفى هذا 1893سبتمبر  58اننعقاد ا ول من الفصل التشريعى الرابع وذل  بتاري  
ور اننعقاد الثانى من الدور تم مد العمل بالقانون لمدة عامين  ثم ناق  المجلا فى د

عبريل  18الفصل التشريعى الرابع مد العمل بالقانون لمدة عامين وذل  بتاري  
  وعخيرا فى هذه الحقبة الزمنية وافق المجلا على مد العمل بقانون الاوارإ 1892

لمدة ثالث سنوات  املة  و ان ذل  فى دور اننعقاد ا ول من الفصل التشريعى 
. وبذل  ي ون المجلا قد وافق على إعالن حالة 1899مارا  57الخاما بتاري  

الاوارإ فى فترة الثمانينيات  وعقر تعديل بعا مواد قانون الاوارإ  ووافق على مد 
العمل بالقانون فى عربع حانت  فالحصيلة عن المجلا خالل هذه الفترة قد تعرا 

 لحالة الاوارإ ست مرات.



 -13- 

 (11جدول رقم )
 عثناء مناقشة حالة الاوارإعدد المتحدثين 

عىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدد  النسبة
 المتحدثين 

 السنة / دور اننعقاد

 -انجتمىىىىىىىىاع غيىىىىىىىىر العىىىىىىىىادى الثىىىىىىىىانى -الفصىىىىىىىىل التشىىىىىىىىريعى الثالىىىىىىىىث 2 869
0/17/1891 

1162 0 57/2/1895 

 5/17/1894 -انجتماع غير العادى -الفصل التشريعى الثالث 13 54
 58/8/1893 -اد ا ولدور اننعق -الفصل التشريعى الرابع 11 19

 18/3/1892 -دور اننعقاد الثانى -الفصل التشريعى الرابع 8 1360

 57/4/1899 -دور اننعقاد ا ول -الفصل التشريعى الخاما 13 54

 اإلجمالى 21 177
يوضىىح الجىىدول عىىدد المشىىر ين فىىى مناقشىىة إعىىالن ومىىد العمىىل بقىىانون الاىىوارإ 

فىىة فىىى فتىىرة الثمانينيىىات  ومىىن الواضىىح عنىىه فىىى البدايىىة علىىى مىىدار عدوار اننعقىىاد المختل
 انىىت تنىىاق  حالىىة الاىىوارإ ومىىد العمىىل بالقىىانون مىىن خىىالل عدوار انعقىىاد غيىىر عاديىىة  
وعلىىىى الىىىرغم مىىىن ا هميىىىة ال بىىىرى لمثىىىل هىىىذا القىىىانون  إن عنىىىه مىىىن الواضىىىح عن عىىىىدد 

لىى عقصىى نسىبة المشار ين فى المناقشة متدنى جىدا ولىم يتجىاوز عربعىة عشىر عضىوا ع
 مشار ة.

وخىىالل هىىذه المىىدة وتعىىرا مجلىىا الشىىعا لقىىانون الاىىوارإ ومىىد العمىىل بىىه علىىى 
عضىىىوا  وهىىىو عىىىدد ضىىىئيل جىىىدا بالمقاربىىىة  21مىىىدار سىىىت مىىىرات لىىىم يشىىىار  ا ثىىىر مىىىن 

بقهمية الموضوع الذى  ان من الابيعى عن يقخذ وقته من النقا    نىه يمىا حريىات 
ن مىىىن ا ولىىىى إتاحىىىة الفرصىىىة لمناقشىىىات متوسىىىعة المىىىواانين وعمىىىورهم الشخصىىىية  ف ىىىا

تع ىىىا مىىىا يىىىدور فىىىى عذهىىىان المىىىواانين  وبالتىىىالى ي تسىىىا مىىىد العمىىىل بالقىىىانون السىىىند 
الشعبى   ن المىواانين هىم الىذين سىيابق علىيهم القىانون ونجىا  عي قىانون مىن عدمىه 
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ل ىان  يتوق  على القبول انجتماعى لىه  فلىو  ىان هنىا  نىوع مىن المناقشىات المتوسىعة
 من المم ن عن ت ون المبررات الخاصة بإعالن حالة الاوارإ قابلة للقبول العام. 

 (15جدول رقم )
 تحليل ا عضاء المشار ين فى المناقشات من حيث النوع
 النوع العدد النسبة

 ذ ر 29 8261

 عنثى 4 368

 اإلجمالى 21 177

 
ل بهىا عنهىا صىادرة عىن ي لا على المناقشىات الخاصىة بحالىة الاىوارإ ومىد العمى

ععضىىىاء رجىىىال  فهنىىىا  ضىىىع  فىىىى تنىىىاول المىىىرعة لموضىىىوع الاىىىوارإ سىىىواء بىىىالقبول عو 
الرفا  وقىد يعىود ذلى  إلىى ضىع  تمثيىل المىرعة داخىل المجلىا مىن ناحيىة  باإلضىافة 
إلىىىى عن مناقشىىىة مىىىد العمىىىل بقىىىانون الاىىىوارإ تجىىىذا ععضىىىاء المعارضىىىة فىىىى المجلىىىا 

ى فىىى ظىىل انتمىىاء غالبيىىة السىىيدات فىىى المجلىىا إلىىى بصىىورة ع بىىر مىىن القضىىايا ا خىىر 
 الحزا الوانى.

 (14جدول )
  ثافة مشار ة ا حزاا فى المناقشات

 الحزا العدد النسبة

 الوانى 58 3062

 الوفد 9 1461

 العمل 14 5164

 ا حرار 4 368

 المستقلون 9 1461

 اإلجمالى 21 177
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مىىىد حالىىىة الاىىىوارإ بىىىين الحىىىزا توزعىىىت مشىىىار ة ا حىىىزاا فىىىى مناقشىىىة إعىىىالن و 
الىوانى  وحىزا الوفىد  والعمىل  وا حىرار  والمسىتقلون  ونظىرا  غلبيىة الحىزا الىوانى 
فى المجلا فقد  انت مشار ة الحزا ع بر من ا حزاا ا خىرى فقىد اسىتحوذ علىى مىا 
يقتىىىىرا مىىىىن نصىىىى  المشىىىىار ات  ومىىىىن الواضىىىىح عن عحىىىىزاا المعارضىىىىة تىىىىولى اهتمىىىىام 

د العمل بقانون الاوارإ  وهذا يتضىح مىن اتجاهىات التصىويت لهىذه بمناقشة موضوع م
ا حىىىزاا والتىىىى تعبىىىر عىىىن الىىىرفا التىىىام لمىىىد العمىىىل بحالىىىة الاىىىوارإ  وبالتىىىالى فحالىىىة 
الاىىىوارإ تمثىىىل قضىىىية محوريىىىة  حىىىزاا المعارضىىىة تسىىىعى مىىىن خىىىالل مشىىىار تها فىىىى 

الاىوارإ وذلى   مىىا  المناقشىات والتصىويت علىى القىرار سىاعية إلىىى إل ىاء العمىل بقىانون
جىىاء فىىى حجىىج المعارضىىين  ويم ىىن القىىول عنىىه فىىى فتىىرة الثمانينيىىات تنىىامى دور عحىىزاا 
المعارضىىة فىىى معارضىىة حالىىة الاىىوارإ علىىى مىىدار عدوار اننعقىىاد المتعاقبىىة  وقىىد  ىىان 
لحزبىىىى العمىىىل والوفىىىد دورا  بيىىىرا فىىىى تبنىىىى جانىىىا المعارضىىىة  وذلىىى  ناتجىىىا عىىىن الثقىىىل 

فىىى هىىذه الفتىىرة  فقىىد بل ىىت نسىىبة مشىىار ة حىىزا العمىىل فىىى هىىذه الفتىىرة  التمثيلىىى للحىىزبين
%  وقىىد تسىىاوت هىىذه النسىىبة مىىع 14% تقريبىىا  وقىىد شىىار  حىىزا الوفىىد بنسىىبة 51إلىىى 

 نسبة مشار ة المستقلين فى مناقشة مد حالة الاوارإ.
 (13جدول رقم )

 صفة ا عضاء المشار ون فى المناقشات
 الصفة العدد النسبة

 ئاتف 27 95

 عامل 8 1369

 فال  5 464

 اإلجمالى  177

ي لىىا علىىى ا عضىىاء المشىىار ين فىىى مناقشىىة حالىىة الاىىوارإ اننتمىىاء إلىىى صىىفة 
الفئات  فقد استحوذت هذه الفئة من النواا على النصيا ا  بر من المناقشات بنسىبة 
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 % تقريبىىا  واقتصىىرت مشىىار ة12%  فىىى حىىين شىىار  العمىل بنسىىبة 95مشىار ة بل ىىت 
 % تقريبا.4الفالحين على 

 (12جدول رقم )
 موق  ا عضاء عثناء المناقشات

 الموق  العدد النسبة

 مسيد 41 2769

 معارا 59 3268

 ممتنع 5 464

 اإلجمالى 21 177

ونظرا ننقسام ا عضاء حول مد العمل بقانون الاوارإ عو إل اء العمل به  فقد 
عارضة  ويعود ذل  لتقارا نسا المشار ة بين  انت النسا متقاربة بين التقييد والم

الحزا الوانى من جهة وعحزاا المعارضة من جهة عخرى  فتقريبا نسبة التقييد لمد 
العمل بقانون الاوارإ تتساوى مع نسبة انعتراا  فبل ت نسبة التقييد فى فترة 

عن  % وهى تقريبا نفا نسبة المعارضة على اعتبار عن الممتنعين27الثمانينيات 
 التصويت فى ال الا ما يعارضون.

 (12جدول رقم )
 تاور مشار ة ا حزاا فى المناقشات فى عدوار اننعقاد

 السنة/مشار ة ا حزاا الوانى الوفد العمل ا حرار المستقلون اإلجمالى

 -الفصىىىىىىىل التشىىىىىىىريعى الثالىىىىىىىث 3  1  1 2
 -انجتماع غير العادى الثىانى

0/17/1891 

0 1  1  2 57/2/1895 

 -الفصىىىىىىىل التشىىىىىىىريعى الثالىىىىىىىث 4  2 1 3 13
 -انجتمىىىىىىىىىىىاع غيىىىىىىىىىىىر العىىىىىىىىىىىادى

5/17/1894 
دور  -الفصل التشىريعى الرابىع 2 4  1 5 11
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 -اننعقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاد ا ول
58/8/1893 

دور  -الفصل التشىريعى الرابىع 2 5 1 1  8
 -اننعقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاد الثىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىانى

18/3/1892 

 -الفصىىىىل التشىىىىريعى الخىىىىاما 0 4 3   13
 -دور اننعقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاد ا ول

57/4/1899 

 اإلجمالى 58 9 14 4 9 21

 
يوضىح الجىىدول السىىابق مشىىار ة ا حىىزاا فىى مناقشىىة حالىىة الاىىوارإ ومىىد العمىىل 
بهىا علىىى تىوالى عدوار اننعقىىاد فىىى فتىرة الثمانينيىىات  ونظىرا  نىىه فىىى بدايىة إعىىالن حالىىة 

عقا حادث المنصة  ان هنا  شبه إجماع عو علىى ا قىل  1891الاوارإ وذل  عام 
شبه موافقة على إعالن حالىة الاىوارإ لمىدة معينىة نظىرا للظىرو  التىى  انىت تمىر بهىا 
البالد فى ذلى  الوقىت  ف انىت المشىار ة ضىعيفة فىى البدايىة عنىد إعىالن حالىة الاىوارإ 

وعنىىد مىىد –و انىىت النسىىبة ال البىىة مىىن المشىىار ة لصىىالح الحىىزا الىىوانى  ثىىم بعىىد ذلىى  
زاا المعارضىة بالمقارنىة بمشىار ة الحىزا الىوانى تزايىدت مشىار ة عحى -العمل بالقانون

و ىىذل  بالمقارنىىة بالمرحلىىة ا ولىىى وهىىى مرحلىىة إعىىالن الحالىىة  ففىىى ال الىىا عن إعىىالن 
حالىىىة الاىىىوارإ إن وجىىىد مىىىا يبىىىرره لىىىدى  افىىىة ععضىىىاء المجلىىىا فىىىإن مىىىد حالىىىة الاىىىوارإ 

مشىار ة  لسنوات تالية يوجد ما يدحضه بشده لدى عحىزاا المعىارا وبىذل  زادت نسىبة
عحىىىزاا المعارضىىىة فيمىىىا بعىىىد  فىىىإن  انىىىت نسىىىبة مشىىىار ة عحىىىزاا المعىىىارا ن تتجىىىاوز 
نصىىىى  مشىىىىار ة الحىىىىزا الىىىىوانى وقىىىىت إعىىىىالن حالىىىىة الاىىىىوارإ  ىىىىدليل علىىىىى الموافقىىىىة 
الضمنية  فىإن نسىبة مشىار ة عحىزاا المعىارا ارتفعىت فىى حىانت مىد العمىل بالقىانون 

عقىىىىاد  ووصىىىىلت عقصىىىىاها فىىىىى دور تسىىىىاوت مىىىىع الحىىىىزا الىىىىوانى فىىىىى بعىىىىا عدوار انن
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  وقىىد يعىىود ذلىى  إلىىى 1894انجتمىىاع غيىىر العىىادى مىىن الفصىىل التشىىريعى الثالىىث عىىام 
 اقتراا موعد اننتخابات التشريعية الجديدة للفصل التشريعى الرابع فى ذل  الوقت.   

 (10جدول رقم )
 موق  ا عضاء بتوالى عدوار اننعقاد

 نة/ الموق الس مسيد معارا ممتنع اإلجمالى

 -الفصىىىىىىىىىىىل التشىىىىىىىىىىىريعى الثالىىىىىىىىىىىث 2 1  2
 -انجتمىىىاع غيىىىر العىىىادى الثىىىانى

0/17/1891 

0   0 57/2/1895 

 -الفصىىىىىىىىىىىل التشىىىىىىىىىىىريعى الثالىىىىىىىىىىىث 4 17 1 13
 انجتماع غير العادى

5/17/1894 
دور  -الفصىىىىىل التشىىىىىريعى الرابىىىىىع 2 2  11

 اننعقاد ا ول
58/8/1893 

 دور -الفصىىىىىل التشىىىىىريعى الرابىىىىىع 2 3  8
 اننعقاد الثانى

18/3/1892 

 الفصل التشريعى الخاما 2 0 1 13
 دور اننعقاد ا ول

57/4/1899 

 اإلجمالى 41 59 5 21

 

 1891شهد دور انجتماع غير العادى الثانى من الفصل التشريعى الثالث عام 
ععلى نسبة تقييد من قبل ا عضاء  وذل  نظرا للظرو  الخاصة باغتيال الرئيا 

ات فى ذل  الوقت  وبالتالى ف ان هنا  شبه اتفاق على إعالن حالة الاوارإ  الساد
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وقد تزايد دور المعارضة على مدار عدوار اننعقاد المتعاقبة بعد توالى عرا قرار مد 
العمل بقانون الاوارإ  وقد شهد انجتماع غير العادى من الفصل التشريعى الثالث 

ا عضاء وقد ي ون ذل  مرتباا بقرا موعد  من قبل ةععلى نسبة معارض 1894عام 
 إجراء اننتخابات التشريعية.

وبصفة عامة  فمد العمل بقانون الاىوارإ اىوال فتىرة الثمانينيىات قىد شىهد تقاسىم 
نسىىبة التقييىىد مىىع نسىىبة المعارضىىة  ويعىىود ذلىى  إلىىى الخىىال  ال بيىىر بىىين النىىواا علىىى 

ظ اخىىىتال  هىىىذا الوضىىىع عىىىن بىىىاقى ضىىىرورة مىىىد العمىىىل بالقىىىانون عو إل ائىىىه  وقىىىد يالحىىى
القرارات التى يتخذها المجلا فى العديد من القضايا ففى ال الا ما ترتفع نسىبة التقييىد 
عن المعارضة وبفارق  بير  إن عن قضية الاوارإ تعتبر مىن القضىايا الفجىة التىى لهىا 

تىى لهىا تقثير  بير على المىواانين وعلىى العمىل السياسىى وبالتىالى فهىى مىن القضىايا ال
صىىدى شىىعبى  بيىىر  باإلضىىافة إلىىى عن لهىىا تىىقثير  بيىىر علىىى حريىىة ا حىىزاا ممىىا دفىىع 
 افىىة عحىىزاا المعارضىىة إلىىى حضىىور جلسىىة مناقشىىة القىىرار بمىىد العمىىل بقىىانون الاىىوارإ 

 واتخاذ مواق  تصويتية معارضة.  
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الفصل الخاما: تحليل بيانات ا عضاء المناقشين لحالة الاوارإ خالل 
 اتالثمانين

 1808بىىدع الفصىىل التشىىريعى الثالىىث لمجلىىا الشىىعا دورتىىه القانونيىىة مىىن عىىام 
عضىوا  وقىد  485و ان عدد ععضىاء المجلىا فىى ذلى  الحىين  1893وعتمها فى عام 

شىىهد هىىذا الفصىىل التشىىريعى حىىادث اغتيىىال الىىرئيا السىىادات فىىى السىىادا مىىن ع تىىوبر 
ى مباشىىرة  وقىىد  ىىان عىىىدد ف ىىان اجتمىىاع المجلىىا غيىىىر العىىادى فىىى اليىىوم التىىىال 1891

%  وقىد شىار  فىى 9260عضىوا بنسىبة حضىور بل ىت  437الحاضرين مىن ا عضىاء 
% مىن 169ععضاء بنسبة مشىار ة بل ىت  2المناقشات الخاصة بإعالن حالة الاوارإ 

 % من إجمالى ا عضاء.162إجمالى الحاضرين  و
 (19جدول رقم )
 1891ثانى للفصل التشريعى الثالث البيانات الخاصة بدور اننعقاد غير العادى ال

نسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىبة 
 المتحدثين

إلىىىىىىىى عىىىىىىىدد 
 الحاضرين

عىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدد 
 المتحدثين

 

 نسبة الحاضرين
إلىىىىىىىىىىىىىىىىىىى عىىىىىىىىىىىىىىىىىىدد 
 ععضاء المجلا

عىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدد 
 الحاضرين

 

عىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدد 
ععضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاء 

 المجلا

 السنة
 دور اننعقاد

169 2 
 

9260 437 
 

الفصىىىل التشىىىريعى  485
 الثالث

انجتمىىىىىىىىىاع غيىىىىىىىىىر 
 العادى الثانى

0/17/1891 

ن  انىىىت نسىىىبة الحضىىىور  بيىىىرة إلىىىى حىىىد مىىىا  إن عن نسىىىبة ويم ىىىن القىىىو  ل عنىىىه واا
مشار ة ا عضاء فى إقرار عمر مصىيرى بهىذا الشى ل ضىئيلة جىدا  وقىد يعىود ذلى  إلىى 
الظرو  المحياة با عضاء وبالمجلا وبالنظام السياسىى فىى مصىر بشى ل عىام  فقىد 
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ا حىىدث  ىىان انع سىىت هىىذه الظىىرو  علىىى توجهىىات ععضىىاء المجلىىا فىىى المناقشىىة فمىى
بمثابة صدمة وقتية حالت دون اعتىراا علىى إعىالن حالىة الاىوارإ وفىى نفىا الوقىت 
فىىىىإن الشىىىىعور با زمىىىىة يولىىىىد الشىىىىعور بضىىىىيق الوقىىىىت وبالتىىىىالى ف انىىىىت نسىىىىبة المشىىىىار ة 

 ضعيفة.  
 (18جدول رقم )

 ا حزاا المشار ة فى المناقشات
 ا حزاا المشار ة العدد النسبة

 الوانى 3 2260

 العمل 1 1260

 المستقلون 1 1260

 انجمالى 2 177

شار  فى مناقشة إعالن حالة الاوارإ الحزا الوانى وحزا العمل 
ن اختلفت نسا المشار ة  ف انت نسبة مشار ة الحزا الوانى  والمستقلون  واا

ن  انت نسبة 1260%  ونسبة مشار ة  ل من حزا العمل والمستقلين 2260 %  واا
عيفة فقد انع ا ذل  على مشار ة ا حزاا  وقد يعود ذل  إلى المشار ة بوجه عام ض

عن مناقشة إعالن حالة الاوارإ لم تقخذ الوقت ال افى للمناقشة نظرا لظرو  الوضع 
فى ذل  الوقت  فقد ي ون عدم المشار ة العريضة من النواا وا حزاا بمثابة موافقة 

يجة خلو منصا رئيا ضمنية إلعادة تسيير النظام وسد الفراغ السياسى نت
 الجمهورية.    

 (57جدول رقم )
 صفة ا عضاء المشار ون فى المناقشات
 الصفة العدد النسبة

 فئات 2 177

 عامل  
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 فال   

 اإلجمالى 2 177
اقتصرت مناقشة إعالن حالة الاوارإ فى دور اننعقاد غير العادى من الفصل 

ات فقىا  وقىىد يعىىود هىىذا التر يىىز إلىىى علىىى ا عضىىاء الفئىى 1891التشىريعى الثالىىث عىىام 
 ضع  نسبة المشار ة بوجه عام.

 (51جدول رقم )
 موق  ا عضاء المشار ون فى المناقشات

 الموق  العدد النسبة

 مسيد 2 9464

 معارا 1 1260

 ممتنع  

 اإلجمالى 2 177
يتضح من الجدول عن نسبة التقييد فى هذا الدور  انت  بيرة ويرجع هذا إلى مىا 
سبق ذ ره من عن ظرو  حاث المنصىة قىد فرضىت نفسىها علىى قاعىة المجلىا  وعلىى 
انتجاهىىىىات التصىىىىويتية ل عضىىىىاء  ويتضىىىىح هىىىىذا عيضىىىىا فىىىىى عن الحالىىىىة الواحىىىىدة التىىىىى 
اعترضىت علىى إعىالن حالىىة الاىوارإ قىد سىىجلها حىزا العمىل مىىن خىالل  لمىة العضىىو 

بعىا  لمىات  الاىوارإ إلىى  إبراهيم ش رى والذى استند فى ماالبته بعدم إعالن حالىة
الىىىىرئيا السىىىىادات فىىىىى خاابىىىىه بقولىىىىه قإنىىىىى عوصىىىىي م بىىىىقن توافقىىىىوا علىىىىى إعىىىىالن حالىىىىة 
الاوارإق  ولم ي ن من بين المبررات عن الظرو  التى تمر بهىا الىبالد فىى ذلى  الوقىت 

 ن تستوجا إعالن حالة الاوارإ.
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 (55جدول رقم )

 موق  ا حزاا المشار ة فى النقا 
 الموق / الحزا الوانى العمل المستقلون اإلجمالى

 مسيد 3  1 2

 معارا  1  1

 ممتنع    

 اإلجمالى 3 1 1 2
يتضىىىح مىىىن الجىىىدول عن الحىىىزا الىىىوانى قىىىد شىىىار  فىىىى المناقشىىىات بنسىىىبة ثلثىىىى 
المشار ين فى النقا  وقد وافق  ل ععضاء الحزا المشار ين فى النقا  على إعىالن 

  بينمىا لىم يشىار   ىل مىن حىزا العمىل والمسىتقلين سىوى حالة الاوارإ فىى ذلى  الوقىت
من خالل عضو واحد ل ل منهما  وقد اعترا حزا العمل على القرار فىى حىين لقىى 

 تقييد العضو المستقل. 

 

 5/17/1894انجتماع غير العادى  الفصل التشريعى الثالث  

إ فى فى الفصل التشريعى الثالث وبعد انقضاء عام من إعالن حالة الاوار 
ناق  المجلا قرار مد العمل بقانون الاوارإ لمدة عام تالى  ومن  1891ع توبر 

 1891غير داع  ان هذا اننعقاد غير عادى  فإن  ان انجتماع غير العادى عام 
وجد ما يبرره  فإنه بعد مرور عام من حادث المنصة ن يوجد ما يبرر انجتماع غير 

 العادى.
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 (54جدول رقم )
 5/17/1894الخاصة بمواق  ا عضاء فى انجتماع غير العادى   البيانات

نسبة 
 المتحدثين

إلىىىىىىىىىىىىىى عىىىىىىىىىىىىىدد 
 الحاضرين

عىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدد 
 المتحدثين

 

 نسبة الحاضرين
إلىىىىىىىىىىىىىىىىىىى عىىىىىىىىىىىىىىىىىىدد 
 ععضاء المجلا

عىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدد 
 الحاضرين

 

عىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدد 
ععضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاء 

 المجلا

 السنة
 دور اننعقاد

الفصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل  485 425 9860 13 3
التشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىريعى 

 الثالث
انجتمىىىاع غيىىىر 

 العادى
5/17/1894 

عضوا   485يتضح من الجدول ان عدد ععضاء المجلا فى ذل  الوقت بلا 
عضوا  425وقد حضر جلسة مناقشة قرار مد العمل بقانون الاوارإ فى ذل  الحين 

% تقريبا  بينما ظلت نسبة المشار ة فى المناقشات متدنية فلم تتعدى نسبة 87بنسبة 
 1891ع توبر  0ياة بجلسة % من إجمالى الحضور  فإن  انت الظرو  المح3

قيدت نسبة المشار ة و ذل  نسبة انعتراا على إعالن حالة الاوارإ  فإنه بعد 
 مرور عام ن يوجد ما يبرر عدم تفنيد المبررات الخاصة بمد حالة الاوارإ لعام تالى.

 (53جدول رقم )

 ا عضاء المشار ون فى المناقشات من حيث النوع
 النوع العدد النسبة

 ذ ر 14 8568

 عنثى 1 061

 انجمالى 13 177
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ي لىىىا علىىىى المشىىىار ين فىىىى مناقشىىىة قىىىرار مىىىد العمىىىل بقىىىانون الاىىىوارإ عنهىىىم مىىىن 
ا عضاء الرجال  فنسبة السيدات المشار ات فى المناقشات متدنية جدا فلم تشتر  فى 
المناقشىىات سىىوى عضىىو حىىزا ا حىىرار قعلفىىت  امىىلق  ف انىىت نسىىبة مشىىار ة السىىيدات 

مىىىن إجمىىىالى نسىىىبة المشىىىار ة  فىىىى حىىىين شىىىار  ا عضىىىاء مىىىن الرجىىىال بنسىىىبة % 061
%  ويعىىىود هىىىذا التىىىدنى مىىىن مشىىىار ة السىىىيدات إلىىىى ضىىىع  تمثيىىىل المىىىرعة داخىىىل 8568

لىىى انتمىىاء غالبيىىة السىىيدات إلىىى الحىىزا الىىوانى فىىى حىىين عن تىىقثير قىىانون  المجلىىا واا
 الاوارإ فى ال الا ياال عحزاا المعارضة. 

 (52جدول رقم )
 ا حزاا المشار ة فى المناقشات
 ا حزاا المشار ة العدد النسبة

 الوانى 4 5163

 العمل 2 3568

 ا حرار 1 061
 المستقلون 3 5962

 اإلجمالم 13 177
 

شىىار  فىىى مناقشىىة مىىد حالىىة الاىىوارإ الحىىزا الىىوانى  وحىىزا العمىىل  وا حىىرار  
ار ة عحىىىزاا المعارضىىىة و ىىىذل  المسىىىتقلون  وقىىىد وضىىىح خىىىالل هىىىذا الىىىدور تنىىىامى مشىىى

بالمقارنىىة بمشىىار ة الحىىزا الىىوانى  وقىىد يعىىود ذلىى  إلىىى عن المجلىىا انتقىىل مىىن إعىىالن 
حالة الاوارإ إلى مد العمل بالقانون لسنوات تالية  فى حىين عن ا وضىاع قىد اسىتقرت 

 إلى حد بعيد ولم ي ن هنا  ما يبرر العمل وفق هذا القانون
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 (52جدول رقم )
 شار ون فى المناقشةصفة ا عضاء الم

 الصفة العدد النسبة

 فئات 17 0163

 عامل 5 1364

 فال  5 1364

 اإلجمالى 13 177
يتضىىىح مىىىن الجىىىدول اسىىىتحواذ فئىىىة ا عضىىىاء المنتمىىىين إلىىىى الفئىىىات علىىىى النسىىىبة 
ال بىىرى مىىن المشىىار ة فىىى مناقشىىة القىىرار بمىىد العمىىل بقىىانون الاىىوارإ  وهىىو مىىن ا مىىور 

جلىىىا فىىىى السىىىابق  نظىىىرا لتىىىدنى نسىىىبة مشىىىار ة العمىىىال والفالحىىىين التىىىى علىىى  عليهىىىا الم
بصفة عامة  وفى مناقشىة هىذا القىرار فقىد شىار  ا عضىاء المنتمىين إلىى الفئىات بنسىبة 

 %.1364% تقريبا   بينما شار   ل من العمال والفالحين بنسبة 0162
 

 (50جدول رقم )
 موق  ا عضاء المشار ين فى المناقشة

 الموق  العدد النسبة

 مسيد 4 5163

 معارا 17 0163

 ممتنع 1 061

 اإلجمالى 13 177
نظىىىرا  ن المجلىىىا قىىىد انتقىىىل مىىىن إعىىىالن حالىىىة الاىىىوارإ إلىىىى مىىىد العمىىىل بقىىىانون 
الاىىىوارإ لسىىىنوات تاليىىىة  فقىىىد زادت نسىىىبة مشىىىار ة ا عضىىىاء فىىىى المناقشىىىات وبالتىىىالى 

زديىىاد نسىىىبة مشىىىار ة نيجىىىة نسىىبة معارضىىىة ا عضىىاء لمىىىد العمىىىل بالقىىانون  فنت تازداد
ععضاء عحزاا المعارضة والمستقلين  فقد ارتفعت نسىبة عىدم التقييىد إلىى مىا يقىرا مىن 

% وهىىى نسىىبة مرتفعىىة بالمقارنىىة بالعىىام الىىذى ععلنىىت فيىىه حالىىة الاىىوارإ  وذلىى   ن 05
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الظرو  قد ت يرت وبالتالى رعت عحزاا المعارضة علىى عمومهىا ان مىد العمىل بقىانون 
 إعىىالنن يوجىىد مىىا يبىىرره فىىى ذلىى  الوقىىت  و ىىذل   ن مبىىررات الح ومىىة فىىى  الاىىوارإ

حالة الاوارإ  انت عقوى من تل  التى ععلنتها فىى مىد العمىل بقىانون الاىوارإ وهىو مىا 
 ع ده غالبية ععضاء عحزاا المعارضة.

 
 (59جدول رقم )

 موق  ا حزاا المشار ة فى التصويت
المو  الوانى لالعم ا حرار المستقلون اإلجمالى

ق / 
الح
 زا

 مسيد 4    4

 معارا  2 1 4 17

 ممتنع    1 1

 اإلجمالى 4 2 1 3 13
انقسمت ا حزاا المشار ة فى التصويت إلى فىريقين  اتخىذ ا ول موقى  التقييىد 
المالىق لمىد العمىىل بقىانون الاىوارإ لسىىنة تاليىة و ىىان هىو موقى  الحىىزا الىوانى الىىذى 

الل ثالثىىىة ععضىىىاء  بينمىىىا اتخىىىذ اآلخىىىر اتجىىىاه المعارضىىىة شىىىار  فىىىى المناقشىىىات مىىىن خىىى
المالقة ويمثل هذا الفريق حزبى العمل وا حرار  فقد اعتىرا حىزا العمىل مىن خىالل 
ععضىىىائه السىىىت المشىىىار ين فىىىى المناقشىىىات علىىىى مىىىد العمىىىل بالقىىىانون   ىىىذل  عىىىارا 

ن الجىىدير عضىو ا حىرار الوحيىىد المشىار  فىىى المناقشىات علىى مىىد العمىل بالقىىانون  ومى
 مسىىىىقبالىىىىذ ر ان عضىىىىو ا حىىىىرار فىىىىى هىىىىذه المناقشىىىىات تنتمىىىىى إلىىىىى السىىىىيدات  بينمىىىىا عن

جانىىىىىا  مالمسىىىىىتقلون مىىىىىا بىىىىىين المعارضىىىىىة وانمتنىىىىىاع عىىىىىن التصىىىىىويت وان غلىىىىىا علىىىىىيه
المعارضىىة  وان  ىىان ي لىىا علىىى انمتنىىاع المعارضىىة عيضىىا فىىيم ن القىىول انىىه باسىىتثناء 



 -76- 

ا مىىىن ععضىىىاء المجلىىىا مىىىد العمىىىل بقىىىانون الحىىىزا الىىىوانى فىىىى هىىىذا الىىىدور لىىىم يسيىىىد عيىىى
 الاوارإ لسنة تالية.
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 1893دور اننعقاد ا ول من الفصل التشريعى الرابع 
يتضىح مىىن الجىىدول التىىالى عن نسىىبة مشىار ة ا عضىىاء متدنيىىة وفىىى نفىىا الوقىىت 
انعدمت مشار ة السيدات فى مناقشة القرار بمد العمل بقانون الاوارإ لعامين  املين  

  فى مناقشة القرار عحد عشر عضوا  لهىم مىن ا عضىاء الرجىال  ويعىود ذلى  فقد شار 
إلىىى مىىا سىىبق ذ ىىره مىىن ان نسىىبة تمثيىىل المىىرعة داخىىل المجلىىا متدنيىىة و ىىذل  ان غالبيىىة 

 العضوات ينتمين إلى الحزا الوانى.
 (58جدول رقم )

 ا عضاء المشار ون فى المناقشات من حيث النوع
 النوع العدد النسبة

 ذ ر 11 177

 عنثى  

 اإلجمالم 11 177
 

 (47جدول رقم )
 ا حزاا المشار ة فى المناقشات

 ا حزاا المشار ة العدد النسبة

 الوانى 2 4260

 الوفد 4 5163

 ا حرار 1 061

 المستقلون 5 1364
 

يم ن القول عن عحزاا المعارضة تقاسمت نسبة المشار ة فىى مناقشىة مىد العمىل 
مىىع الحىىزا الىىوانى وذلىى  فىىى عول دور انعقىىاد مىىن الفصىىل التشىىريعى بقىىانون الاىىوارإ 

المعارضىة  عحزااالرابع اى بعد اننتخابات التشريعية مباشرة  فان  انت نسبة مشار ة 
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 انت مرتفعة جدا وقد يعود ذل  إلى قرا العملية اننتخابية  فان هذه  1894فى عام 
 عقاد فى المجلا الجديد.النسبة انخفضت إلى حد ما مع بداية عول دور ان

%  بينمىىىا شىىىار  حىىىزا الوفىىىد الىىىذى تىىىزعم 4260شىىىار  الحىىىزا الىىىوانى بنسىىىبة 
% 1364%  فىى حىين شىار  المسىتقلون بنسىىبة 5163المعارضىة فىى هىذا الىدور بنسىىبة 

 % لصالح حزا ا حرار.061وبقيت نسبة 
ا نظرا لابيعة قانون الاىوارإ فىان النسىا الخاصىة بمشىار ة ا حىزاا إلىى حىد مى
متقاربىىة وذلىى  نن عمىىل عحىىزاا المعارضىىة فىىى ظىىل قىىانون الاىىوارإ قىىد يتىىقثر إلىىى حىىد 
بعيد وبالتىالى تحشىد هىذه ا حىزاا ععضىائها للمشىار ة فىى المناقشىات والماالبىة بإل ىاء 
العمىىل بالقىىانون  علىىى الجانىىا اآلخىىر فىىان مشىىار ة الحىىزا الىىوانى فىىى مناقشىىة القىىرار 

ننعقىىىىاد فىىىىى التضىىىىاسل وقىىىىد يعىىىىود ذلىىىى  إلىىىىى ضىىىىع  لتقييىىىىده بىىىىدعت علىىىىى تىىىىوالى عدوار ا
 المبررات التى يقوم عليها القرار بمد العمل بالقانون.

 
 (41جدول رقم )

 صفة ا عضاء المشار ون فى المناقشة
 الصفة العدد النسبة

 فئات 17 81%

 عامل 1 8%

 فال   

 اإلجمالى 11 177%
 

ال بىرى مىن المناقشىة وذلىى   شىار  ا عضىاء المنتمىون إلىى صىفة الفئىات بالنسىبة
%  وقىد يعىود ذلى  إلىى ابيعىة 8%  بينمىا لىم تتجىاوز نسىبة مشىار ة العمىال 81بنسبة 

مشار ة ا عضاء بصفة عامة في لا على ا عضىاء المنتمىين إلىى الفئىات زيىادة نسىبة 
 المشار ة بالمقارنة بالعمال والفالحين خاصة فى مثل هذه القرارات.
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 (45جدول رقم )

  عضاء المشار ون فى المناقشةموق  ا
 الموق  العدد النسبة

 مسيد 2 3262%

 معارا 2 2362%

 ممتنع  

 اإلجمالى 11 177%
 

ي لىىىا علىىىى موقىىى  ا عضىىىاء المشىىىار ون فىىىى المناقشىىىات معارضىىىة مىىىد العمىىىل 
بقانون الاوارإ  وقىد يعىود ذلى  إلىى ان الحجىج وا سىانيد التىى تبنتهىا الح ومىة فىى مىد 

انون لىىىم ت ىىىن علىىىى قىىىدر مىىىن ا هميىىىة واإلقنىىىاع بع ىىىا حالىىىة إعىىىالن حالىىىة العمىىىل بالقىىى
الاوارإ فى ظل الظرو  سابقة الذ ر  عض  إلى ذل  ان هذا القرار قىد عوجىد وضىعا 
جديىدا فىىى مىىد حالىىة الاىىوارإ إذ  ىىان المىىد فىىى السىىابق لعىىام تىىالى ول ىىن جىىاء هىىذا القىىرار 

 بمد حالة الاوارإ لعامين  املين.
 

 (44جدول رقم )
 موق  ا حزاا المشار ة فى المناقشات

 الموق / الحزا الوانى الوفد ا حرار المستقلون اإلجمالى

 مسيد 2    2

 معارا  4 1 5 2

 ممتنع     --

 اإلجمالى     11
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انقسم موق  اننتماءات الحزبية مىا بىين التقييىد التىام الىذى تبنىاه ععضىاء الحىزا 
مناقشىىات  والمعارضىىة المالقىىة التىىى تبنتهىىا عحىىزاا الىىوانى الخمسىىة المشىىار ون فىىى ال

المعارضىىة باإلضىىافة إلىىى المسىىتقلين  فقىىد  انىىت عحىىزاا الوفىىد وا حىىرار باإلضىىافة إلىىى 
عضوين من المستقلين يمثلون تيار معارضة مد العمل بقىانون الاىوارإ لعىامين تىاليين 

الىة الاىوارإ عو وقد يعود ذل  إلى ضىع  المبىررات وت يىر الظىرو  التىى تعلىن فيهىا ح
 تمد.

 
 1892دور اننعقاد الثانى من الفصل التشريعى الرابع 

فى هذا الدور بلا عدد ا عضاء المشار ون فى المناقشىات تسىعة ععضىاء  لهىم 
مىن الرجىال ولىم تشىار  سىيدة واحىدة فىى هىىذه المناقشىات ويعىود ذلى  إلىى مىا سىبق ذ ىىره 

 مائها الحزبى.من ابيعة تمثيل المرعة داخل المجلا و ذل  انت
 (43جدول رقم )

 ا عضاء المشار ون فى المناقشات من حيث النوع
 النوع العدد النسبة

 ذ ر 8 177

 عنثى -- --

 انجمالى 8 177
شىىىار  فىىىى مناقشىىىة القىىىرار بمىىىد العمىىىل بقىىىانون الاىىىوارإ لعىىىامين تىىىاليين  ىىىل مىىىن 

مشىىار ة الحىىزا  الحىزا الىىوانى وحىىزا الوفىىد وحىىزا العمىىل وا حىىرار  فقىىد  انىىت نسىىبة
% تعىادل نسىبة 55% بينما سجل حىزا الوفىد نسىبة مشىار ة بل ىت 22الوانى حوالى 

 مشار ة حزبى العمل وا حرار مجتمعين.
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 (42جدول رقم )
 ا حزاا المشار ة فى المناقشات
 ا حزاا المشار ة العدد النسبة

 الوانى 2 2262

 الوفد 5 5565
 العمل 1 1161

 ا حرار 1 1161
 انجمالى 8 177

ويتضح من الجدول عن نسبة مشار ة عحزاا المعارضة تعادل إلىى حىد مىا نسىبة 
مشار ة الحزا الوانى  ويعود ذل  إلى ابيعة قانون الاىوارإ ومىدى تىقثيره علىى عداء 

 .ا حزااهذه 
 (42جدول رقم )

 صفة ا عضاء المشار ون فى المناقشات
 الصفة العدد النسبة

 فئات 2 2260

 عامل 4 4464

 فال   

 اإلجمالى 8 177
مىىن بىىين تسىىعة ععضىىاء هىىم جميىىع ا عضىىاء المشىىار ون فىىى مناقشىىة القىىرار بمىىد 
العمل بقانون الاوارإ  سجل ا عضاء المنتمين إلى صفة الفئات نسبة مشار ة بل ىت 

% وهى تعادل ضع  نسبة مشار ة ا عضاء المنتمين إلى صفة العمىال  وهىذا 2260
 ا بل الصفة ال البة على مشار ة ا عضاء المنتمين إلى هذه الصفات.ليا عمرا جديد
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 (40جدول رقم )
 موق  ا عضاء المشار ون فى المناقشات

 الموق  العدد النسبة

 مسيد 2 2263

 معارا 3 3362

 ممتنع  

 اإلجمالى 8 177
 

ن تتقىىارا إلىىى حىىد  بيىىر نسىىبة التقييىىد والمعارضىىة فىىى المجلىىا لمىىد العمىىل بقىىانو 
%  مسيىىىدين لمىىىد العمىىىل 22الاىىىوارإ خىىىالل هىىىذا الىىىدور  فقىىىد سىىىجل ا عضىىىاء نسىىىبة 

ختال  ان% تقريبا مد العمل بالقانون  وهذا يع ا مدى 32بالقانون فى حين عارا 
 وجهات النظر داخل فئة ا عضاء المشار ون فى المناقشات.ال بير فى 
 

 (49جدول رقم )
 موق  ا حزاا المشار ة فى المناقشات

 الموق / الحزا الوانى الوفد العمل ا حرار المستقلون اإلجمالى

 مسيد 2     2

 معارا  5 1 1  3

 ممتنع      

 اإلجمالى 2 5 1 1  8
انقسمت ا حزاا المشار ة فى المناقشات ما بين التقييد التام والذى تبناه 

عضاء عحزاا ععضاء الحزا الوانى المشار ون فى المناقشة  والمعارضة التامة  
 المعارضة المتمثلة فى عحزاا الوفد والعمل وا حرار.

 
 57/4/1899الفصل التشريعى الخاما  دور اننعقاد ا ول  
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غلىىا علىىى ا عضىىاء المشىىار ون فىىى دور اننعقىىاد ا ول مىىن الفصىىل التشىىريعى 
الخىاما انهىىم ينتمىىون إلىىى فئىة ا عضىىاء الىىذ ور  فقىىد شىار  فىىى المناقشىىة عربعىىة عشىىر 

% مىىىىن الرجىىىىال 84عضىىىىوا مىىىىنهم ثىىىىالث عشىىىىر مىىىىن الرجىىىىال وسىىىىيدة واحىىىىدة  اى بواقىىىىع 
 % للسيدات.0المشار ون فى المناقشات مقابل 

 (48جدول رقم )
 ا عضاء المشار ون فى المناقشات من حيث النوع

 النوع العدد النسبة

 ذ ر 14 84

 عنثى 1 0

 انجمالى 13 177
 

 (37جدول رقم )
 المناقشات ا حزاا المشار ة فى

 ا حزاا المشار ة العدد النسبة

 الوانى 9 2964

 الوفد 5 52

 العمل 4 1260

 اإلجمالم 13 177
تقاسىىم  ىىل مىىن الحىىزا الىىوانى وعحىىزاا المعارضىىة نسىىبة المشىىار ة فىىى مناقشىىة 
قرار مد العمل بقانون الاوارإ لمدة ثالث سنوات  املة  فقد شار  فى المناقشىة عربعىة 

% فى مقابل عربعة 29642م سبعة ععضاء من الحزا الوانى بنسبة عشر عضوا منه
%  ويم ىن القىول عن دور 1260% بينمىا شىار  العمىل 52ععضاء لحزا الوفىد بنسىبة 

اننعقىىاد ا ول مىىن الفصىىل التشىىريعى الخىىاما سىىجل ععلىىى نسىىبة مشىىار ة فىىى مناقشىىة 
مثيل عحىزاا المعارضىة قرار مد العمل بقانون الاوارإ وقد يعود ذل  إلى تنامى نسبة ت

 فى المجلا  وخاصة حزبى الوفد والعمل.
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 (31جدول رقم )
 صفة ا عضاء المشار ون فى المناقشات
 الصفة العدد النسبة

 فئات 11 9464

 عامل 4 1260

 فال   

 اإلجمالى 13 177
 

اسىىىتحوذت فئىىىة ا عضىىىاء المنتميىىىة إلىىىى صىىىفة الفئىىىات علىىىى النسىىىبة ال بىىىرى مىىىن 
% تقريبىا  وهىو 10% فىى حىين لىم تتجىاوز نسىبة مشىار ة العمىال 94بة المناقشات بنس

 من ا مور المعتادة فى المناقشات بصفة عامة.
 (35جدول رقم )

 مواق  ا عضاء المشار ون فى المناقشات
 الموق  العدد النسبة

 مسيد 0 27

 معارا 2 3160

 ممتنع 1 964

 اإلجمالى 13 177
 

مناقشىىة مىىد العمىىل بقىىانون الاىىوارإ لمىىدة ثىىالث  انقسىىم ا عضىىاء المشىىار ون فىىى
إلىىى نسىىبتين متسىىاويتين تقريبىىا  فقىىد بل ىىت نسىىبة التقييىىد  1899سىىنوات بىىدءا مىىن عىىام 

% 9% وانمتنىىاع بنسىىبة 35% بينمىا توزعىىت النسىىبة الباقيىىة بىىين المعارضىىة بنسىىبة 27
لمعارضىة ممىا تقريبا  ومن الواضح استمرار هىذا التقىارا فىى المواقى  مىا بىين التقييىد وا

يىىدل علىىى انسىىتقااا الشىىديد داخىىل فئىىة ا عضىىاء المشىىار ون فىىى المناقشىىات مىىا بىىين 
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فريق يسيد تماما مد العمل بالقانون واآلخر يعارا معارضىة مالقىة هىذا المىد وياالىا 
 بإل اء العمل بالقانون.

 
 (34جدول رقم )

 موق  ا حزاا المشار ة فى المناقشات
الموق /  وانىال الوفد العمل اإلجمالى

 الحزا

 مسيد 0   0

 معارا  3 5 2

 ممتنع 1   1

 اإلجمالى 9 3 5 13
 
شار  فىى المناقشىات  ىل مىن الحىزا الىوانى وحىزا العمىل وحىزا الوفىد  وقىد  

وافىىىق الحىىىزا الىىىوانى علىىىى مىىىد العمىىىل بالقىىىانون مىىىن خىىىالل ععضىىىائه جميعىىىا باسىىىتثناء 
لىىىم يشىىىهدها علىىىى مىىىدار حقبىىىة عضىىىو وحيىىىد امتنىىىع عىىىن التصىىىويت وهىىىى ظىىىاهرة جديىىىدة 

الثمانينيات  لها  وقد سجل هذا الموق  العضو قد.حمدى السيدق  ومن الجىدير بالىذ ر 
عنه لم يقخذ حق ال لمة فى التعبير عن عسباا انمتناع. بينما اعتىرا  ىل مىن حزبىى 

 الوفد والعمل على مد العمل بالقانون اعتراضا مالقا.

 ثمانيناتالتحليل ال يفى للمناقشات فى ال
 ا سباا والمبررات

 مبررات المسيدين
 دعم البعد ا منى-1

يرى هذا الفريىق عن الماالبىة بإل ىاء حالىة الاىوارإ  انىت عمىال  شىرعيا  منىذ زمىن 
بعيد  وقد جاء الرئيا السىادات ورعى عن ا مىر قىد اسىتقر فرفعهىا مىن تلقىاء نفسىه  فىإذا 

لى  الوقىت  فإنىه لزامىا  علينىا عن نعيىدها  ان إل اء حالىة الاىوارإ نسىتتباا ا مىن فىى ذ
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اليىىىوم حفاظىىىا  علىىىى عمىىىن الىىىبالد  وذلىىى   ن حالىىىة الاىىىوارإ معلنىىىة ضىىىد الخىىىائنين الىىىذين 
يب ون القتل والمساا بقمن وسالمة الىوان والمىواانين وبعيىدة عىن ا بريىاء  فلىم تعلىن 

 حالة الاوارإ إن لمواجهة الجريمة واإلجرام.
الاىىوارإ إنمىىا يىىقتى تىىدعيما لإلجىىراءات التىىى تواجىىه بهىىا وهىىذا القىىرار بمىىد حالىىة  

مصر من عدم استقرار مثل الذى حدث فى الخاما والعشرين والسادا والعشرين مىن 
   والمعرو  بقحداث ا من المر زى.1892فبراير 

وقد اور هىذا الفريىق عسىانيده ا منيىة فىى مراحىل تاليىة بنىاءا  علىى حىدوث بعىا 
ن بعا الدول   التهديدات التى صىدرت عىن الىرئيا الليبىى التهديدات التى صدرت م

فىىى ذلىى  الوقىىت  باإلشىىارة إلىىى عن ا مىىن القىىومى عصىىبح مهىىددا مىىن قبىىل الىىدول الشىىقيقة 
 فىىىوالمجىىاورة  واستشىىهادا  بمىىا اتضىىح مىىن رثىىار هىىذا التهديىىد فىىى وجىىود ا ل ىىام البحريىىة 

يدات اآلتية من مناقة الشىرق مياه مصر اإلقليمية بالبحر ا حمر  باإلضافة إلى التهد
يرانل نتيجة عودة العالقات السياسية بين ا ردن ومصر    ال منا وسا من  سوريا واا

وبالتالى رعى هذا الفريىق عن تجاهىل هىذه ا خاىار يهىدد بعواقىا وخيمىة  ف ىان نبىد عن 
 نحتاا ونقخذ حذرنا.

لىىه قىىدر  بيىىر إن قىىانون الاىىوارإ فىىى هىىذه ا وضىىاع المضىىاربة وغيىىر المسىىتقرة  
مىىىن ا هميىىىة بىىىل ا ولويىىىة لمواجهىىىة تلىىى  التهديىىىدات  فالقىىىانون يم ىىىن عجهىىىزة ا مىىىن مىىىن 
 سرعة الحر ة واإلجهاا المب ر لمخااات اإلرهاا والفئة المستهزئة بقمن البالد. 

ويىىرى هىىذا الفريىىق عنىىه عنىىدما يىىذ ر وزيىىر الداخليىىة عن قىىانون الاىىوارإ هىىو الىىذى 
ظة على عمن واستقرار البلىد  ن يجىا عن يجىد مىن النىواا م ن جهاز ا من من المحاف

من يقول له قلدي  محا م عمىن الدولىةق  ن وزيىر الداخليىة هىو القىادر علىى تقىدير ذلى   
االمىا عن الىوزير والح ومىة وعىدت بقنهىا لىن تسىتخدم عح ىام قىانون الاىوارإ إن بالنسىىبة 

ل ىىىى تىىنعم الدولىىة بالهىىىدوء لم افحىىة اإلرهىىاا  ومىىىن عجىىل الحفىىاظ علىىىى الهىىد  ا منىىى 
والامقنينة  فالبد عن تزود وزارة الداخلية بالوسائل التىى تم نهىا مىن القيىان بهىذه المهمىة 

 نعتبارات ا من العليا والمصلحة العامة. 
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فالبىىد عن يت ىىات  ا عضىىاء لمسىىاندة هىىذه القضىىايا  ن اننتظىىار ن يجىىدى بعىىد 
قضىايا ولىديها البيانىات والمعلومىات  ول نهىا وقوع الحادثة  فالح ومة هىى التىى تعىر  ال

 ن تستايع التصريح بها   ن الظرو  ا منية تفرا نفسها. 
ومن ثم  ع د هذا الفريق  على عن تقييد مد حالة الاوارإ ن يقتى لمجرد التقييد  
ول ىىىن تفرضىىىه ا وضىىىاع المتقزمىىىة  والتىىىى تفىىىرا علىىىى الجميىىىع عن يرتفىىىع إلىىىى مسىىىتوى 

على سمعة مصر بمناق المشار ة فى مسئولية ح م فى فترة معينة   المسئولية حرصا  
فالبىىد مىىن تحمىىل جىىزء مىىن المسىىئولية والت اضىىى عىىن بعىىا الحقىىوق فىىى مقابىىل ا مىىن 

 القومى.
 
 مواجهة الظرو  انستثنائية-5

يرى هذا الفريق عن قانون الاوارإ هو قانون عىادى لمواجهىة ظىرو  اسىتثنائية  
تثنائية ون يمىا ماالبىة  افىة ععضىاء المجلىا بالتق يىد علىى فهو يابق فىى حىانت اسى

الحريىىىة والديمقراايىىىة  فالمسىىىقلة تتعلىىىق بسىىىالمة الشىىىعا وعمىىىن الىىىوان  و ىىىل دولىىىة لهىىىا 
قوانينها التى تناسا ظروفها انجتماعية وانقتصىادية والسياسىية فىى الظىرو  العاديىة  

ذا مىا انتقلىت مىن الظىرو  العاديىة إلىى الظىرو  انسىت ثنائية فإنهىا تحتىاج إلىى قىوانين واا
تواجه هذه الظرو  غير العادية   ن شىرا قيىام الديمقراايىة ووجىود الشىرعية وضىمان 
الحريىة هىو وجىود الدولىة رمنىىة مسىتقرة  فىإذا مىا تعرضىىت نضىارابات فالبىد مىن اللجىىوء 
 إلىى القىىوانين واإلجىىراءات التىى تىىتالءم مىىع م افحىىة هىذه انضىىارابات  وقىىانون الاىىوارإ
مىىا هىىو إن تقنىىين لحالىىة الضىىرورة فعنىىدما تسىىتخدمه الح ومىىة بنىىاءا  علىىى ف ىىرة الضىىرورة 

لسىىىنة  125فالح ومىىىة لىىىم تتجىىىاوز الدسىىىتور  بىىىل تعمىىىل فىىىى إاىىىاره وفىىىى إاىىىار القىىىانون 
1829. 

ويرى هذا الفريق عن الح ومة هى القادرة علىى تحديىد حالىة الضىرورة ول ىن لىيا 
لقضىىاء  ف ىىل نظىىام نبىىد عن يحصىىن نفسىىه ويقىىرر هىىذا حقىىا مالقىىا  بىىل يخضىىع لرقابىىة ا
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الوسائل المناسبة لذل  قفال تجا المبال ة فى التخو  من القانون ففى ظىل القىانون لىم 
 يقص  قلم  ولم يقبا على صاحا ف ر  ولم تصادر صحيفة رغم التجاوزاتق.

 
 إعالن حالة الاوارإ ن توق  العمل بالقانون العادى -4

لتعمىىيم ولىىيا التخصىىيا ف لمىىا  ىىان هنىىا  مىىن الىىدواعى جىىاء القىىانون بصىىورة ا
لقيامه فال حرج فى ذل    ن القانون يقيد من الحرية  فالصحافة تعمل بحرية ون قيىود 

 عليها.
باإلضىىىافة إلىىىى عن القىىىانون تىىىم إدخىىىال العديىىىد مىىىن التعىىىديالت عليىىىه منىىىذ صىىىدور 

  ثىم القىانون 1895 لسىنة 40  الذى عدل بالقانون رقىم 1829لسنة  125القانون رقم 
الذى عتا  للمواان التظلم من انعتقال فى غضون شىهر واحىد   1895لسنة  27رقم 

لىىذا فالقىىانون لىىيا بىىه تجنىىى علىىى الحريىىة عو علىىى القىىوانين العاديىىة  بىىل هىىو لمصىىلحة 
 مصر.

فمىىن خىىالل الخبىىرة التاريخيىىة  هىىل يم ىىن القىىول عن اسىىتخدام قىىانون الاىىوارإ هىىدد 
ى عرضىىىه؟ وهىىىل هىىىو لزعزعىىىة ا مىىىن عم لتق يىىىده؟  إن القىىىانون لىىىم اإلنسىىىان المصىىىرى علىىى

نمىىىا إلقرارهمىىىا  فعنىىىدما يالىىىا رئىىىيا الىىىوزراء ووزيىىىر  يسىىىتخدم ضىىىد ا مىىىن وانسىىىتقرار واا
الداخليىىة مىىن مجلىىا الشىىعا الممثىىل ل مىىة مىىده با سىىلحة لمحاربىىة زعزعىىة ا مىىن  فىىال 

بممارسىة الىدور الرقىابى يجوز تجريده من هذا السىال    ن ععضىاء المجلىا ماىالبون 
مىىن خىىالل انسىىتجوابات وا سىىئلة فىىى حالىىة إذا مىىا قصىىر الىىوزير عو رئىىيا الىىوزراء فىىى 

 القيام بالمهام المو لة إليهما.
فعندما نمد الوزير بهذه الرخصة انستثنائية ن يعنى ذل  إيقا  العمىل بىالقوانين 

ين بقىىىانون غيىىىر عىىىادى العاديىىىة  ول ننىىىا نواجىىىه ظروفىىىا غيىىىر عاديىىىة  تسىىىتدعى عن نسىىىتع
يىىتالءم مىىع هىىذه الظىىرو  غيىىر العاديىىة  وهىىو قىىانون الاىىوارإ فالبىىد عن نعلىىم عنىىه لىىيا 
هنا  بديل عن هذا القانون لتىقمين الىوان والمىواانين  وهىذا يحىث فىى  ىل بىالد العىالم 
وليا شذوذا عن ا نظمة القانونية المعمول بها فى العالم  له  فبالنسبة للدول ا وربية 
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متقدمة فالدستور الفرنسى على سبيل المثال يعاى الحىق لمجلىا الىوزراء فىى فىرا وال
حالىىة الاىىوارإ دون الرجىىوع إلىىى الجمعيىىة الوانيىىة  وهىىذا وضىىع لىىيا متقىىدما عمىىا هىىو 
معمول به فى مصر فالدستور يقر الحق فى استخدام قانون الاىوارإ وللجىوء إليىه عنىد 

علىىىىى ا عضىىىىاء اسىىىىتخدام حقهىىىىم  الضىىىىرورة مىىىىع الرجىىىىوع إلىىىىى مجلىىىىا الشىىىىعا  فيجىىىىا
عاقىة إقىرار ا مىن واسىتتبابه فىال  الدستورى فى الصالح العام وليا مىن عجىل التعسى  واا

 حرية بدون عمن.
 قانون الاوارإ ن يتعارا مع الديمقرااية-3

يىىرى الفريىىق المسيىىد لمىىد العمىىل بقىىانون الاىىوارإ عنىىه ن يوجىىد تعىىارا بىىين العمىىل 
لديمقراايىىىة  حيىىىث عن ععتىىىى الىىىديمقراايات فىىىى العىىىالم فىىىى ظىىىل قىىىانون الاىىىوارإ وبىىىين ا

يخىىول  -وهىىو عشىىد مىىن قىىانون الاىىوارإ-ومنهىىا إنجلتىىرا لىىديها قىىانون لم افحىىة اإلرهىىاا 
لوزير الداخلية سلاة تفتي  ا شخاا والمسا ن  حياء بق ملها  ويخول  ذل  سىلاة 

  وعلمانيا وفرنسا. الحبا إلى مدد قد تجاوز السنين  وهذه القوانين توجد فى إيااليا
ول ىىن فىىى  الواقىىع يم ىىن القىىول عن مصىىر محااىىة بمجموعىىة مىىن الىىدول ن تح ىىم 
بالديمقرااية ويهمها فى المقام ا ول عن تفشل الديمقرااية فى مصر  فالدول المحياىة 

  تهدد فعال عمن واستقرار مصر وليا هذا مبال ة عو على سبيل خلق العدو.
 
 ا من انقتصادى-2

من عىارا تمديىد العمىل بقىانون الاىوارإ قىد احىتج بتىقثير القىانون علىى إن  ان 
انقتصاد المصرى فإنها من الحجىج المىردود عليهىا  فالضىرورات تبىيح المحظىورات فىال 
يوجىىد اقتصىىاد فىىى العىىالم يسىىتايع عن يصىىمد فىىى ظىىل عىىدم انسىىتقرار الىىداخلى  ومصىىر 

يتوقى  علىى  -بيىر منىهفىى جانىا  -لها وضع خاا فاقتصاد مصر ودخلهىا القىومى 
 حر ة السياحة وفى حاجة إلى قانون يصادر الحوادث واإلرهاا قبل وقوعه.

 
 الظرو  التى تمر بها المناقة العربية -2
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قىىدر المناقىىة العربيىىة عنهىىا مناقىىة سىىاخنة وا حىىداث بهىىا متسىىارعة وهىىى مناقىىة 
لىى مىر صراعات منذ زمن بعيىد لىم يهىدع حتىى هىذا الوقىت  ومىن المعىرو  عن مصىر ع

التىىاري  لهىىا دورا قياديىىا لىىيا مىىن السىىهل التخلىىى عنىىه  فمىىن منالىىق الظىىرو  التىىى تمىىر 
بها البالد وخاصة فى الشرق ا وسا فى ظل الدور القيادى المصرى فالبد من تحقيق 
ا مىن الىداخلى لمىا لىه مىن تىقثير علىىى الىدور السياسىى لمصىر خارجيىا  فالبىد مىن تقييىىد 

ن منالق الظرو  السىرية ال املىة ل مىن القىومى مىن ناحيىة  استمرار العمل بالقانون م
 دورها الخارجى بنجا . لتلعاومن ناحية عخرى تقهيل الدولة 

فهذا الدور من ا ولويات التى ن تتنازل مصر عنها  باإلضافة إلى عن المناقىة 
العربية تمر بظرو  صعبة على مر التاري  تىسثر علىى ا مىن وانسىتقرار ممىا يىنع ا  
بىىىدوره علىىىى عمىىىن واسىىىتقرار مصىىىر ومصىىىالحها القوميىىىة  ا مىىىر الىىىذى يلجىىىق معىىىه السىىىيد 
الىىرئيا إلىىى عقىىد اتفاقيىىات بهىىد  الحصىىول علىىى ا سىىلحة والمعىىدات العسىى رية  وهىىذه 
انتفاقيىىات تحتىىاج إلىىى سىىرعة التصىىديق عليهىىا  لمىىا لهىىا مىىن ابيعىىة خاصىىة  عيضىىا لهىىا 

ل من القومى وارتبااها بالعالقات السياسية  سريتها وحساسيتها  نظرا   هميتها بالنسبة
بين الدول  فتهيئة الدولة داخليا من القضىايا المهمىة للعىا الىدور الخىارجى مىن جانىا  

 يقتى من الخارج من جانا رخر. الذىوتوخى الخار 
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 المعارضون
 قانون الاوارإ ن ي فل ا من-1

رر  فبعىىىد ثبىىىوت فشىىىل يىىىرى هىىىذا الفريىىىق عن العمىىىل بقىىىانون الاىىىوارإ لىىىيا لىىىه مبىىى
القىىانون فىىى تحقيىىق ا مىىن عصىىبحت الحجىىج التىىى يتبناهىىا مسيىىدو القىىانون لىىيا لهىىا قيمىىة 
نظريىىىا عو عمليىىىا  فىىىإلى متىىىى سىىىنظل نمىىىدد العمىىىل بالقىىىانون؟ وهىىىل نتصىىىور عن اإلرهىىىاا 

 سينتهى بتمديد العمل بالقانون؟!. 
   ىل بىالد إن اإلرهاا موجود فى  ل وقت وفى  ل البالد  فىال مبىرر  ن تعىي

العىىىالم تحىىىت مظلىىىة قىىىانون الاىىىوارإ مىىىدى حياتهىىىا  ولىىىدينا مىىىن القىىىوانين العاديىىىة ال فيلىىىة 
 بمواجهة عمليات اإلرهاا وغيرها.

إن التجربىىىة الديمقراايىىىة فىىىى مصىىىر تسىىىير الىىىى ا مىىىام  وانسىىىتقرار وا مىىىن مىىىن 
وح مىىة  الحقىىائق التىىى ن ين رهىىا عحىىد  ونبىىد مىىن انعتىىرا  عن الح ومىىة تتحىىر  بىىاتزان 

فلىىيا هنىىىا  مىىن الىىىدواعى مىىا يعرقىىىل هىىىذه التوجهىىات  وبالتىىىالى فقمىىام مالىىىا الح ومىىىة 
المستمر بمرور الوقت بمد حالة الاىوارإ الىى سىنوات عخىرى فىإن الح ومىة مخائىة فىى 
ذلى   فقىىانون الاىىوارإ يثيىر عىىدم انسىىتقرار ولىيا الع ىىا  فىىإذا اختلفىت الح ومىىة علىىى 

لنجىد العظىة والعبىرة التىى تقينىا عثىرات المسىتقبل  والتىاري  هذا الرعى فلنعود الى التىاري  
هىىو تىىاري  الجريمىىة السياسىىية  وانغتيىىال السياسىىى فىىى مصىىر  ف ىىل محىىاونت انغتيىىال 
تمت فىى ظىل القىوانين انسىتثنائية وقىانون الاىوارإ  وبالتىالى فقىانون الاىوارإ والخىروج 

ر  ونرجىىىو عن ي ىىىون حىىىادث عىىن القىىىانون العىىىادى لىىىم يمنىىىع الجريمىىىة السياسىىىية فىىىى مصىىى
 المنصة ستارا  دائما لحجا اننحرافات والسياسات الخاائة. 

إن حىىادث اغتيىىال الىىرئيا السىىادات لىىيا سىىببه اإلرهىىاا والعنىى   ول نىىه لوجىىود 
ظىىرو  معينىىة مسىىئول عنهىىا بعىىا ا شىىخاا فىىى ذلىى  الوقىىت  فالفسىىاد الىىذى انتشىىر 

 فىىىاءة التىىى  انىىت تقىىدم التقىىارير إلىىىى والىىديمقراايات التىىى عهىىدرت  وا جهىىزة ضىىعيفة ال
رئيا الدولة  انت وراء وقوع مثل هذا الحادث  ولذل  نرجو عن تراجع الح ومة حىادث 
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المنصة من خالل حقائقه والتحليالت النفسية والسياسية وانجتماعية وانقتصادية  قبل 
 استخدام هذه الواقعة  مبرر نستمرار هذه الحالة.

فريىىق عن قىىانون الاىىوارإ اسىىتنفذ قدرتىىه وانتهىىى ال ىىرا مىىن وبالتىىالى يىىرى هىىذا ال
العمل به بفشله فى تحقيق وضعا عمنيىا عفضىل  ولىذا فنىزون  علىى رعى الشىعا نبىد مىن 

 التصدى لتمديد العمل بالقانون.
 
 قانون الاوارإ يقيد الحريات العامة-5

ظىىل  يىىرى هىىذا الفريىىق عنىىه ن يم ىىن تصىىور المحافظىىة علىىى الحريىىات العامىىة فىىى
قانون الاوارإ  فالقانون يقيد حرية الرعى عو التعبير عو ممارسة النشاا الحزبى  بل عن 
القىىىانون مقيىىىدا  ل ثيىىىر مىىىن الحريىىىات القضىىىائية التىىىى يجىىىا عن ت ىىىون م فولىىىة تحىىىت عيىىىة 

 ظرو  فعلى عثره يفقد المواان حقه فى انستئنا .
ردود عليىىىه   ن فمىىا يقىىىال عىىن عن قىىىانون الاىىوارإ لىىىن يضىىىر عحىىد  فإنىىىه قىىول مىىى

هنىىا  بىىالتوازى محىىا م عمىىن الدولىىة قاىىوارإق وهىىى غيىىر محىىا م عمىىن الدولىىة العاديىىة  ون 
شىى  عنهىىا تسىىقا ال ثيىىر مىىن الضىىمانات التىىى يم ىىن عن ت ىىون للمىىتهم فىىى ظىىل القىىوانين 

 والقضاء العادى.
باإلضىىىىافة إلىىىىى تىىىىقثر الحريىىىىات  حريىىىىة ا حىىىىزاا وحريىىىىات الممارسىىىىة  وبالتىىىىالى 

ى عنه ب ير قانون الاوارإ ن يم ن عن ي ون هنا  انضىباا هىو شىئ غريىا فالتف ير ف
ومهين للشعا المصرى  إن إعالن حالة الاوارإ فىى  ىل بىالد العىالم لىه معنىى  بيىر  
فعندما ععلنت فى بولندا ثارت عوربا ال ربية وهددوا بقن تخرج من نااق المساعدة التى 

 يقدمونها لها.
المصىىىرى  هىىىو قيىىىد علىىىى حريىىىة المىىىواان للعديىىىد مىىىن وبالنسىىىبة لقىىىانون الاىىىوارإ 

 ا سباا:
حالىىىة الاىىىوارإ تىىىدمر  ىىىل الحقىىىوق المنصىىىوا عليهىىىا فىىىى البىىىاا الثالىىىث مىىىن -1
 الدستور 
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 حالة الاوارإ تبال الضمانات الموجودة فى قانون اإلجراءات الجنائية -5
قلىرئيا  المادة الثالثة من القانون عشد وقعا  على نفوا المواانين  فهى تقول-4

الجمهورية عن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على ا من والنظام العام وله على وجه 
 الخصواق:

وضع قيود على حريىة ا شىخاا فىى انجتمىاع واننتقىال  واإلقامىة والمىرور  -ع
فى عما ن عو عوقات معينة  والقبا على المشتبه فىيهم والخاىرين علىى ا مىن والنظىام 

هم والتىىرخيا فىىى تفتىىي  ا شىىخاا وا مىىا ن دون التقيىىد بقح ىىام قىىانون العىىام واعتقىىال
 اإلجراءات الجنائية 

ا مىىىىىىر بمراقبىىىىىىة الرسىىىىىىائل عيىىىىىىا  ىىىىىىان نوعهىىىىىىا ومراقبىىىىىىة الصىىىىىىح  والنشىىىىىىرات  -ا
والمابوعىىات والمحىىررات والرسىىوم و افىىة وسىىائل التعبيىىر والدعايىىة قبىىل نشىىرها وضىىباها 

 ومصادرتها وتعايلها.
دد حقوق  المواانين المنصوا عليها فىى البىاا الثىانى مىن وهذه اإلجراءات ته

الدستور  ما تهدد الضمانات المنصوا عليها فى قانون اإلجراءات الجنائيىة  وعنىدما 
يقال عن القانون ن يابق إن على حانت اإلرهاا فالذى يحدد ماهية اإلرهاا السىلاة 

 القائمة على تنفيذ قانون الاوارإ.
 

بالحقوق والحريات لصىالح عداة ثبىت فشىلها فىى تحقيىق عمىن  فهل يم ن التضحية
البلد واستقراره  هل قانون الاوارإ منع عحداث ا من المر زى؟ بىالقاع ن  بىل الشىعا 
هىىو الىىذى حىىال دون تهديىىد عمىىن مصىىر  بىىل يم ىىن القىىول عن حالىىة الاىىوارإ هىىى التىىى 

 ية.وانجتماع ةتحدث عدم انستقرار فى  افة المجانت انقتصادي
ويس ىىىد هىىىذا الفريىىىق  عن مىىىد حالىىىة الاىىىوارإ بهىىىذه الصىىىورة يم ىىىن عن ي ىىىون شىىىيئا 
 مستفزا   ل ل مف ر فى مصر يريد بالفعل عن يرى بلده يعي  عيشة ديمقرااية حقيقية.
ولىىىذا فحالىىىة الاىىىوارإ مىىىن الحىىىانت التىىىى يجىىىا عن نعنىىىى عنايىىىة  افيىىىة بتقصىىىى 

 بيىىىىرة علىىىىى  ىىىىل مىىىىن ينشىىىىد الحريىىىىة  عسىىىىبابها وبيىىىىان ضىىىىواباها ومبرراتهىىىىا  ن ت لفتهىىىىا
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التقىىت إرادة الجميىىع إلعىىالن حالىىة الاىىوارإ  1891وا مىىان  ففىىى السىىادا مىىن ع تىىوبر
لتسوية عوضاع استثنائية  ان من المم ن وفقا إلرادة صىافية عن تىتم هىذه التسىوية وهىذا 
التعامىىىىل مىىىىع الموقىىىى  رنىىىىذا  خىىىىالل شىىىىهر عو شىىىىهرين فقىىىىا  ف انىىىىت هىىىىذه المىىىىدة  افيىىىىة 

 التحقيق  ن تقدم المسئولين عن هذه ا حداث المسسفة إلى المحا مة. لسلاات
وبالتالى فعندما ي ون هنا  من ا دوات التى تعال الحريات وتنال مىن الحقىوق 
فالبىد مىن التعامىل معهىا بحىزم  وحالىىة الاىوارإ مسىقلة ن يم ىن  حىد عن ي تىبا بهىىا عو 

انين وحريىىىاتهم المقىىىررة فىىىى يحىىىرا عليهىىىا  نهىىىا تناىىىوى علىىىى مسىىىاا بحقىىىوق المىىىوا
الدسىىتور  فنصىىوا قىىانون الاىىوارإ تخيىى   ىىل إنسىىان وتجعلىىه دائمىىا فىىى شىىعور دائىىم 
بىىالقلق وعىىدم انسىىتقرار  ومجتمعنىىا ن يسىىتايع عن ينىىتج وهىىو فىىى هىىذه الحالىىة  فقىىانون 

 الاوارإ ينتزع من اإلنسان حالة انامئنان الموجبة لإلنتاج.
 
 د القومىقانون الاوارإ يضر بانقتصا-4

يجد الفريق المعارا لتمديد العمل بقانون الاوارإ عن وقع القانون سيئ بالنسبة 
إلى انقتصاد القومى  فالقانون يعمل على الحىد مىن الىدخول المتاحىة ويضىر بالسىياحة 
 مصىىىدر عساسىىىى للىىىدخل القىىىومى فىىىى مصىىىر  فقىىىد تضىىىررت السىىىياحة فىىىى مصىىىر فىىىى 

الاىىىوارإ  إذ عن اسىىىتمرار العمىىىل بالقىىىانون النصىىى  ا ول مىىىن الثمانينىىىات بسىىىبا حالىىىة 
يعاى اناباعا بعدم انستقرار ا منى   ما قلت تحويالت المصريين فى الخارج لىنفا 
السبا   ذل  فإن انستثمارات بصفة عامة قد قلت عىن معىدنتها  نىه معلىوم عن رعا 

فىىى شىىعا  بعىىدم انسىىتقرار ون يثىىق ا مواانيهىىاالمىىال جبىىان ن يثىىق فىىى دولىىة يشىىعر فيهىى
تح مىىىه القىىىوانين انسىىىتثنائية  فحالىىىة الاىىىوارإ تتعىىىارا تمامىىىا  مىىىع التنميىىىة انقتصىىىادية 
وانجتماعيىىة  فالبىىد مىىن التف يىىر فىىى ا زمىىة انقتصىىادية الااحنىىة التىىى يعيشىىها الشىىعا 

 المصرى.
 
 قانون الاوارإ يضر بسمعة مصر-3
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العىادى وحىده هىو  حالة الاوارإ هى قيد ثقيىل علىى حريىات المىواانين  فالقىانون
الىىذى يسىىىتايع عن يىىوفر عمىىىن وحريىىىة المىىواان  فىىىال يم ىىىن عن نتصىىور عن ي ىىىون هنىىىا  
استقرار وديمقرااية فى ظل حالة الاوارإ  والدستور حىدد مىدة محىددة لحالىة الاىوارإ  
فال يتصور عى إنسان حىريا علىى الحريىات عن ت ىون هىذه المىدة محىددة ب يىر اائىل  

سىم الحريىة إن لسىنوات بسىياة  فهىل هىىذا نوحتىى اآلن لىم نت 1848لقىد عشىنا منىذ سىنة 
 يليق باسم مصر  دولة  برى فى المناقة  ولها دور إقليمى ريادى رخذ فى التنامى.

على الرغم من وجود القانون فى الدستور فليا معنى هذا عنه عصبح شيئا عاديا 
ا   نىه يعنىى عن هىذا فى عن تقتى  ل سنة لمد حالة الاوارإ  فالاوارإ ليا عمرا محبب

البلد ن يم نه عن يعىي  فىى ظىل القىوانين العاديىة  ونبىد عن ي ىون هنىا  عىدم اسىتقرار  
علىىى ع ىىا مىىا نريىىد وهىىو عن نقىىول للعىىالم عن بالدنىىا عصىىبحت مسىىتقرة ولسىىنا فىىى حاجىىة 
إلىىىى اىىىوارإ  ويم ننىىىا عن نسىىىتقبل السىىىياحة  مىىىا يم ىىىن لىىىرسوا ا مىىىوال عن تىىىقتى إلىىىى 

  ن للتجارة عن تنشا.مصر  و ذل  يم
 
 مد حالة الاوارإ مبنى على عسباا واهية من قبل الح ومة-2

 ون تيرى هذا الفريق عنه ل ى يوافق على تمديد العمل بقانون الاوارإ فالبد عن 
هىىذه الموافقىىة مبنيىىة علىىى عسىىباا واضىىحة يستسىىي ها العقىىل  بىىل مىىن ا جىىدى عن ت ىىون 

البىديل  وبالتىالى يشى   هىذا الفريىق فىى جديىة  عسباا قهرية وعنه لىيا عمامنىا سىوى هىذا
ا سىىىباا التىىىى تتبناهىىىا الح ومىىىة مىىىن عجىىىل تمديىىىد العمىىىل بقىىىانون الاىىىوارإ  ومىىىن هىىىذه 

 ا سباا: 
  1891عنىىدما يىىذ ر وزيىىر الداخليىىة مىىا حىىدث فىىى السىىادا مىىن ع تىىوبر عىىام  -ع

فهل من الجائز عن يعي  شعا ويرتا عموره على حىدث مهمىا  انىت ضىخامته مضىى 
 عليه سنوات.

وا حىىىداث التىىىى يىىىذ رها وزيىىىر الداخليىىىة ورئىىىيا الىىىوزراء فىىىى جلسىىىة تمديىىىد العمىىىل 
بقىىىانون الاىىىوارإ فإنهىىىا تحىىىدث فىىىى  ىىىل دول العىىىالم دون عن تعلىىىن حالىىىة الاىىىوارإ  ففىىىى 
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إيااليىىىا اختاىىى  رئىىىيا الىىىوزراء علىىىدو مىىىورو وقتىىىل ولىىىم تعلىىىن حالىىىة الاىىىوارإ   ىىىذل  مىىىا 
 يحدث فى عيرلندا من اضارابات.

ومىع التق يىد علىى  فىاءة رجىال ا مىن فىى مصىر  إن عنىه دائمىا مىا تىقتى مبىررات 
وزيىر الداخليىة ن تصىلح تبريىىرا  لمىد العمىل بقىانون الاىىوارإ  وعلىى سىبيل المثىال فعنىىدما 

وضعت ععدادا   بيىرة مىن ا بريىاء داخىل السىجون  1891ننظر إلى عن قرارات سبتمبر 
سىتن ر ا مىرين  ونبىد عن يىتعلم مىن هنىا الىدرا ولم يمنع ذل  حىادث المنصىة  ونحىن ن
 عن ظلم ا برياء ن يمنع قتل ا برياء.

ومثىىل هىىذه الجريمىىة ارت بىىت فىىى حىىق الىىرئيا ا مري ىىى ق ينىىدىق ولىىم يىىتم إعىىالن 
حالة الاوارإ وارت بت فى حق قريجانق ول نه نجىا منهىا ولىم يىتم إعىالن حالىة الاىوارإ 

 مصر يم ن التش ي  فيها؟!. ذل   فهل  فاءة رجال ا من فى 
بىىالمناق لىىيا لمنىىع وقىىىوع الجريمىىة هىىو إقىىرار حالىىىة الاىىوارإ  فىىالقوانين العاديىىىة 
نقىاذ ا روا   و ىذل  ن يجىا ان نسىوق مىن المبىررات التىى يم ىن  ت فى لحفظ ا من واا
عن ي ون مرجعها التش ي  فى  فاءة الجهاز ا منى بالمقارنة بالدول ا خرى   ن هىذا 

 ر سيجعلنا ع ثر تمس ا بعدم إقرار حالة الاوارإ.  اإلقرا
 ل ما تذ ره الح ومة من إجهاا لبعا المخااات وال ش  عن بعا  -ا

الىىىذخائر ن يرقىىىى الىىىى مرتبىىىة ا سىىىباا المحىىىددة فىىىى القىىىانون والموجبىىىة إلعىىىالن حالىىىة 
الاوارإ  فقسباا  إعالن حالة الاوارإ ليست  ما تارحها الح ومة  فالموضىوع لىيا 

ا الحىىانت عىىمجىىرد اقتنىىاع بىىل هىىو موضىىوع قىىانون ودسىىتور  والقىىانون حىىدد حىىدوث ب
ولىىيا مىىن بينهىىا خشىىية عو توقىىع حىىدوثها وهىىذا هىىو المفهىىوم لىىدى العىىالم  لىىه  فا سىىباا 
التىىىىىى وردت فىىىىىى الخاىىىىىاا الح ىىىىىومى ن يم ىىىىىن عن ت ىىىىىون سىىىىىببا  مبىىىىىررا  إلعىىىىىالن حالىىىىىة 

 الاوارإ.
ولى حددت على سىبيل الحصىر ولىيا علىى فبالنسبة لقانون الاوارإ  فالمادة ا 

 سبيل المثال الحانت التى تعلن منها حالة الاوارإ وهى:
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إذا تعىىىرا ا مىىىن عو النظىىىام العىىىام فىىىى مصىىىر عو مناقىىىة مجىىىاورة للخاىىىر   -1
 سواء  ان ذل   بسبا وقوع حرا عو قيام حالة تهدد بوقوعها 

 حدوث اضارابات فى الداخل  -5
 انتشار وباء.حدوث  وارث عامة عو  -4

هىىىذه هىىىى الحىىىانت التىىىى عجىىىاز المشىىىرع فيهىىىا إعىىىالن حالىىىة الاىىىوارإ فهىىىل يم ىىىن 
 بضمير خالا عن نقرر عننا نعي  فى إحدى هذه الحانت؟!

ن يصىىىىح عن نقىىىىر بقننىىىىىا ن نسىىىىتايع حمايىىىىىة عمننىىىىا إن بمىىىىىد حالىىىىة الاىىىىىوارإ  -ج
مىر الىذى ن يم ىن واستمرارها  فالمد فيه تقويا لقيم المجتمع وحقىوق اإلنسىان وهىو ا 

 -الىىىذين يهمهىىىم مصىىىلحة الىىىبالد وسىىىمعتها-الموافقىىىة عليىىىه  فالبىىىد عن يسىىىجل ا عضىىىاء 
 مواقفا للتاري  بقن يوافقوا على مد حالة الاوارإ التى تهدد حقوق المواانين.

عنىىىد انحت ىىىام الىىىى تهديىىىدات تقتينىىىا مىىىن الخىىىارج فىىىا مر هنىىىا يتعلىىىق بىىىا من  -د
البحر ا حمر يتعلق با من العس رى عما با من الداخلى؟ القومى  فهل موضوع عل ام 

 هل يتالا رخصة لوزارة الدفاع عم لوزارة الداخلية؟!.
 
المبىىرر الىىذى يقىىر بىىقن مىىد حالىىة الاىىوارإ مىىن عجىىل الديمقراايىىة والتنميىىة فهىىو  -د

عمىىر غيىىر معقىىول  والحىىديث عىىن مخااىىات الحىىرا المحتملىىة هىىو عيضىىا حىىديث غيىىر 
ور ع ثر من حقهىا  فهىل يتحىدد مصىير شىعا بنىاءا علىى تصىريحات مقبول يعاى ل م

مبالا فيه من رئيا دولىة مجىاورة؟!  وهىل عمننىا القىومى ودرجىة ا مىان التىى يتميىز بهىا 
 مهدد الى هذه الدرجة؟!.

إن الشىىعا المصىىرى ب ىىل ميىىراث الخىىو  وترا ماتىىه المترسىىبة إنمىىا يعىىي  حبىىيا 
 لتنفيا عنه.حالة الاوارإ  فالبد من التف ير فى ا

وا مىىر المهىىىم والخايىىىر عيضىىىا مىىىا يىىردده بعىىىا ا عضىىىاء مىىىن خلىىىيا بىىىين دور  
المشىىىىىىرع ودور الح ومىىىىىىة  و ىىىىىىذل  دور الجىىىىىىىي  ودور الشىىىىىىراة  فمىىىىىىن المعىىىىىىىرو  عن 
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ن  ىىىان ل مىىىن  اسىىىتراتيجية ا مىىىن القىىىومى مىىىن عولويىىىات مسىىىئوليات القىىىوات المسىىىلحة  واا
 الداخلى دور فى ذل  فهو دور ثانوى.

ن ا عضاء  مشرعين و ممثلىين عىن الشىعا يعلمىون تمامىا  عن التشىريع عيضا فإ
يجا عن ينبع من ضمير المجتمع  ويجا عن يتمتع بصىفة العموميىة والتجريىد  وا مىر 
ال ريا عن يقول رجال القانون  إننا نشرع ونعاى للح ومة رخصىة  ننىا نضىمن حسىن 

ريع ن ت ىون بهىذه البسىااة  فىإذا تصرفها فيها  فهذا عمر غير مقبول  اذ عن عمىور التشى
ععاينىا رخصىىة لح ومىة نعرفهىىا وقىد نثىىق بهىا فىىال نىدرى مىىا سىتفعله ح ومىىة عخىرى تىىقتى 
بعىىد ذلىى   فالمشىىرع عليىىه عن يشىىرع للمسىىتقبل فىىى عموميىىة وتجريىىد بصىىورة تصىىلح  ى 
وقت و ى زمان  فإذا ما وقع هذا التشريع تحت يد عى ح ومىة فإنهىا تحسىن تنفيىذه فىى 

 الرقابة البرلمانية لمجلا الشعا.إاار 
الموافقة على مد حالىة الاىوارإ يتعىارا مىع مىا نعانيىه مىن عزمىة اقتصىادية  -هى

بع ىىىا مىىىا تعلنىىىه الح ومىىىة مىىىن عن مىىىن ضىىىمن المبىىىررات الخاصىىىة بمىىىد حالىىىة الاىىىوارإ 
الخىىىروج مىىىن ا زمىىىة انقتصىىىادية  فىىىيم ن القىىىول عن القىىىانون يىىىدعو الىىىى فقىىىد الثقىىىة فىىىى 

صىىىىرى لمجىىىىرد إعىىىىالن الموافقىىىىة عليىىىىه   مىىىىا عن حر ىىىىة التجىىىىارة ستصىىىىاا انقتصىىىىاد الم
بانرتبا  نتيجة لهذا القرار  فمد حالة الاوارإ يش ل عبئىا جديىدا  علىى الموازنىة العامىة 

 للدولة.
استشىىهاد تقريىىر اللجنىىة الخاصىىة بإعىىداد التقريىىر الخىىاا بمىىد حالىىة الاىىوارإ  -و

مىن فىال يجىىا انستشىهاد بقحىداث قىىام عنىدما تستشىهد بقحىىداث اضىاراا داخلىى فىىى ا 
   فمن قام بها؟!1892بها جهاز ا من  فليا للشعا ذنا فى عحداث فبراير 

لقد قام بها جهاز من عجهزة ا من  فال يم ن عن ي ون سببا لمد حالىة الاىوارإ  
بىىل علىىى الع ىىا فىىإن تصىىر  الشىىعا  ىىان دلىىيال علىىى عنىىه يعىىر  تمامىىا  يىى  يحىىافظ 

إذا مىىا نعمىىت بالحريىىة فىىإن رياحهىىا تهىىا علىىى المناقىىة بقسىىرها  علىىى عمنىىه. إن مصىىر 
و ان عجيبا عن نهدر هذه الم انة من خالل تبريرات واهية مثل ما حىدث فىى الخىاما 
والعشرين من فبراير وماتاله وفى ظل قانون الاوارإ  الذى لم يهدإ تل  الثىورة   نهىا 
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ووق  الشعا م ان هو العاصم  ثورة من رجال ا من المر زى المنوا بهم حفظ ا من
  من البالد. فهل قدر مصر عن تظل تح م بقح ام عرفية ثبت عدم جدواها؟! 

الحجىىىة التىىىى تتبناهىىىا الح ومىىىة والتىىىى تقىىىول بىىىقن قىىىانون الاىىىوارإ لىىىم يابىىىق   -ز
 فمادام  ذل  فلماذا من ا ساا تمديده؟! وما هى جدواه؟!

نسىبة لالضىارابات الداخليىة نجىد عن ا سباا التىى يىذ رها وزيىر الداخليىة بال - 
% من هذه الحىانت بىالبراءة  فقىد اسىتخدمت وزارة الداخليىة قىانون 07القضاء ح م فى 

 الاوارإ للقبا على ا برياء وزجت ماليين ا برياء فى السجن.
 
 القوانين العادية ت فى لضمان ا من-2

ر  عن الاىىوارإ  لمىة الاىوارإ تعنىىى حىدث سىريع ينتهىىى فىى حىدود عيىىام  فىال نعى
 تستمر  ون ش  وضعنا الحالى المستقر عشبه ب وا لبن نضع به قارة من الحبر.

إن القىىىوانين الحاليىىىة ت فىىىى  ولىىىيا هىىىذا  ىىىل اموحنىىىا بىىىل نقمىىىل عن نقلىىىم عظىىىافر 
 القوانين العادية من العبث بالحريات العامة  فما الح م بالنسبة لقانون الاوارإ؟!

يجىاد عن انستقرار ليا بمىد حالىة  الاىوارإ  فانسىتقرار هىو بالحىد مىن ال ىالء  واا
 حلول إنتاجية  وبحل مش لة اإلس ان وهو بعدم توجيه اتهامات الى الدول العربية.

مىىن عجىىل هىىذا يىىرى هىىذا الفريىىق عن مىىا لىىدينا مىىن القىىوانين العاديىىة يعتبىىر  افيىىا   
العادية  و نا نتوقع والمناخ الحالى فى مصر يدعونا الى الثقة برجال ا من وبالقوانين 

عنىىىه مىىىن الح مىىىة إذا  انىىىت الح ومىىىة تجىىىد عنىىىه لىىىيا هنىىىا  سىىىبيل مىىىن إقىىىرار مىىىد حالىىىة 
الاوارإ  ف ان لزاما  عليها عن تلجق قبل شهور من العرا علىى المجلىا الىى الجهىات 
المعنيىىة وتقىىدم البىىديل عىىن حالىىة الاىىوارإ  فىىإذا  ىىان هنىىا  حاجىىة الىىى تشىىريعات جديىىدة 

ح مىىد حالىىة الاىىوارإ عمىىرا  نزمىىا علىىى مصىىر  فقعتقىىد عن ذلىى  يشىىوه فلىىت ن عمىىا عن يصىىب
 صورة مصر.

 
 خلل اإلجراءات البرلمانية فى مناقشة القانون-0
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ا سىىباا التىىى قيلىىت  مبىىرر لالىىا مىىد العمىىل بقىىانون الاىىوارإ عن هنىىا  حىىانت 
مىىن اإلرهىىاا ن ي ىىون إن وليىىد اليىىقا حىىين يشىىعر المجتمىىع باإلحبىىاا مىىن عىىدم اعتىىدال 

 مىىور و اسىىتواء ميزانهىىا  وهنىىا ي ىىون اإلحبىىاا وي ىىون اليىىقا ع ثىىر تم نىىا مىىن النفىىوا ا
حىىين يىىرى المىىواان ممثلىىه فىىى المجلىىا ن يقىىوم بالىىدور الحقيقىىى ويتسىىاهل فىىى حقوقىىه 

  موان.
لىىىىذا فىىىىإن الشىىىىعا  لىىىىه ينظىىىىر إلىىىىى هىىىىذا المجلىىىىا و لىىىىه عمىىىىل فىىىىى عن يشىىىىعر عن 

مىىد العمىىل بقىىانون الاىىوارإ قىىد حظيىىت اإلجىىراءات التىىى يتخىىذها لبحىىث هىىذا ا مىىر وهىىو 
بوقت  ا  للدراسة والتقمل والفحا  ول ن الدولة حين تحيل هذا المشروع بقانون ولىم 
تالىىا نظىىىرة علىىىى وجىىىه انسىىىتعجال عو تقىىىرر فىىى قرارهىىىا عن هنىىىا  حالىىىة العجلىىىة فلىىىيا 
 هنا  داع من مجلا الشعا عن يناق  مثل هذه التشريعات المصيرية على عجلة. 

نستمع إلى تقرير وزير الداخلية ورئىيا مجلىا  الىوزراء ون تىتح الفرصىة  وعندما
لتقمىىل مىىا جىىاء فيىىه فىىإن هىىذا يعىىد خلىىال برلمانيىىا  يجىىا عن يحاسىىا نىىواا الشىىعا عليىىه  
وغالبا مىا يقىدم وزيىر الداخليىة رزمىة مىن القىوانين يحىتج بهىا إلقىرار شىرعية تمديىد العمىل 

 مفىىى هىىذه القىىوانين ولىىيا عمىىا للنظىىر م النىىواا بالقىىانون  ون ي ىىون هنىىا  مىىن الوقىىت عمىىا
 العمل البرلمانى فى مصر.فى  خلال يعدالنائا سوى عن يقر التمديد وهذا 

ومىىىن الناحيىىىة السياسىىىية  مىىىا معنىىىى فىىىرا هىىىذا القىىىرار بهىىىذه الاريقىىىة  لىىىيا لهىىىذا 
 معنى سوى عن الشعا سيزداد إيمانا بالش لية التى تمارسها الدولىة فىى تمريىر القىوانين 
ولذا فعنىدما يىقتى مشىروع تمديىد العمىل بقىانون الاىوارإ فإمىا عن يقخىذ حقىه مىن الدراسىة 
عو يسجىىل نظىىره إلىىى جلسىىة تاليىىة  ون ي ىىون مفاجئىىا للنىىواا  فىىال يعقىىل عن يىىقتى النىىواا 
لمناقشىىىة الموازنىىىة العامىىىة للدولىىىة ويجىىىدون عن المالىىىوا مىىىنهم هىىىو الموافقىىىة علىىىى تمديىىىد 

 ن دراسة لمبررات هذا التمديد. العمل بقانون الاوارإ بدو 
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الفصل السادا: تحليل مناقشات النواا بشقن حالة الاوارإ خالل 
 التسعينات

 التحليل ال مى
ممىىىىا ن شىىىى  فيىىىىه عن فتىىىىرة التسىىىىعينيات مىىىىن الفتىىىىرات التىىىىى شىىىىهدت العديىىىىد مىىىىن 
المعارضىىات عو الىىا عىىدم مىىد العمىىل بقىىانون الاىىوارإ  حيىىث عن ا سىىباا التىىى  انىىت 

ل  بىىدعت تقىىل عو تتالشىىى نوعىىا مىىا   مىىا عن ا حىىداث المحياىىة والتشىى ي  فىىى تىىدعو لىىذ
حيدة ونزاهة القائمين على العمل بتابيىق القىانون تعىد سىببا عساسىيا  حىزاا المعارضىة 

 فى الرفا ويظهر ذل  جليا قرا فترات اننتخابات.
ن وتتميىىىز هىىىذه الحقبىىىة بمشىىىار ة عىىىددا ع بىىىر مىىىن ا حىىىزاا السياسىىىية فىىىى البرلمىىىا

خاصىىة مىىن الحىىزا –والىىذى يعاىىى مسشىىرا إيجابيىىا قىىد يسىىتند إليىىه الىىبعا مىىن النىىواا 
بىىىىقن التابيىىىىق ن يىىىىتم إن علىىىىى الخىىىىارج علىىىىى القىىىىانون عو المخىىىىال  خاصىىىىة  -الىىىىوانى

والتمثيىىىىىل فىىىىىى البرلمىىىىىان والمعارضىىىىىة وحريىىىىىة  -وهىىىىىذا المىىىىىقمول–اإلرهىىىىىاا والمخىىىىىدرات 
 التنظيمات وحرية الصحافة خير دليل على ذل .

 

 (33دول رقم )ج
 تاور مشار ة ا حزاا فى المناقشات على توالى عدوار اننعقاد

السنة/م الوانى الوفد التجمع ا حرار الناصرى المستقلون
شار ة 
 ا حزاا

 1/2دور  17  1   0

 3/2دور 8 1 1 1 1 2

 5/0دور 17 1 1 1  1

 إجمالى 58 5 4 5 1 14
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لمختلفىىة فىىى مناقشىىة قىىرار مىىد العمىىل يوضىىح الجىىدول السىىابق مشىىار ة ا حىىزاا ا
بقىىانون الاىىوارإ  علىىى تىىوالى عدوار اننعقىىاد فىىى فتىىرة التسىىعينيات  وبح ىىم عنهىىا الحقبىىة 
التاليىىىة لقىىىرار المىىىد ا ول فىىىى حقبىىىة الثمانينيىىىات فنجىىىد قلىىىة عو ضىىىع  المشىىىار ة مقارنىىىة 

 . بقدوار اننعقاد السابقة فى الفصل التشريعى السابق فى حقبة الثمانينيات
( عضىو 27من خالل التحليل يتضح عنه خىالل ثالثىة عدوار انعقىاد فقىا شىار  )

فى المناقشات الثالثة لمد حالة الاوارإ  وهذا عدد ضئيل جدا بالنسبة للمشار ات مىن 
النىىىىواا  وعيضىىىىا يعبىىىىر عىىىىن ضىىىىع  المشىىىىار ات فىىىىى المناقشىىىىات   مىىىىا عنىىىىه يتضىىىىح عن 

ح ذلىى  مىىن خىىالل مشىىار ة ا حىىزاا الفرصىىة ن تتىىا  ل افىىة ا عضىىاء للمشىىار ة ويتضىى
المختلفىىىة فمىىىن خىىىالل الجىىىدول نجىىىد عنهىىىا مىىىرة واحىىىدة فىىىى غالبيىىىة المناسىىىبات وهىىىى التىىىى 

 تعاى لممثل الهيئة البرلمانية ل ل حزا. 
وعيضا يتضح عن نسبة المشار ات فىى المىرة الواحىدة ن تزيىد عو حتىى تصىل إلىى 

ا عضىاء الىذين يشىار ون فىى %( مىن 2( وهو ما يعنى عنها ن تصىل إلىى نسىبة )57)
 مناقشة مثل هذا الموضوع الهام والحيوى.

 
 (32جدول رقم )

 موق  ا عضاء بتوالى عدوار اننعقاد
 السنة/ الموق  مسيد معارا ممتنع اإلجمالى

 1/2دور  17 0 1 19

 3/2دور 14 2  19

 5/0دور 17 3  13

 إجمالى 44 12 1 27

 

الوقت تقل نسبة التقييد عو الموافقة على  يتضح من خالل الجدول عنه بمرور
قرار المد  ول ن مع مراعاة بعا الظرو  عو ا حداث انستثنائية التى قد تحدث  
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مثل حادث ا قصر فى هذه الحقبة على سبيل المثال  والمترتا عليه زيادة النبرات 
  نة.المنادية بضرورة مواجهة اإلرهاا والتصدى له ب افة الوسائل والسبل المم

وشهد هذا الفصل الحالة ا ولى نمتناع عحد ععضاء من الحزا الوانى على 
القرار حيث االما جاءت السجالت التصويتية من جانا ععضاء الحزا الوانى 
بالموافقة على قرار المد لحالة الاوارإ.  ما يالحظ عن انمتناع عن التصويت جاء 

مرة  وهذه الحقبة جاءت على المخالفة  18لمرة واحدة فقا  عما المعارضة فتمثلت فى 
لما ظهر من اإلجماليات فى المناقشات عبر الفترات عو الحقا المختلفة والتى تمثلت 

 فى زيادة نسبة المعارضة فى المشار ات عن نسبة الموافقة.

 (32جدول رقم )
 ا عضاء المشار ين فى المناقشات من حيث النوع

 النوع العدد النسبة

 ذ ر 38 89

 عنثى 1 5

 اإلجمالى 27 177

ي لا على المناقشىات الخاصىة بحالىة الاىوارإ ومىد العمىل بهىا عنهىا صىادرة عىن 
ععضىىاء رجىىال  فهنىىا  ضىىع  فىىى مشىىار ات السىىيدات العضىىوات فىىى مناقشىىة موضىىوع 
الاىىىوارإ سىىىواء بىىىالقبول عو الىىىرفا  وقىىىد يعىىىود ذلىىى  إلىىىى ضىىىع  تمثيىىىل المىىىرعة داخىىىل 

لعمىىىىل بقىىىىانون الاىىىىوارإ تجىىىىذا ععضىىىىاء المعارضىىىىة فىىىىى البرلمىىىىان عو عن مناقشىىىىة مىىىىد ا
المجلا بصورة ع بر من القضايا ا خرى فى ظل انتماء غالبيىة السىيدات فىى المجلىا 
إلى الحزا الوانى  وعيضىا ضىع  المشىار ة بوجىه عىام  فىى المناقشىات الخاصىة بمىد 

 العمل بقانون الاوارإ.
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 (30جدول )
  ثافة مشار ة ا حزاا فى المناقشات

 الحزا العدد النسبة المئوية
 الوانى 58 29
 الوفد 4 2
 التجمع 4 2
 ا حرار 5 3
 الناصرى 1 5
 المستقلون 15 53
 اإلجمالى 27 177

 
اختلفىىت النسىىا وتنوعىىت مشىىار ات ا حىىزاا المختلفىىة والمسىىتقلون فىىى مناقشىىات 

حىىىزاا فىىىى قىىىرار المىىىد لحالىىىة الاىىىوارإ  وا هىىىم مىىىن ذلىىى  الحىىىرا علىىىى تمثيىىىل  افىىىة ا 
المناقشات للقرار  فنجد عنه توزعت مشار ة ا حزاا فى مناقشة الموضىوع بىين الحىزا 
الىوانى  وحىزا الوفىد  والعمىل  وا حىرار  والمسىتقلون  ونظىرا  غلبيىة الحىزا الىوانى 

نت مشار ة الحزا ع بر من ا حزاا ا خىرى فقىد اسىتحوذ علىى مىا فى المجلا فقد  ا
% من المشار ات  ومن الواضح عن عحىزاا المعارضىة تحىرا علىى إثبىات 27يقترا 

موقفهىىا الىىرافا لمىىد العمىىل بقىىانون الاىىوارإ سىىواء مىىن حيىىث مشىىار تها عو مىىن خىىالل 
 حرصها على الرفا والتسجيل فى المضباة. 

ثىل قضىية محوريىة  حىزاا المعارضىة حيىث تسىعى مىن  ما عن حالة الاوارإ تم
خالل مشار تها فى المناقشات والتصويت علىى القىرار سىاعية إلىى إل ىاء العمىل بقىانون 
الاىىىوارإ وذلىىى   مىىىا جىىىاء فىىىى حجىىىج المعارضىىىين  ومنهىىىا علىىىى سىىىبيل المثىىىال تعايلهىىىا 

ان  للمنىىىاخ الىىىديمقرااى عو الحريىىىات العامىىىة خاصىىىة مىىىن قبىىىل المهتمىىىين بحقىىىوق اإلنسىىى
وعيضىىا التهديىىد بانسىىتخدام ضىىد مىىن يخىىرج عىىن قاىىوعق النظىىام عو بمعنىىى عصىىح عو عدق 

 الخروج عو تجاوز الخاوا الحمراء. 
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 (39جدول رقم )

 صفة ا عضاء المشار ون فى المناقشات
 الصفة العدد النسبة
 فئات 47 27
 عامل 19 43
 فال  5 3

 اإلجمالى 27 177
 

ين فىىى مناقشىىة حالىىة الاىىوارإ اننتمىىاء إلىىى صىىفة ي لىىا علىىى ا عضىىاء المشىىار 
الفئات  فقد استحوذت هذه الفئة من النواا على النصيا ا  بر من المناقشات بنسىبة 

% تقريبىىىىا  43%  فىىىىى حىىىىين شىىىىار  نسىىىىبة مىىىىن فئىىىىة العمىىىىال تمثىىىىل 27مشىىىىار ة بل ىىىىت 
ن % تقريبىىا  عى عن نسىىبة العمىىال والفالحىىين معىىا 3واقتصىىرت مشىىار ة الفالحىىين علىىى 

 % من المناقشات فقا.37تتجاوز نسبة الى
 

 (38جدول رقم )
 موق  ا عضاء عثناء المناقشات
 الموق  العدد النسبة
 مسيد 45 23
 معارا 10 43
 ممتنع 1 5

 اإلجمالى 27 177
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نظرا لعدم انتفاق بين ا عضاء عو المواق  الحزبية بالنسبة لهم حول مد العمل 
العمل به  فقد  انت النسا متفاوتة بين التقييد والمعارضة   بقانون الاوارإ عو إل اء

ويعود ذل  لتقارا نسا المشار ة بين الحزا الوانى من جهة وعحزاا المعارضة من 
جهة عخرى  فتقريبا نسبة التقييد لمد العمل بقانون الاوارإ تتساوى مع نسبة 

%. ويم ن 43ى %   عما نسبة المعارضة فه23انعتراا  فبل ت نسبة التقييد 
اإلشارة إلى اختالل التوازن الذى حدث على نحو ما فى حقبة الثمانينيات حيث  انت 

 النسبة بين التقييد وانعتراا متساوية تقريبا. 
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 التحليل التفصيلى لبيانات ا عضاء فى  ل دور انعقاد
 دور اننعقاد العادى ا ول من الفصل التشريعى السادا 

رار الخاا بمد العمل بقانون الاوارإ حزبان وا عضاء شار  فى مناقشة الق
من المستقلين فقا بسبا عدم وجود غيرهما ممثال فى البرلمان وهما الحزا الوانى 
ن اختلفت نسا المشار ة  ف انت نسبة مشار ة الحزا  وحزا التجمع والمستقلون  واا

 49% منهما 34%  ونسبة مشار ة  ل من حزا التجمع والمستقلين معا 20الوانى 
 % للمستقلين.
 (27جدول رقم )

 ا حزاا المشار ة فى المناقشات
 ا حزاا المشار ة العدد النسبة
 الوانى 17 20
 التجمع 1 2
 المستقلون 0 49
 انجمالى 19 177

اقتصىىر تىىقثير الصىىفة خىىالل هىىذا الىىدور مىىن عدوار اننعقىىاد علىىى مشىىار ة الفئىىات 
ن  - ما سىبق وعن وضىحنا– انت النسبة ا  بر للفئات  والعمال فقا دون الفالحين  واا

% علىىىى 54% و00وجىىىاءت نسىىىبة مشىىىار ة ا عضىىىاء الفئىىىات إلىىىى ا عضىىىاء العمىىىال 
 التوالى.

 (21جدول رقم )
 صفة ا عضاء المشار ون فى المناقشات
 الصفة العدد النسبة
 فئات 13 00
 عامل 3 45
 فال  - -

 اإلجمالى 19 177
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 (25جدول رقم )

 وق  ا عضاء المشار ون فى المناقشاتم
 الموق  العدد النسبة
 مسيد 13 00
 معارا 3 54
 ممتنع - -

 اإلجمالى 19 177

مىن  1:4يتضح من الجدول عن نسبة التقييد فىى هىذا الىدور  انىت  بيىرة  وتمثىل 
المعارضون  وهذا يرجع لجانا  بير منه إلى عدم التمثيل الحزبى  وعيضىا انتجاهىات 

صىىىىويتية ل عضىىىىىاء. ويتضىىىىح عيضىىىىىا عن دور اننعقىىىىاد هىىىىىذا لىىىىم يشىىىىىهد امتنىىىىاع عىىىىىن الت
 ما بين القبول عو الرفا.  عنحصرالتصويت بل 

 (24جدول رقم )
 موق  ا حزاا المشار ة فى النقا 

 الموق / الحزا الوانى التجمع المستقلون اإلجمالى
 مسيد 17 - 3 13
 معارا - 1 4 3
 اإلجمالى 17 1 0 19

مىىن الجىىدول السىىابق عن ا عضىىاء مىىن جانىىا الحىىزا الىىوانى قىىد شىىار وا  يتضىىح
فىىى المناقشىىات بنسىىبة ع بىىر مىىن النصىى  وقىىد وافىىق  ىىل ععضىىاء الحىىزا المشىىار ين فىىى 
النقىىا  علىىى مىىد العمىىل بحالىىة الاىىوارإ  ورفىىا العمىىل بهىىا ممثىىل حىىزا التجمىىع  بينمىىا 

 انقسم المستقلون ما بين مسيدا ومعارا. 
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 (23جدول رقم )
 المعارضون  تابة

 الحزا العدد النسبة
 التجمع 2 1068
 المستقلين 54 9561
 اإلجمالى 59 177

 شىىىفت السىىىجالت التصىىىويتية عن انعتىىىراا علىىىى مىىىد العمىىىل بىىىالقرار جىىىاء مىىىن 
جانىا جميىىع الهيئىىة البرلمانيىىة لحىىزا التجمىع  وبعىىا المسىىتقلين بنسىىبة متسىىاوية بيىىنهم 

نىىىىا  عى ممتنىىىىع عىىىىن التصىىىىويت  و ىىىىان إجمىىىىالى فىىىىى التقييىىىىد عو الىىىىرفا  ولىىىىم ي ىىىىن ه
%( فقا من متوسىا عىدد 2عضوا وذل  بنسبة ن تتجاوز ) 59ا عضاء المعارضون 
 ا عضاء فى المجلا.

 
 دور اننعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى السادا

يعد هذا الدور من ا دوار الرجولية عو التى اتسمت بمشار ة الرجال فقا دون 
 %.177فى البرلمان  و ما يتضح جاءت مشار ة الرجال بنسبة  السيدات

وقد يعود ذل  إلى ما سبق ذ ره من عن نسبة تمثيل المرعة داخل المجلا متدنيىة 
 و ذل  ان غالبية العضوات ينتمون إلى الحزا الوانى.

 (22جدول رقم )
 ا عضاء المشار ون فى المناقشات من حيث النوع

 النوع العدد النسبة
 ذ ر 19 177

 عنثى صفر 
 انجمالى 19 177
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 (22جدول رقم )
 ا حزاا المشار ة فى المناقشات

 ا حزاا المشار ة العدد النسبة
 الوانى 17 2262
 التجمع 1 262
 المستقلون 7 4868
 انجمالى 19 177
% مىن المناقشىات بينمىا شىار  27يم ن القول عن الحىزا الىوانى شىار  بنسىبة 

ععضاء من الحزا  17%  حيث شار  37وا عضاء المستقلون بنسبة  حزا التجمع
 ععضاء من المستقلين. 0الوانى بينما شار  ممثل عن حزا التجمع و

 
 (20جدول رقم )

 صفة ا عضاء المشار ون فى المناقشة
 الصفة العدد النسبة
 فئات 15 2260
 عامل 2 5069
 فال  1 262
 اإلجمالى 19 177

المنتمىىين إلىىى صىىفة الفئىىات بالنسىىبة ال بىىرى مىىن المناقشىىة وذلىى  شىىار  ا عضىىاء 
%  وقىىىد يعىىىود ذلىىى  إلىىىى 59%  بينمىىىا لىىىم تتجىىىاوز نسىىىبة مشىىىار ة العمىىىال 2260بنسىىىبة 

ابيعة مشار ة ا عضاء بصفة عامة في لا على ا عضاء المنتمين إلى الفئات زيادة 
ذه القىرارات  ويظهىر هنىا نسبة المشار ة بالمقارنة بالعمال والفالحين خاصة فىى مثىل هى

 مشار ة عحد ا عضاء المنتمين لصفة الفال  بعدما غاا عن المرة السابقة.
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 (29جدول رقم )
 موق  ا عضاء المشار ون فى المناقشة
 الموق  العدد النسبة
 مسيد 15 2260
 معارا 2 5069
 ممتنع 1 262
 اإلجمالى 19 177

لمناقشىىىات معارضىىىة مىىىد العمىىىل ي لىىىا علىىىى موقىىى  ا عضىىىاء المشىىىار ون فىىىى ا
بقانون الاىوارإ  إذا مىا اسىتثنينا ا عضىاء مىن الحىزا الىوانى حيىث عن عضىوان فقىا 

% بينمىا 2260من المستقلين المسيدين لقرار المد  ول ن إجمىان جىاءت نسىبة المسيىدين 
%  ويجىىىا 262% وظهىىر عيضىىا فىىى هىىىذا الىىدور الممتنعىىون بنسىىبة 5069المعترضىىون 

السىىابقة يمثلهىىا عضىىو واحىىد فقىىا وتعىىد النسىىبة عاليىىة بسىىبا ضىىع   توضىىيح عن النسىىبة
 المشار ة با ساا. 

 
 (28جدول رقم )

 موق  ا حزاا المشار ة فى المناقشات
الموق  الوانى التجمع المستقلون اإلجمالى

 /
 الحزا

 مسيد 17  4 14
 معارا  1 4 3
 ممتنع -  1 1
 اإلجمالى 17 1 0 19
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 مىىىا هىىىو –عضىىىاء الحىىىزا الىىىوانى وافقىىىوا علىىىى القىىىرار جميىىىع ع عن يالحىىىظ هنىىىاو 
وانقسم المستقلون ما بين ثالثة مسيدين لقىرار المىد ونفىا العىدد معىارا وواحىد  -معتاد

 فقا ممتنع عن التصويت  فى حين عارا ممثل حزا التجمع القرار.
 

 (27جدول رقم )
 المعارضون  تابة

 الحزا العدد النسبة
 التجمع 2 27
 ونالمستقل 2 27
 اإلجمالى 17 177

 شىىفت السىىجالت التصىىويتية عن انعتىىراا علىىى مىىد العمىىل بىىالقرار قىىد جىىاء مىىن 
جانىىىا جميىىىع الهيئىىىة البرلمانيىىىة لحىىىزا التجمىىىع  وبعىىىا المسىىىتقلين ول ىىىن النسىىىبة قلىىىت 
مقارنة بالمرة السابقة. وتساوى ععضىاء الهيئىة البرلمانيىة المعارضىون فىى حىزا التجمىع 

 ضين.مع المستقلين المعتر 
 

 دور اننعقاد الثانى من الفصل التشريعى السابع
عضوا  لهم من  13فى هذا الدور بلا عدد ا عضاء المشار ين فى المناقشات 

الرجال ولم تشار  سيدة واحدة فىى هىذه المناقشىات  ويعىود ذلى  إلىى مىا سىبق ذ ىره مىن 
 ابيعة تمثيل المرعة داخل المجلا و ذل  انتمائها الحزبى.

 (21) جدول رقم
 ا عضاء المشار ون فى المناقشات من حيث النوع

 النوع العدد النسبة
 ذ ر 13 177

 عنثى  
 انجمالى 13 177
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 (25جدول رقم )
 ا حزاا المشار ة فى المناقشات

 ا حزاا المشار ة العدد النسبة
 الوانى 8 2364
 الوفد 1 061
 التجمع 1 061
 ا حرار 1 061
 الناصرى 1 061
 المستقلون 13 177

 
شىىار  فىىى مناقشىىة القىىرار بمىىد العمىىل بقىىانون الاىىوارإ  ىىل مىىن الحىىزا الىىوانى 
وحىىىزا الوفىىىد وحىىىزا التجمىىىع  والعمىىىل وا حرار والناصىىىرى  فقىىىد  انىىىت نسىىىبة مشىىىار ة 

% بينمىىا تسىىاوى  ىىل مىىن عحىىزاا الوفىىد والتجمىىع وا حىىرار 2364الحىىزا الىىوانى حىىوالى 
عىىن النسىىا فىىإن هىىذه ا حىىزاا تحىىدث ممثىىل هيئتهىىا %  وبعيىىدا 061والناصىىرى بنسىىبة 

البرلمانية فقا  عى عن واحد فقا من  ل حىزا هىو الىذى عبىر عىن حزبىه دون السىما  
  ى ممثل رخر. 

 (24جدول رقم )
 صفة ا عضاء المشار ون فى المناقشات
 الصفة العدد النسبة
 فئات 9 2061
 عامل 2 3568

 فال  - -
 اإلجمالى 13 177
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من خالل الجدول عن ا عضاء المشار ون فى مناقشىة القىرار بمىد العمىل  يتضح
% وهىى قريبىة 2061بقانون الاوارإ المنتمين إلى صفة الفئىات بل ىت نسىبة مشىار تهم 

%  بينمىىا لىىم يشىىار  عى عضىىو مىىن المنتمىىين إلىىى صىىفة 3568مىىن نسىىبة العمىىال وهىىى 
 الفال . 

 (23جدول رقم )
 لمناقشاتموق  ا عضاء المشار ين فى ا

 الموق  العدد النسبة
 مسيد 8 2364
 معارا 2 4260

 ممتنع  
 اإلجمالى 13 177

جىىىاءت النسىىىا ا  بىىىر مىىىن المشىىىار ين فىىىى المناقشىىىات مىىىن ا عضىىىاء الموافقىىىون 
% عمىىا المعارضىىىون 2364علىىى مىىد العمىىىل بقىىانون الاىىوارإ  حيىىىث مثلىىت هىىذه النسىىىبة 

 عى حالة لالمتناع عن التصويت. %  ولم يشهد هذا الدور 4260فجاءت نسبتهم 
ويم ىىن توضىىيح مواقىى  ا حىىزاا السياسىىية المشىىار ة فىىى التصىىويت مىىن خىىىالل 

 الجدول التالى:
 (22جدول رقم )

 موق  ا حزاا المشار ة فى المناقشات
الموقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى /  الوانى الوفد التجمع ا حرار الناصرى المستقلون اإلجمالى

 الحزا
 مسيد 8 - - - - - 8
 معارا  1 1 1 1 1 2
 ممتنع - - - - - - -
 اإلجمالى 8 1 1 1 1 1 13
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 (22جدول رقم )
 المعارضون  تابة

 الحزا العدد النسبة
 الوفد 5 1965
 التجمع 5 1965
 ا حرار 1 861
 الناصرى 1 861
 المستقلون 3 3262
 اإلجمالى 11 177

 
علىى قىرار المىد  تجدر اإلشارة هنا إلى عدم اعتراا  افة ععضاء حىزا التجمىع

 ما  ان يحدث فى المرات السابقة وهى مالحظة جديرة باإلشارة إليها  وعيضىا لىم يىقتى 
رراء الهيئىىة البرلمانيىىة لحىىزا الوفىىد متوافقىىة جميعهىىا حيىىث اعتىىرا منهىىا فقىىا عضىىوان. 
و مىىىا يشىىىير الجىىىدول فىىىإن ا حىىىزاا  لهىىىا حرصىىىت علىىىى إثبىىىات اعتراضىىىها عىىىن اريىىىق 

 ممثلها فى البرلمان.
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 التحليل ال يفى لمواق  ا عضاء فى التسعينات
 ا سباا والمبررات

 المسيدون
 دعم البعد ا منى -1

يعتبىىىر البعىىىد ا منىىىى مىىىن القضىىىايا المهمىىىة والتىىىى تىىىقتى فىىىى سىىىلم عولويىىىات العمىىىل 
حماية الشعا من التيارات العنيفة والجرائم  وحماية قوت الشعا  فمد العمل لالوانى  

 عجل مصلحة الوان والمواانين. بالقانون هو عمر من
إن قىىىىانون الاىىىىوارإ يم ىىىىن عن ي ىىىىون تقمينىىىىا لمصىىىىالح الشىىىىرفاء ويىىىىسمن السىىىىيادة 
 وانستمرار ويحقق انستقرار  ويجا على الح ومة عن تتقدم بقانون خاا لإلرهاا.

ان تعىىرا مصىىر لل ثيىىر مىىن ا خاىىار يجعىىل تمديىىد حالىىة الاىىوارإ مىىن ا مىىور 
ا   ن قىىىانون الاىىوارإ ن يخشىىاه عى شىىري   إن ا حىىىداث التىىى ن يجىىا عن تقخىىذ وقتىى

الخايرة التى تتعرا لها مصر تجعل من غير المناقى معارضة مد القانون  خاصىة 
 فى ظل إذا ما تالعنا الى انستقرار وا من.     

 قانون الاوارإ ن يتعارا مع الحريات -5
علىىىى ذلىىى  اننتخابىىىات عىىىارا مىىىع الديمقراايىىىة والىىىدليل تإن قىىىانون الاىىىوارإ ن ي

التىىى شىىهدتها مصىىر فىىى فتىىرة التسىىعينات  ون يجىىا عن ي ىىون هنىىا  تخىىو  مىىن قىىانون 
فالحياة البرلمانية تسير  -هو موجود بالفعل-الاوارإ فى ظل وجود مجلا نيابى قوى 

 بخاوات ثابتة نحو الديمقرااية.
ارإ يجىىا انرتقىىاء فىىوق المصىىالح الشخصىىية  حيىىث عن مىىد العمىىل بقىىانون الاىىو 

يجىىا ان يبتعىىد عىىن اننتمىىاءات الحزبيىىة مىىن عجىىل صىىالح مصىىر   ن التابيىىق ن يعىىد 
انتقاصىا مىن الديمقراايىىة  وي فىى عن رئىىيا الىوزراء ووزيىىر الداخليىة دائمىىا مىا يقىىرون عن 
القىىانون سىىيابق فىىى المجىىانت التىىى يحىىددها القىىانون دون تجىىاوز. فضىىال عىىن عنىىه فىىى 

ا حىىزاا المصىىرية  و ىىذل  اإلفىىراج عىىن المعتقلىىين ظىىل قىىانون الاىىوارإ تىىم زيىىادة عىىدد 
 السياسيين  ولم يقص  قلم  بل وزادت عدد الصح .  
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 البعد انقتصادى -4

يعىىد الحىىديث عىىن مىىد العمىىل بقىىانون الاىىوارإ موضىىوعا قوميىىا يتعلىىق بالمصىىلحة 
العليا وا من القومى للبالد  فمصىر بىال شى  مسىتهدفة مىن ععىدائها بالخىارج  و ن يىراد 

التقدم وانستقرار  ون عالقة با قاويل عوالتساسنت بقنه  يى  يم ىن عن ي ىون هنىا   لها
استثمار فىى ظىل قىانون الاىوارإ  فهىذا القىول مىردود عليىه  فىالع ا عن القىانون يشىجع 
انستثمار ويفرا مزيد من الامقنينة ل ىل مسىتثمر يىقتى إلىى مصىر ويعىر  عن هنىا  

 .من القوانين ما يسمن استثماراته
مىن اجىل تم ىين الح ومىىة والىرئيا الىذى يرغىا فىىى عن ت ىون مصىر إحىىدى دول 
العىىىىالم المتقىىىىدم ن النىىىىامى  ودعىىىىوا المسىىىىتثمرين وعصىىىىحاا رسوا ا مىىىىوال  ومىىىىن عجىىىىل 

 مستقبل عفضل  فالبيئة المحلية والدولية تفرا علينا مد حالة الاوارإ.
 

 المعارضون
 ضع  مبررات إعالن حالة الاوارإ -1

جديىىد العمىىل بقىىانون الاىىوارإ إلىىى تحقيىىق هىىذه ا هىىدا  المعلنىىة  ن هىىل يىىسدى ت
 ون تخىىىتاالع ىىا صىىىحيح  عن التاىىر  واإلرهىىىاا  ظىىىواهر منتشىىرة فىىىى هىىذا العصىىىر 

ان انسىىتمرار فىىى العمىىل بقىىانون الاىىوارإ بحجىىة مقاومىىة اإلرهىىاا  حيىىث مصىىر   بهمىىا
مخال  للقىانون  وقىد يستند الى حجة ضعيفة  باإلضافة إلى عن قرار رئيا الجمهورية 

خىىال مىىن بيىىان الحالىىة التىىى ععلىىن بسىىببها  ومىىن ثىىم فقىىرار إعىىالن  حالىىة الاىىوارإ عصىىال 
  ان بااال وتمديده بااال . 

 الخلل فى اإلجراءات البرلمانية -5
إن مفاجىىىقة المجلىىىا بمىىىد حالىىىة الاىىىوارإ تعىىىد مىىىن ا خاىىىاء التىىىى تصىىىعا علىىىى 

عمىل البرلمىانى وهىذا ضىد الديمقراايىة  وهىذه ا عضاء تفنيد القرار ومناقشته  وتعاىل ال
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الحالىة تحتىاج الىى دراسىة متقنيىىة ف يى  نمىد العمىل بقىانون الاىىوارإ فىى ظىل الفشىل فىىى 
 .فى تزايدتحقيق ا من فمعدنت الجرائم 

 فشل القانون فى تحقيق ا من -4
معدنت الجرائم وانختالا على نحو جعل دولتنا بوليسية دون داع  ان  تزايدت

فىىىى  اتيهىىىدد انسىىىتثمار  و  مافىىىى مصىىىر ون يضىىىمنهوانمىىىان ا القىىىانون يهىىىدد ا مىىىن هىىىذ
 مصر  ويجعلها تهرا منها.

بىىىىل عن القىىىىانون يزيىىىىد مىىىىن اإلرهىىىىاا  بىىىىل المعىىىىتقالت عصىىىىبحت معمىىىىال لتخىىىىريج 
اإلرهىىابيين فالقىىانون هىىو المسىىئول. ونبىىد مىىن العمىىل علىىى سىىن تشىىريع مسىىتقل لمواجهىىة 

 اإلرهاا.
 الحريات القانون يقيد -3

قىىىوانين التفعيىىىل  ولىىىذال  يجىىاعداة الح ومىىىة لمواجهىىة المعارضىىىة  يعتبىىر القىىىانون 
ل اء الاوارإ ا  القانون ياول  ىل النىاا ولىيا لإلرهىاا والمخىدرات  حيث ان خرى واا

 فقا  ما تدعى الح ومة.
اسىىتمرار حالىىة الاىىوارإ تتعىىارا مىىع الحريىىات العامىىة  ومىىدة الىىثالث سىىنوات ان 
 ثقيال على  اهل المواانين.تعتبر قيدا 

 ىىىان مىىىن ا ول بىىىدن مىىىن مىىىد حالىىىة الاىىىوارإ  عن نبحىىىث هىىىذه الظىىىاهرة والىىىدوافع 
 المسدية إليها والعمل على إيجاد الحلو العلمية المناسبة للحيلولة دون انتشارها.
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 الفصل السادا: تحليل مناقشات النواا بشقن حالة الاوارإ خالل
 ا لفية الثالثة

  مى لبيانات ا عضاءالتحليل ال
عيضىىىا مىىىن تالهىىىا ومىىىا  5777ممىىىا ن شىىى  فيىىىه عن الفتىىىرة التىىىى بىىىدعت مىىىع عىىىام  

ن  الفترات التى تختل  فيها اآلراء ما بين مسيد ومعارا لمد العمل بقانون الاوارإ  واا
 انت تختل  ا سباا والمبررات الداعية عو المدعمة ل ل رعى  ول ن هنا  اتفىاق عىام 

هي ىىىىل عىىىىام وتشىىىىريع قىىىىوى وصىىىىارم لمواجهىىىىة  ىىىىل مىىىىن المخىىىىدرات  علىىىىى ضىىىىرورة وجىىىىود
واإلرهىىىىىاا  وعن زادت ا صىىىىىوات المناديىىىىىة بتبنىىىىىى تشىىىىىريع خىىىىىاا باإلرهىىىىىاا بىىىىىدن مىىىىىن 
الاىىوارإ مىىع ت لىىيظ العقوبىىات فىىى القىىوانين ا خىىرى  وبىىين مىىن يىىرى اسىىتمرار العمىىل بىىه 

ليهىا  نىوع وا شىرا  القضىائى ع 5777حيث عنىه لىم يابىق بالفعىل  وجىاءت انتخابىات 
مىىىىن الضىىىىمانة عو الىىىىرد علىىىىى بعىىىىا المشىىىى  ين فىىىىى اسىىىىتخدام الاىىىىوارإ فىىىىى العمليىىىىات 

 السياسية. 
وعيضا تعد هذه الفترة من الفتىرات التىى تتميىز بتنىوع التمثيىل الحزبىى بهىا  وعيضىا 

   مىا -نتمنىى ان تزيىد ولىو بالقليىل–ا قل فى التش ي  فى نزاهة اننتخابات بدرجة مىا 
العديد من اننفراجات الديمقرااية  بداية ومنهىا المجلىا القىومى  تشهد عنها وما تالها

ل اء المحا م انستثنائية.  ل اء ا وامر العس رية واا  لحقوق اإلنسان واا
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 التحليل ال مى لمناقشات مد العمل بقانون الاوارإ
 (20جدول رقم )

 تاور مشار ة ا حزاا فى المناقشات على توالى عدوار اننعقاد
 الحزا العدد لنسبةا

 الوانى 51 2964

 الوفد 5 262

 العمل 1 569

 التجمع 1 569
 ا حرار 1 569

 الناصرى 1 569
 المستقلون 8 52

 اإلجمالى 42 177

يوضىىح الجىىدول السىىابق مشىىار ة ا حىىزاا المختلفىىة والمسىىتقلون فىىى مناقشىىة قىىرار 
فىىىىىى فتىىىىىرة ا لفيىىىىىة الثالثىىىىىة   مىىىىىد العمىىىىىل بقىىىىىانون الاىىىىىوارإ  علىىىىىى تىىىىىوالى عدوار اننعقىىىىىاد

عضىىىوا فقىىىا  42وبالمراجعىىة المبدئيىىىة نجىىىد عنهىىا مىىىن عقىىىل المشىىار ات حيىىىث عنهىىىا تمثىىل 
 خالل دورى انعقاد عو مرتين للمد.

( 19وعيضىىا يتضىىح عن نسىىبة المشىىار ة فىىى دور اننعقىىاد الواحىىد ن تصىىل إلىىى )
بالبرلمىان عو  %( مىن إجمىالى عىدد ا عضىاء3وهو ما يعنى عنهىا ن تصىل إلىى نسىبة )

ن تجىىاوز نصىىى  عىىىدد ا عضىىىاء المشىىىار ين فىىىى بعىىىا الموضىىىوعات الهامىىىة ا خىىىرى 
 التى يناقشها البرلمان. 
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 (29جدول رقم )
 موق  ا عضاء بتوالى عدوار اننعقاد

 السنة / دور اننعقاد عدد المتحدثين  النسبة

3065 10 2/0 

2569 18 4/9 

 اإلجمالى 42 177

لجدول عنه بمرور الوقت تقل نسبة التقييد عو الموافقة على يتضح من خالل ا
قرار المد  ول ن مع مراعاة بعا الظرو  عو ا حداث انستثنائية التى قد تحدث  
مثل حادث ا قصر فى هذه الحقبة على سبيل المثال  والمترتا عليه زيادة النبرات 

 ائل والسبل المم نة.المنادية بضرورة مواجهة اإلرهاا والتصدى له ب افة الوس

وشهد هذا الفصل الحالة ا ولى نمتناع عحد ععضاء من الحزا الوانى على 
القرار حيث االما جاءت السجالت التصويتية من جانا ععضاء الحزا الوانى 
بالموافقة على قرار المد لحالة الاوارإ.  ما يالحظ عن انمتناع عن التصويت جاء 

مرة  وهذه الحقبة جاءت على المخالفة  18ضة فتمثلت فى لمرة واحدة فقا  عما المعار 
لما ظهر من اإلجماليات فى المناقشات عبر الفترات عو الحقا المختلفة والتى تمثلت 

 فى زيادة نسبة المعارضة فى المشار ات عن نسبة الموافقة.

 
 (28جدول رقم )

 ا عضاء المشار ين فى المناقشات من حيث النوع
 نوعال العدد النسبة

 ذ ر 42 177

 عنثى - -

 اإلجمالى 42 177
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جاءت هذه الفترة  سابقتها  ي لا عليها مشار ة الرجال دون النسىاء وذلى  علىى 
الىىرغم مىىن ارتفىىاع نسىىبة عىىدد النسىىا إلىىى حىىد مىىا مقارنىىة بالفصىىول التشىىريعية ا خىىرى  

لمجىانت ودعىم وانتجاه ال بير لتحقيىق المسىاواة مىا بىين الرجىل والمىرعة فىى العديىد مىن ا
المجلىىىىا القىىىىومى للمىىىىرعة للعديىىىىد مىىىىن السىىىىيدات خاصىىىىة فىىىىى المجىىىىال السياسىىىىى بجانىىىىا 

 المجانت ا خرى.
عضو فى المناقشات خالل  42فالتحليل السابق يوضح عنه من خالل مشار ة  

المرتين لم تشار  عى سيدة فى المناقشىات  عو حتىى لىم تعتىرا عى واحىدة علىى القىرار 
 عند التصويت. 

 
 (07ول )جد

  ثافة مشار ة ا حزاا فى المناقشات
 السنة/مشار ة ا حزاا الوانى الوفد العمل التجمع ا حرار الناصرى المستقلون اإلجمالى

10 3  1 1  1 17 2/0 

18 2 1   1 1 11 4/9 

 إجمالى 51 5 1 1 1 1 8 42
 

رار تفىىوق لتس ىد اسىتم -ا لفيىة الثالثىىة–جىاءت عيضىا المشىار ات فىىى هىذه الحقبىة 
مشىىار ة ا عضىىاء المنتمىىين للحىىزا الىىوانى ومشىىار تهم عىىن نسىىبة ا عضىىاء اآلخىىرين 
سىىىواء مىىىن عحىىىزاا المعارضىىىة عو مىىىن المسىىىتقلين  وعيضىىىا يتضىىىح عن عحىىىزاا المعارضىىىة 
الممثلىىىىة فىىىىى البرلمىىىىان ن يتحىىىىدث سىىىىوى ممثىىىىل واحىىىىد فقىىىىا لهىىىىا  دون إعاىىىىاء الفرصىىىىة 

 نست مال الرعى عو مشار ة عضوا رخر.
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 (01ول رقم )جد
 صفة ا عضاء المشار ون فى المناقشات
 الصفة العدد النسبة

 فئات 51 2964

 عامل 12 3160

 فال   

 اإلجمالى 42 177

 
ي لىىا علىىى ا عضىىاء المشىىار ين فىىى مناقشىىة حالىىة الاىىوارإ اننتمىىاء إلىىى صىىفة 

ات بنسىبة الفئات  فقد استحوذت هذه الفئة من النواا على النصيا ا  بر من المناقش
% 3160%  فى حين شار ت نسىبة مىن فئىة العمىال تمثىل 2964مشار ة بل ت حوالى 

 تقريبا  ولم تظهر مشار ة  ى عضو من المنتمين إلى صفة الفال . 
 (05جدول رقم )

 موق  ا عضاء عثناء المناقشات
 الموق  العدد النسبة

 مسيد 52 2863

 معارا 11 4762

 ممتنع - -

 ىاإلجمال 42 177

 
جىىاءت النسىىبة الموافقىىة عو المسيىىدة لقىىرار المىىد ضىىع  النسىىبة المعارضىىة لىىه  ولىىم 
يظهر خىالل هىذه الفتىرة عى ممتنىع عىن التصىويت مىن المشىار ين فىى المناقشىات. فمىن 

% مىىىن المشىىىار ين فىىىى المناقشىىىات مىىىن 07خىىىالل الجىىىدول يتضىىىح عن نسىىىبة تقىىىارا الىىىى 
ة عاليىىة بالنسىىىبة للمشىىىار ين إذا مىىىا % معارضىىين  وهىىىى نسىىىب47المىىوافقين بينمىىىا نسىىىبة 

 قارنا نسبة الوانى إلى المعارضة   ل فى المجلا. 
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 دور اننعقاد العادى الخاما من الفصل التشريعى السابع

شىىار  فىىى المناقشىىة خىىالل رخىىر دور انعقىىاد مىىن الفصىىل التشىىريعى السىىابع  عىىدد 
مىىن حىىىزا  مىىن الحىىزا الىىىوانى وعضىىو واحىىد ممثىىىل ل ىىل 17عضىىوا فقىىا  مىىىنهم  10

 الوفد  والتجمع.
 (04جدول رقم )

 ا حزاا المشار ة فى المناقشات
 ا حزاا المشار ة العدد النسبة

 الوانى 17 2969

 الوفد 1 268

 التجمع 1 268
 ا حرار 1 268

 المستقلون 3 5462
 اإلجمالى 10 177

 
 % بينمىىا شىىار 268عى عن عحىزاا المعارضىىة تتسىىاوى فىىى نسىىا المشىىار ة وهىىى 

 % لصالح المستقلين.54%  والباقى  حدود 2من الحزا الوانى نسبة تقارا الى 
 (03جدول رقم )

 صفة ا عضاء المشار ون فى المناقشات
 الصفة العدد النسبة

 فئات 17 2969

 عامل 0 3165

 فال   

 اإلجمالى 10 177
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ا عضىاء المالحظة التى تم ت رارها علىى عغلىا عدوار اننعقىاد عنىه  ي لىا علىى 
المشىىار ين فىىى مناقشىىة حالىىة الاىىوارإ اننتمىىاء إلىىى صىىفة الفئىىات  فقىىد اسىىتحوذت هىىذه 

%  2969الفئة من النىواا علىى النصىيا ا  بىر مىن المناقشىات بنسىبة مشىار ة بل ىت 
% تقريبىا  ولىم يشىار  عى عضىو مىن 3165فى حين شار  نسبة من فئة العمىال تمثىل 

 الفالحين. 
 

 (02جدول رقم )
  عضاء المشار ين فى المناقشاتموق  ا

 الموق  العدد النسبة

 مسيد 15 0762

 معارا 2 5860

 ممتنع - -

 اإلجمالى 10 177

يتضح من الجدول عن نسبة التقييد فى هذا الدور  انت ساحقة حيث تمثىل ع ثىر 
من الضع  من المعارضىة بالنسىبة للمشىار ين فىى المناقشىات. ويتضىح عيضىا عن دور 

هىىذا لىىم يشىىهد امتنىىاع عىىن التصىىويت بىىل لنحصىىر مىىا بىىين القبىىول عو الىىرفا  اننعقىىاد 
 %.. 47% بينما الرفا حوالى 07حيث جاءت نسبة الموافقة حوالى 

 

 (02جدول رقم )
 موق  ا حزاا المشار ة فى النقا 

الىىىىىىىىىىو  التجمع ا حرار المستقلون اإلجمالى
 فد

 الموق / الحزا الوانى

 مسيد 17 - - - 5 15

 معارا  1 1 1 5 2
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 ممتنع - - - - - -

 اإلجمالى 17 1 1 1 3 10
 

عيضىىا يتضىىح مىىن الجىىدول السىىابق عن ا عضىىاء مىىن جانىىا الحىىزا الىىوانى قىىد 
شىىىىار وا فىىىىى المناقشىىىىات بنسىىىىبة ع بىىىىر مىىىىن النصىىىى    مىىىىا وافىىىىق  ىىىىل ععضىىىىاء الحىىىىزا 
المشار ين فى النقا  على مد العمىل بحالىة الاىوارإ  ورفىا المىد ممثىل عىن  ىل مىن 

حىىىىزاا الوفىىىىد والتجمىىىىع وا حىىىىرار   بينمىىىىا تسىىىىاوى المسىىىىتقلون المشىىىىار ون فىىىىى النقىىىىا  ع
 بالنص  فى التقييد عو الرفا. 

 
 دور اننعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعى الثامن

مىىىن خىىىالل تحليىىىل الجىىىدول السىىىابق يتضىىىح عن  ا عضىىىاء مىىىن الحىىىزا الىىىوانى 
ث لىم يشىار  مىن عحىزاا المعارضىة %   حي2068المشار ين فى النقا  جاءت بنسبة 

الممثلىىة فىىى البرلمىىان سىىوى حىىزا الوفىىد والحىىزا الناصىىرى بينمىىا لىىم ي ىىن هنىىا  تمثيىىل 
لحزا ا حىرار بعىد إسىقاا عضىوية العضىو رجىا هىالل حميىدة   مىا يالحىظ عن حىزا 

 ععضاء من المستقلين. 2التجمع لم يشار  فى المناقشات. وشار  
 (00جدول رقم )

  ة فى المناقشاتا حزاا المشار 
 ا حزاا المشار ة العدد النسبة

 الوانى 11 2068

 الوفد 1 264

 الناصرى 1 264

 المستقلون 2 5264
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 (09جدول رقم )
 صفة ا عضاء المشار ون فى المناقشة
 الصفة العدد النسبة

 فئات 11 2068

 عامل 9 3561

 فال  - -

 اإلجمالى 18 177
 

إلى صفة الفئات بالنسبة ال برى من المناقشة  ما هى شار  ا عضاء المنتمين 
%  وعيضىىا لىىم 3561%  بينمىىا جىىاءت نسىىبة مشىىار ة العمىىال 2068العىىادة وذلىى  بنسىىبة 

 تظهر مشار ة  حد ا عضاء المنتمين إلى صفة الفال .
 

 (08جدول رقم )
 موق  ا عضاء المشار ون فى المناقشة
 الموق  العدد النسبة

 مسيد 14 2963

 معارا 2 4162

 ممتنع - -

 اإلجمالى 18 177
ي لىىا علىىى موقىى  ا عضىىاء المشىىار ون فىىى المناقشىىات الموافقىىة علىىى قىىرار مىىد 

% بينمىىىىا المعترضىىىىون 2963المسيىىىىدين  نسىىىىبةالعمىىىىل بقىىىىانون الاىىىىوارإ  حيىىىىث جىىىىاءت 
 % وظهر عيضا فى هذا الدور عدم وجود ممتنعين عن التصويت. 4162
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 (97جدول رقم )
 حزاا المشار ة فى المناقشاتموق  ا 

 الموق / الحزا الوانى الوفد الناصرى المستقلون اإلجمالى

 مسيد 11 - - 1 15

 معارا - 1 1 2 0

 ممتنع - - - - -

 اإلجمالى 11 1 1 2 18
يتضىىىىىح مىىىىىن الجىىىىىدول السىىىىىابق موافقىىىىىة جميىىىىىع ا عضىىىىىاء مىىىىىن الحىىىىىزا الىىىىىوانى 

ا من قبل عحزاا المعارضىة المشىار ة المشار ين فى المناقشات  وعيضا استمرار الرف
جىىاءت النسىىبة  بينمىىافىىى المناقشىىات وهىىى ممثىىل عىىن  ىىل مىىن عحىىزاا الوفىىد والناصىىرى  

ال البىىة مىىن المسىىتقلين المشىىار ون فىىى النقىىا  مىىن الرافضىىين عو المعارضىىين لمىىد العمىىل 
 بحالة الاوارإ. 
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 التحليل ال يفى لمضمون مناقشات ا عضاء فى ا لفية الثالثة
 ا سباا والمبررات

 المسيدون
 دعم البعد ا منى-1

يىىرى هىىذا الفريىىق ان سىىالمة الجبهىىة الداخليىىة فىىى مصىىر تتالىىا بعىىا التنىىازنت 
مىىىن  افىىىة المىىىواانين  والعمىىىل علىىىى تحقيىىىق ا مىىىن يتالىىىا مىىىد الجهىىىاز ا منىىىى ب افىىىة 

مىن  انونبالقىالوسائل التى تم نه من ضبا العملية ا منية داخل البالد  ويعتبر العمل 
الوسىىائل التىىىى تسىىىهل علىىىى رجىىىال الشىىىراة التعامىىىل مىىىع الخىىىارجين علىىىى القىىىانون وغيىىىر 
الشرفاء  ون يوجد تابيق للقانون علىى مىواان شىري  ويقتصىر تابيقىه علىى اإلرهىاا  
فالقانون لحماية المىواانين ويعبىر عىن اتجىاه وانىى صىحيح االمىا ن يسىتخدم إن ضىد 

فى حالة الضرورة التى عقرها مجلىا الشىعا فمىن الناحيىة اإلرهاا والقانون ن يقوم إن 
 القانونية يوجد ما يستدعى مد حالة الاوارإ.  

عضى  الىى ذلىى  ان مصىر مىىن الىدول المسىتهدفة مىىن  ثيىر مىىن المتربصىين بهىىا  
و لما تقدمت مصر اقتصىاديا  لمىا زادت التهديىدات التىى تتعىرا لهىا  وغالبىا مىا يىقتى 

ن التهديىىدات التىى تتعىرا لهىا الىىبالد والتىى تنىتج عىن الت يىىرات بيىان رئىيا الىوزراء ليبىي
التىىى تلحىىق بالنظىىام الىىدولى  وبالنسىىبة لمبىىررات مىىد حالىىة الديمقراايىىة فىىال يوجىىد ظىىر  
 عحوج للمد من الظرو  التى تمر بها المناقة العربية والشرق ا وسا فى هذه الفترة.

 دعم الديمقرااية -5
يىىىىد قىىىىيم الديمقراايىىىىة بىىىىل يقويهىىىىا  نىىىىه لىىىىيا ضىىىىد العمىىىىل بقىىىىانون الاىىىىوارإ ن يق

نما لحفظ ا من  والعمل على تق يد الديمقرااية  المواانين ون ضد العمل الديمقرااى واا
لن يتحقق إن مىن خىالل بيئىة رمنىة ومسىتقرة  باإلضىافة إلىى عن عشىد الىدول الديمقراايىة 

 لديها قانون لإلرهاا عقوى من قانون الاوارإ.
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ن قىىانون الاىىوارإ ن يعىىوق الديمقراايىىة مىىا حىىدث فىىى اننتخابىىات والىىدليل علىىى ع
التشىىىريعية مىىىن نزاهىىىة وعىىىدم مصىىىادرة رعى وحريىىىة تحىىىر   افىىىة القىىىوى السياسىىىية  والفتىىىرة 
 الماضية لم يحدث عى تجاوزات تهدد الحرية عو تقص  قلم عو رعى عو تصادر جريدة.

 
 المعارضون

 منحالة الاوارإ تقيد الحرية ون تحقق ا -1
يتالىىع المجتمىىع المصىىىرى إلىىى عن يعىىي  بىىىدون قىىانون الاىىوارإ   ن الحريىىىة ن 
يضاهيها عى شئ عو عية قيمىة فىا من بىدون حريىة لىيا لىه مبىرر  ون يسىتايع عحىد ان 
يح ىىم علىىى قىىانون الاىىوارإ إن مىىن عىىانى منىىه  ومىىن عىىانى مىىن قىىانون الاىىوارإ يتالىىع 

ل التجربىىة  ىىى نعىىي  بىىدون تابيىىق الىىى فسىىحة مىىن الىىزمن ولىىو ثالثىىة عشىىهر علىىى سىىبي
عام تحىت مظلىة  27عو  37القانون  ولت ن فترة تعلم للديمقرااية فالشعا الذى يعي  

قىىانون الاىىوارإ نبىىد عن يصىىاا بقميىىة قىىيم الديمقراايىىة  وبالتىىالى يحتىىاج إلىىى تعلىىم تلىى  
 القيم والتدريا عليها. 

إ إذا مىا تالعنىا الىى ويرى هذا الفريىق انىه يجىا رفىا مىد العمىل بقىانون الاىوار 
تحقيىىق الحريىىة وصىىيانتها  فيجىىا العمىىل علىىى زيىىادة رقعىىة الحريىىة والديمقراايىىة عون بعىىد 
ثبىىوت فشىىل قىىانون الاىىوارإ فىىى تحقيىىق ا مىىن بىىل إنىىه يشىىوه وجىىه مصىىر  فىىقين قىىانون 
الاىىوارإ عنىىدما وقىىع حىىادث ا قصىىر؟! بالفعىىل ثبىىت فشىىل القىىانون فىىى تحقيىىق ا مىىن  

 يه؟!.فلماذا اإلصرار عل
 القانون ن يسمن البالد ضد التهديد الخارجى-5

التهديىىىدات الخارجيىىىة هىىىى مىىىن  ضىىىدالحجىىىة التىىىى تىىىرى عن القىىىانون يىىىسمن مصىىىر 
الحجىىىج الم لواىىىة والواهيىىىة  فالحقيقىىىة عن القىىىانون وتابيقىىىه ضىىىد المىىىواان المصىىىرى ون 

رجى عالقىىة لىىه بىىا من القىىومى  وهىىل مىىن المناقىىى عن تىىقمين الىىبالد ضىىد الخاىىر الخىىا
 يستلزم تقييد الحريات الداخلية؟!.
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والخو  من تضخيم مبرر تحقيق ا من بما يعود بالضرر على البالد فى نهاية 
ا مر ويزداد عدم انستقرار  فالسجون امت ت  وقرارات انعتقال تزداد  وهذا قد ي ون 

 له تقثيرا سلبيا على ا من على ع ا المتوقع.  
 
 القوانين العادية ت فى-4

يىرى هىىذا الفريىق مىىن خىىالل هىذه الحجىىة  عن هنىا  ثقىىة  بيىىرة مىن قبىىل المىىواانين 
فىىىى الجهىىىاز ا منىىىى وفىىىى وزيىىىر الداخليىىىة والمعىىىاونين علىىىى حفىىىظ ا مىىىن والنظىىىام  وهىىىذا 
الجهىاز ا منىىى ن يحتىىاج سىىوى الىىى العمىىل مىن خىىالل قىىوانين عاديىىة وليسىىت اسىىتثنائية  

لىىيظ العقوبىىات للخىىارجين علىىى القىىانون   نىىه ن مىىع إم انيىىة تعىىديل القىىوانين العاديىىة وت 
يوجد عحد ياالا بحماية الخارجين على القانون ول ن قد تاول الاوارإ عنىد التابيىق 

 بعا ا برياء على سبيل الخاق. 
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 الخاتمة
 انستمرارية والت ير فى مواق  ا عضاء
بعىىىد حىىىادث  1891بىىىدع العمىىىل بقىىىانون الاىىىوارإ المابىىىق فىىىى الوقىىىت الحىىىالى منىىىذ عىىىام 

وحتىىى وقتنىىا هىىىذا ومصىىر تعىىي  فىىىى  1891ع تىىوبر  0اغتيىىال الىىرئيا السىىادات فمنىىىذ 
تابيق مستمر لقانون الاوارإ  ويم ن القول من خالل مالحظىة مىداخالت النىواا فىى 
مناقشىىة قىىرار إعىىالن حالىىة الاىىوارإ فىىى مصىىر والقىىرارات الالحقىىة الخاصىىة بمىىد العمىىل 

ثىىم لمىىدة سىىنتين حتىىى عىىام  1893ة واحىىدة حتىىى عىىام بالقىىانون لسىىنوات تاليىىة بىىدعت بسىىن
ثم لمدة ثالث سىنوات حتىى اآلن  عن الظىرو  التىى مىرت بهىا الىبالد منىذ بدايىة  1899

هىىذه الفتىىرة قىىد انع سىىت علىىى رراء النىىواا بصىىفة عامىىة عنىىد مناقشىىة موضىىوع مىىد العمىىل 
 بالقانون.

ئىىيا الجمهوريىىة ف ىىان للظىىرو  التىىى مىىرت بهىىا مصىىر فىىى البدايىىة مىىن حىىادث اغتيىىال ر 
وشىىىى ر هىىىىذا المنصىىىىا الهىىىىام باإلضىىىىافة تىىىىقثير الموقىىىى  ذاتىىىىه والىىىىذى عرضىىىىته شاشىىىىات 

علىى نفىوا النىواا وعلىى اتجاهىاتهم فىى المناقشىات واتجاهىاتهم  رالتليفزيون  تىقثير  بيى
التصويتية عند إعالن حالة الاوارإ  ف ىان هنىا  فىى البدايىة شىبه إجمىاع علىى إعىالن 

ن لىىىم ي ىىى ن مناوقىىىا ف ىىىان هنىىىا  شىىىبه موافقىىىة ضىىىمنية مىىىن قبىىىل نىىىواا حالىىىة الاىىىوارإ واا
المجلىىا علىىى إعىىالن حالىىة الاىىوارإ لحىىين تقىىديم الجنىىاة مرت بىىى حىىادث المنصىىة إلىىى 
العدالىىة  وبالتىىالى ف ىىان هنىىا  موافقىىة مىىن قبىىل المعارضىىة والمسىىتقلين علىىى إعىىالن حالىىة 

ن اختلفىىوا علىىى المىىدة ف انىىت الح ومىىة تىىرى عنهىىا سىىنة فىىى  حىىين رعى بعىىا الاىىوارإ واا
النواا من المعارضىة والمسىتقلين عن سىتة عشىهر  افيىة إلعىادة ا وضىاع الىى مىا  انىت 
ن  ىىان انسىىتثناء الوحيىىد هىىو معارضىىة حىىزا العمىىل لقيىىام  عىىادة ا مىىن الىىى نصىىابه  واا واا
حالىىة الاىىوارإ باعتبىىار عن هىىذا الحىىل يجىىا عن ي ىىون رخىىر الحلىىول التىىى يم ىىن عن تلجىىق 

جاع خااا الرئيا الراحل السادات الذى عل ى فيه حالة الاوارإ إليها الح ومة وباستر 
 واالا بعدم اللجوء إليها.
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 عون: انستمرارية فى المواق 
يالحىىظ عن الحىىزا الىىوانى اسىىتمر فىىى تقييىىد العمىىل بقىىانون الاىىوارإ منىىذ إعىىالن حالىىة 

ولم يسجل عحد ععضاء الحزا انعتراا  5774وحتى عام  1891الاوارإ فى عام 
ى مىىد العمىىل بالقىىانون  وغلىىا علىىى مواقىى  ععضىىاء الحىىزا التق يىىد علىىى المبىىررات علىى

التى يوردها رئيا مجلا الوزراء عو وزير الداخلية فى بيانهما لمد العمل بالقانون  مىع 
استمرار ععضاء الحزا على التق يد على التهديدات التىى تتعىرا لهىا مصىر منىذ عىام 

ن اختلىىىى  مصىىىىدر 5774وحتىىىى عىىىىام  1891 التهديىىىىد  ففىىىىى فتىىىىرة الثمانينيىىىىات  ىىىىان  واا
التق يىىد علىىى التهديىىدات والمخىىاار التىىى تالحىىق المجتمىىع المصىىرى مىىن عىىدم اسىىتتباا 
ا مىىىىن نتيجىىىىة حىىىىادث المنصىىىىة والىىىىذى اىىىىال ععلىىىىى سىىىىلاة فىىىىى الدولىىىىة  باإلضىىىىافة الىىىىى 
التهديدات التى تتعرا لها مصر من العدو الخارجى وفى فى هذه الفترة ر ز ععضىاء 

لى التهديد اآلتىى مىن الىدول العربيىة مثىل ليبيىا فىى ذلى  الوقىت وسىوريا و ىذل  الحزا ع
يىران  وفىى فتىرة التسىعينيات عصىىبح  التهديىد اآلتىى مناقىة الشىرق ا وسىا مىن إسىرائيل واا

الحىىروا  إلىىىمصىىدر التهديىىد يىىقتى مىىن الممارسىىات اإلسىىرائيلية فىىى المناقىىة باإلضىىافة 
خل ا مري ىىىى فىىىى المناقىىىة  باإلضىىىافة الىىىى التىىىى لحقىىىت بمناقىىىة الشىىىرق ا وسىىىا والتىىىد

 قضية اإلرهاا على المستوى المحلى.
 ما استمر ععضاء الحزا الوانى فى التق يد على عن العمل بقىانون الاىوارإ لىيا إن 
مجىىرد درع واقىىى عو وسىىيلة لرجىىال ا مىىن مىىن عجىىل تحقيىىق عمىىن واسىىتقرار الشىىرفاء  وعن 

 يحىد مىىن الحريىات العامىىة  بىل عن القىىانون مىىن القىانون ن يضىىر بمبىادإ الديمقراايىىة ون
عجىىل السىىير فىىى اريىىق اإلصىىال  والديمقراايىىة والتىىى لىىن تتحقىىق إن مىىن خىىالل تحقيىىق 

 ا من وانستقرار عون.
علىىى الجانىىا اآلخىىر يم ىىن القىىول عن عحىىزاا المعارضىىة التىىى شىىار ت فىىى مناقشىىة مىىد 

وا حىىىىرار والناصىىىىرى قىىىىد  العمىىىىل بقىىىىانون الاىىىىوارإ وهىىىىى حىىىىزا الوفىىىىد والعمىىىىل والتجمىىىىع
عارضت على اول الخا مد العمىل بالقىانون بعىد اسىتقرار ا وضىاع ا منيىة  باسىتثناء 

 .5774الحزا الناصرى الذى وافق على مد العمل بالقانون فى عام 
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يم ن القول عن المواق  التصويتية لم تت ير سواء للحزا الوانى عو عحىزاا المعارضىة 
سىىىواء  ىىىان ذلىىى  داخىىىل الفصىىىل التشىىىريعى الواحىىىد عو علىىىى  باسىىىتثناء الحىىىزا الناصىىىرى 

  فظىىل الحىىزا الىىوانى وععضىىائه يسيىىدون 5774وحتىىى عىىام  1891مىىدار الفتىىرة منىىذ 
ولىىيا هنىىا  مىىا يبشىىر بىىقن مىىد العمىىل  5774العمىىل بالقىىانون منىىذ إعالنىىه وحتىىى عىىام 

انى لمىىد بالقىىانون فىىى اريقىىه الىىى التوقىى  ولىىو لفتىىرة بسىىياة  فمازالىىت دوافىىع الحىىزا الىىو 
العمىىل بالقىىانون عننىىا لىىن نسىىتايع العمىىل عمنيىىا بدونىىه خاصىىة فىىى هىىذه الفتىىرة الحرجىىة مىىن 
ن  نىىا نلحىىظ اسىىتمرار تق يىىد ععضىىاء الحىىزا علىىى عن مصىىر تمىىر بفتىىرة  تىىاري  الىىبالد  واا
ن  ان العقل ن يقبل بقى مناق عن تستمر فترة عدم استقرار  حرجة عو عنق زجاجة  واا

 ع ثر من عشرين سنة هى تاري  جيل بق مله. عى نظام فى العالم إلى
     

 ثانيا: الت ير فى المواق 
لم يشهد مد العمىل بقىانون الاىوارإ ت يىرا جوهريىا فىى مواقى  ا عضىاء باسىتثناء بعىا 

 المواق  التى يم ن إجمالها فى النقاا التالية:
لىىىة ت يىىىر موقىىى  بعىىىا عحىىىزاا المعارضىىىة والمسىىىتقلين مىىىن الموافقىىىة علىىىى إعىىىالن حا-1

الاىىوارإ للظىىرو  التىىى  انىىت تمىىر بهىىا مصىىر فىىى ذلىى  الوقىىت الىىى المعارضىىة المالقىىة 
لمد العمل بالقانون  و قن هىذه الموافقىة  انىت وقتيىة إلعىادة ا مىن الىى نصىابه فقىا ون 
تسىىىرى بعىىىد ذلىىى   والىىىدليل علىىىى ذلىىى  انخىىىتال  علىىىى المىىىدة التىىىى يم ىىىن خاللهىىىا إعىىىادة 

العدالة  و ذل   إلىار وتقديم مرت بى حادث المنصة نصابة وتحقيق انستقر  إلىا من 
 ىىان حىىال بعىىا ا عضىىاء المسىىتقلين فقىىد سىىجل العضىىو قممتىىاز نصىىارق موافقتىىه علىىى 

علىىى مىىد   وسىىجل اعتراضىه فىىى نفىىا دور اننعقىىاد  1891إعىالن حالىىة الاىىوارإ عىىام 
ن استمر العضو فى اعتراضه بعد انضمامه   حزا الوفد. إلىالعمل بالقانون  واا

موافقىىة الحىىزا الناصىىرى مىىن خىىالل  لمىىة العضىىو قمحمىىد حيىىدر ب ىىدادىق علىىى مىىد -5
عى فىىىى دور اننعقىىىاد الثالىىىث مىىىن الفصىىىل التشىىىريعى  5774العمىىىل بالقىىىانون فىىىى عىىىام 

ن  ان الحزا لم يشىار  فىى المناقشىات التىى دارت حىول مىد العمىل بالقىانون   الثامن واا
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ى الفصىىل التشىىريعى السىىابع مىىن خىىالل إن عن الحىىزا قىىد عىىارا مىىد العمىىل بالقىىانون فىى
  لمة العضو قسامح عاشورق و ان تق يده على الرفا التام لمد العمل بالقانون.

ن -4 لىم يشىهد الفصىىل التشىريعى الواحىىد ت ييىرا جوهريىىا يم ىن مالحظتىىه فىى المواقىى   واا
اختلفت القضىايا التىى يستشىهد بهىا  ىل مىن المسيىدون والمعارضىون لمىد العمىل بالقىانون 

لىىى مىىدار الحقىىا الزمنيىىة الثالثىىة  ففىىى الثمانينيىىات  انىىت حجىىج المسيىىدون لمىىد العمىىل ع
الذى يهدد عمن مصر ومصدره الىدول المجىاورة   الخارجمبالقانون تنصا على التهديد 

وفىىى التسىىعينيات  انىىت قضىىية اإلرهىىاا هىىى التىىى افىىت علىىى السىىاح عمىىا فىىى مجلىىا 
خلى والوحىىىىدة الوانيىىىىة هىىىىى التىىىىى فىىىىإن قضىىىىية اإلصىىىىال  وتحقيىىىىق ا مىىىىن الىىىىدا 5777

 عصبحت مبررات مد العمل بالقانون.
علىى الجانىىا اآلخىىر لىىم يحىدث ت يىىر نىىوعى فىىى المبىررات التىىى سىىاقها الفريىىق المعىىارا 
لمىىىد العمىىىل بالقىىىانون منىىىذ بدايىىىة العمىىىل بالقىىىانون  فظلىىىت قضىىىايا الديمقراايىىىة والحىىىد مىىىن 

إل ىىاء  إلىىىالمبىىررات التىىى تىىدعو الحريىىات العامىىة وفشىىل القىىانون فىىى تحقيىىق ا مىىن هىىى 
 العمل بقانون لم يعد لوجوده ما يبرره.

والخالصة عنه نظرا لتضييق المساحة الخاصة لمناقشة مد العمل بقانون الاوارإ داخل 
قاعىىة مجلىىا الشىىعا جعلىىت نسىىبة المىىداخالت وتسىىجيل المواقىى  ضىىعيفة ممىىا يصىىعا 

  باإلضىىافة الىىى زيىىادة مىىدة مىىد معىىه تتبىىع واست شىىا  تبىىاين المواقىى  بالنسىىبة ل عضىىاء
ثىالث سىنوات جعىل  الفصىل التشىريعى ن يشىهد ع ثىر مىن  إلىىالعمل بالقانون من سىنة 

حالتين لمناقشة مد العمل بالقانون عو حالىة واحىدة فالفصىلين التشىريعى الرابىع والخىاما 
 لم يشهدا سوى حالة واحدة لمد العمل بالقانون.

المتعمد لمساحة مناقشىة مىد العمىل بالقىانون جعلىت ويم ن القول عن التضييق الح ومى 
من الصعا تسجيل المجلا لمواق  قوية بالنسبة لمناقشة القانون  بحيث يم ىن القىول 
عن المجلا يباشر سلاة واقعية لمد العمل بالقانون وليا مجرد إعااء ص  صالحية 

را ال ثيىىر مىىن إلنفىىاذ مثىىل هىىذه القىىرارات التىىى تحىىا مىىن قىىيم الحريىىة والديمقراايىىة وتفىى
القيىود علىىى حريىىة الىرعى والتعبيىىر وعلىىى حريىة الحر ىىة وحريىىة القىوى السياسىىية الموجىىودة 
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زيادة ا عباء النفسىية علىى المىواان العىادى الىذى يعىر  عنىه  إلىفى مصر  باإلضافة 
 تحت مظلة قانون الاوارإ بدن من مظلة ا مان انجتماعى!. 

 الخالصة فى دور البرلمان
وع مد العمل بقانون الاوارإ من الموضوعات التى تحظى باهتمام مجلا يعتبر موض

الشعا ش ال  وليا موضوعا   و قن المجلا ا تفى بحد الضرورة فى التعرا 
حد ال فاية  فقعاى المجلا ص  المشروعية  مر قد ن  إلىللموضوع ولم يصل 

 .مجتمعميتمتع بقبول 

تناولىىه فىىى مىتن هىىذا العمىىل  ول ىىن نىىورد ومىن خىىالل هىىذه الخاتمىىة لىىن نتعىرا لمىىا سىىبق 
بعا المالحظات التى وقعت تحت ععييننا عثناء البحىث فىى هىذا الموضىوع   مىا نىورد 
بعىىا التوصىىيات العمليىىة التىىى قىىد تسىىاعد ا عضىىاء علىىى مناقشىىة مثىىل هىىذه القىىرارات 

 انستراتيجية.

 
 مالحظات على اإلجراءات البرلمانية

قانون الاوارإ ومد العمل بىه عن المجلىا  ىان يجتمىع يالحظ عنه فى بداية العمل ب -1
فىىى اجتمىىاع غيىىر عىىادى  وقىىد نىىادى العديىىد مىىن نىىواا المعارضىىة بقنىىه ن توجىىد عسىىباا 

والىىذى حىىدثت فيىىه  1891نجتمىىاع المجلىىا فىىى دور انعقىىاد غيىىر عىىادى باسىىتثناء عىىام 
ا هىىذا مىن الظىىرو  التىىى توجىىا اجتمىىاع المجلىىا اجتماعىىا غيىىر عاديىىا  وقىىد بىىرر النىىوا

التوجه الح ومى لتسهيل عملية تمرير مد العمل بالقانون بعىد عن وعىدت بىان العمىل بىه 
وقتيا واسىتثنائيا ولىن ياىول  وبعىد عن عىادت ا مىور إلىى نصىابها لىم تجىد الح ومىة مىن 

 المبررات التى تقنع بها المجتمع لمد العمل بالقانون. 
جىىدول ا عمىىال لىىم ي ىىن مىىد وجىىه بعىىا النىىواا نظىىر المجلىىا إلىىى عن المعلىىن فىىى -5

العمىىىل بقىىىانون الاىىىوارإ ويفاجىىىق النىىىواا بمناقشىىىته فىىىى الجلسىىىة  ممىىىا يىىىسثر علىىىى سىىىير 
 المناقشات وعلى تسجيل الا ال لمة وعلى نسبة الحضور عيضا.
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لىىىىم ي ىىىىن المجلىىىىا يخصىىىىا جلسىىىىة مسىىىىتقلة لمناقشىىىىة موضىىىىوع مىىىىد العمىىىىل بقىىىىانون -4
لعمىىىل بقىىىانون الاىىىوارإ فىىىى ذات الاىىىوارإ  وفىىىى  ثيىىىر مىىىن ا حيىىىان  ىىىان ينىىىاق  مىىىد ا

الجلسىىىىة المخصصىىىىة لمناقشىىىىة بعىىىىا الموضىىىىوعات ذات ا هميىىىىة مثىىىىل مناقشىىىىة بيىىىىان 
 الح ومة عو مناقشة الموازنة العامة للدولة.

   
 مالحظات بشقن المواق  التصويتية

يالحىىظ عن الحىىزا الىىوانى الوحيىىد الىىذى تبنىىى جبهىىة تقييىىد مىىد العمىىل بالقىىانون  فىىى -1
المعارضة جبهة معارضة مد العمل بالقانون باإلضافة إلى عىدد مىن  حين تبنت عحزاا

ا عضىىاء المسىىتقلين  وقىىد نحظنىىا اسىىتثناء  بسىىياا  حىىاد عىىن هىىذه القاعىىدة  وهىىو امتنىىاع 
العضىىىو  قالىىىد تور حمىىىدى السىىىيدق  عضىىىو الحىىىزا الىىىوانى عىىىن التصىىىويت وذلىىى  عنىىىد 

لفصىىل التشىىريعى الخىىاما  مناقشىىة مىىد العمىىل بالقىىانون خىىالل دور اننعقىىاد ا ول مىىن ا
وذلى  لتجاهىىل مقترحاتىىه التىىى عبىىداها داخىىل اللجنىىة   مىىا يخىىرج عىىن هىىذا اإلاىىار الحىىزا 
الناصىىرى مىىسخرا حيىىث ععلىىن موافقتىىه علىىى مىىد العمىىل بالقىىانون وذلىى  فىىى دور اننعقىىاد 

 الثالث من الفصل التشريعى الثامن.
الظىىرو   فعلىىى سىىبيل ت يىىر الموقىى  التصىىويتى لىىبعا النىىواا مبىىررين ذلىى  بت يىىر -5

المثال سجل العضو قممتاز نصارق تقييده إلعالن حالة الاوارإ وسجل اعتراضه على 
مد العمل بالقانون فيمىا بعىد   ىذل  سىجل العضىو قعحمىد متىولى درويى ق اعتراضىه فىى 
البدايىىىىة ثىىىىم سىىىىجل تقييىىىىده لمىىىىد العمىىىىل بالقىىىىانون فىىىىى دور اننعقىىىىاد الثالىىىىث مىىىىن الفصىىىىل 

 التشريعى الثامن.
يالحظ ارتباا تمثيل عحىزاا المعارضىة بىالمجلا بزيىادة نسىبة المعارضىة لمىد العمىل -4

بالقىىانون  وهىىذا مىىا يوضىىح ارتفىىاع نسىىبة معارضىىة مىىد العمىىل بالقىىانون فىىى دور اننعقىىاد 
ا ول مىىىىن الفصىىىىل التشىىىىريعى الخىىىىاما  و ىىىىذل  ارتفىىىىاع نسىىىىبة المعارضىىىىة لمىىىىد العمىىىىل 

يعية جديىدة  وهىو مىا حىدث فىى انجتمىاع غيىر بالقانون مع اقتراا إجراء انتخابات تشىر 
 مباشرة.     1893العادى من الفصل التشريعى الثالث والذى سبق انتخابات عام 
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ويرتبا بهذه المالحظة إقدام الح ومىة علىى مناقشىة القىرار فىى اجتمىاع غيىر عىادى قبىل 
لمجلا فىى دور إجراء اننتخابات البرلمانية مباشرة  وعدم اننتظار إلى ما بعد انعقاد ا

 اجتماع عادى.
 

 مالحظات حول  ثافة المشار ة فى المناقشات
ععلىىى متوسىىا  ثافىىة فىىى المناقشىىات الخاصىىة بمىىد  5777سىىجلت فتىىرة مىىا بعىىد عىىام -1

العمل بالقانون  وذل  بمقارنة نسىبة المشىار ة مىن قبىل النىواا بعىدد المىرات التىى نىاق  
ر اننعقىاد الثالىث مىن الفصىل التشىىريعى فيهىا المجلىا مىد العمىل بالقىانون  وقىد شىهد دو 

الرابع ععلىى معىدل مشىار ة فىى مناقشىة مىد العمىل بالقىانون وقىد يعىود ذلى  إلىى مىا عثيىر 
جراء انتخابات برلمانية جديد.  فى ذل  الوقت من حل المجلا واا

يالحىىىظ تقىىىارا نسىىىبة مشىىىار ة الحىىىزا الىىىوانى مىىىع مثيلتهىىىا مىىىن عحىىىزاا المعارضىىىة  -5
من تقثير  بير على حر ة هذه ا حىزاا  وبالتىالى فقىد لىوحظ تسىجيل وذل  لما للقانون 

ععضاء المعارضة الا مناقشة مد العمل بالقانون عندما يعلمون مسبقا بموعد الجلسة 
 الخاصة بمناقشة القرار.

مىن حيىىث معىىدل حضىور النىىواا لجلسىىة مناقشىة مىىد العمىىل بقىانون الاىىوارإ  يالحىىظ -4
خىىىالل دور  5774ى وصىىون إلىىىى ععلىىىى معدنتىىىه عىىىام عن هىىذا المعىىىدل عخىىىذ فىىىى التنىىىام

اننعقىىاد الثالىىث مىىن الفصىىل التشىىريعى الثىىامن  وهىىذا مىىن خىىالل مىىا سىىجله المجلىىا فىىى 
ن  نىىىىا ن  صىىىدر مضىىىابا الجلسىىىات مىىىن خىىىىالل التنويىىىه عىىىن المعتىىىذرين والمت يبىىىين  واا

لشىعا نستايع التش ي  فى هذه ا رقىام إن عن الشىائع بىين الجمهىور عن قاعىة مجلىا ا
ن امىىىت ت فىىىإن العىىىدد المناقىىىى للحاضىىىرين لىىىن يتجىىىاوز عىىىدد المقاعىىىد  قلمىىىا تمتلىىىئ  واا

 مقعد  377المخصصة للنواا والتى ن تجاوز 
 

 توصيات لتعزيز دور النواا فى شقن حالة الاوارإ والقوانين انستثنائية
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ية عمىىر إن عمىىل النىىواا البرلمىىانى الخىىاا بمناقشىىة قىىانون الاىىوارإ والقىىوانين انسىىتثنائ
ليا من السهل  وذل   نه  ما هو واضح من المناقشات و ذل  مىن بيانىات الح ومىة 
الىىىواردة فىىىى بيىىىان رئىىىيا الح ومىىىة ووزيىىىر الداخليىىىة  عن الح ومىىىة ليسىىىت علىىىى اسىىىتعداد 
لالعتىىىرا  بىىىقن العمىىىل بالقىىىانون لىىىه تىىىقثيرا يىىىذ ر علىىىى قااعىىىات المجتمىىىع عو عنىىىه يم ىىىن 

ل عو الخارج بدون الفرا التى يتيحها القانون  جهىزة للمجتمع عن ي ون رمنا من الداخ
ا مىىن  وعليىىه يم ىىن عن نىىورد بعىىا التوصىىيات التىىى قىىد تىىدعم دور النىىواا فىىى مناقشىىة 
مثل هذه القوانين والتى تحظى تقييدا مالقا من الح ومة  وبالتالى فنواا الح ومة ليا 

 ن الح ىم فىى اآلخىر  من الصعا علىيهم عن يقىروا مىدى عهميىة وجىود قىانون الاىوارإ 
هو التصويت على القرار بالموافقة عو الرفا  واالما عن الح ومة ترغىا فىى اسىتمرار 
العمىىل بالقىىانون ولىىديها مىىن الثقىىل التمثيلىىى داخىىل المجلىىا مىىا يم نهىىا مىىن تمريىىر  افىىة 
عنواع القرارات سواء العادية عو الجوهريىة عو التىى تحتىاج إلىى عغلبيىة خاصىة  فىال توجىد 

 ة عمام نواا الحزا الوانى فى التصويت لصالح مد العمل بالقانون.صعوب
و ىىىذل  ن توجىىىد صىىىعوبة عمىىىام نىىىواا المعارضىىىة فىىىى عن يسىىىجلوا مىىىواقفهم بالموافقىىىة عو 
الرفا  عما الصعوبة ال برى والعقبة الرئيسية فت من فى قدرة هىسنء النىواا فىى التىقثير 

ثىىم فىىالنواا المعارضىىون لمىىد العمىىل  علىىى موافقىىة المجلىىا علىىى القىىرار مىىن عدمىىه  ومىىن
بقىىىىانون الاىىىىوارإ عو غيىىىىره مىىىىن القىىىىوانين انسىىىىتثنائية لىىىىيا عمىىىىامهم عمليىىىىا إن تسىىىىجيل 
اعتراضىىهم علىىى ذلىى   ول ىىن يجىىا تعزيىىز هىىذه المواقىى  نوعيىىا  عى العمىىل علىىى تعزيىىز 

 جودة هذه المواق  وبالتالى قدرتهم على اإلقناع إن لم ي ن للمجلا فللرعى العام.
 
 م ن تصني  بعا التوصيات الداعمة لموق  هسنء النواا  التالى:وي

 عون: دور النواا

خلق رعى عام مساند لموق  العضو من القضىية وذلى  مىن خىالل توضىيح العضىو  -1
عمام الرعى العام مدى تقثير القانون على المجتمع  وبالتالى يعمل على  سىا رعى عىام 

ن قااعىىا  تمثيليىىىا   بيىىىرا  داخىىىل المجلىىىا  وبالتىىىالى يسىىاند مواقىىى  النىىىواا اللىىىذين ن يمثلىىىو 
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يخلق العضو قناة لتواصىل الجمىاهير مىع مىا يىدور داخىل اللجىان وداخىل قاعىة المجلىا 
 من مناقشات.

نبد عن يحرا العضو على تسجيل البه بالمناقشىة فىى موضىوع الاىوارىء   نىه  -5
 ىل البىات المناقشىة  فى ال الا ما يحىتج رئىيا المجلىا عن وقىت المجلىا ن يسىمح ب

باإلضافة إلى انه قد يناق  موضوع الاوارىء بجانا موضوعات عخرى وبالتالى يقخذ 
 ال لمة ععضاء الحزا الوانى دون ععضاء عحزاا المعارضة.

قيام العضو بعمل التوازنات والتحالفات الداخلية بين ععضاء المجلا لت وين جبهة  -4
ثىىىىل هىىىىذه القىىىىوانين   ىىىىقن يجىىىىذا ععضىىىىاء متماسىىىى ة تسىىىىاند موقفىىىىه فىىىىى تبنىىىىى رفىىىىا م

 المعارضة بعا ا عضاء المستقلين وهم يمثلون جبهة ليست ضعيفة إلى حد ما.
نبىىىد عن ي ىىىون العضىىىو فىىىى عقصىىىى درجىىىات اننتبىىىاه للقواعىىىد واإلجىىىراءات البرلمانيىىىة  -3

المتبعىىىىة داخىىىىل المجلىىىىا  وان ي ىىىىون علىىىىى وعىىىىى تىىىىام بحىىىىدود الالئحىىىىة الخاصىىىىة بعمىىىىل 
 ا لحدوث بعا التجاوزات التى تضع  موقفه.المجلا تحاشي

مراجعىىىة الوضىىىع الدسىىىتورى والالئحىىىى الخىىىاا بمناقشىىىة قىىىانون الاىىىوارىء والقىىىوانين  -2
انستثنائية  والتى ينتابها بعا ال موا مما يجعىل انسىتفادة مىن المىواد المنظمىة لهىا 

عمامىىه  ضىىعي   فالمراجعىىة المتقنيىىة لنصىىوا الدسىىتور المحىىددة لىىدور العضىىو قىىد تفىىتح
 مجانت لتق يد وجهة نظره.

يعمىىل العضىىو علىىى دعىىم مناقشىىاته بىىالحجج والمبىىررات الموضىىوعية والمناقيىىة  مىىع  -2
 التعرا للحلول العملية عو التارق إلى الوسائل البديلة لهذا القانون.

 دعم العضو لموقفه بالبيانات الرسمية وغيرها من البيانات -0
لتقييىىىىد علىىىىى التىىىىقثيرات البينيىىىىة للقىىىىانون مثىىىىل تىىىىقثيره دراسىىىىة  افىىىىة جوانىىىىا الموقىىىى  وا -9

انقتصادى والسياسى وانجتماعى والثقافى  والتارق ل بعاد التى تستند إليها الح ومة 
 تبرير موقفها فى انستمرار بالعمل بهذه القوانين. فى
 

 ثانيا: دور ا حزاا
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فهم بالنسىىىىبة لقىىىىانون دعىىىىم النىىىىواا بالمعلومىىىىات والبيانىىىىات الالزمىىىىة التىىىىى تىىىىدعم مىىىىوق -1
 الاوارىء ومحاولة التثبت من دقة هذه البيانات.

خلىىىق التحالفىىىات وت ىىىوين الجبهىىىات المضىىىادة لموقىىى  الح ومىىىة الىىىداعم لمىىىد العمىىىل  -5
بالقىىىانون  وذلىىى  بالتحىىىال  مىىىع بىىىاقى ا حىىىزاا و ىىىذل  النىىىواا المسىىىتقلون لتقويىىىة وجهىىىة 

 نظرها فى الموضوع.
لهىىا هىىذه ا حىىزاا بىىين الىىرعى العىىام وداخىىل مختلىى  فضىىح التىىقثيرات التىىى تتعىىرا  -4

فئىىات المجتمىىع  مثىىل مىىا تتعىىرا لىىه هىىذه ا حىىزاا مىىن مضىىايقات وتحىىديات مىىن قبىىل 
 الح ومة فى انجتماع وممارسة العمل السياسى وفى خوا اننتخابات البرلمانية.

ن بالنسىىبة ل حىىزاا الصىى يرة نبىىد عن تعىىوا الفىىارق فىىى التمثيىىل داخىىل المجلىىا مىى -3
خىىىالل مواقىىى  تتميىىىز بىىىالجودة البرلمانيىىىة  سىىىواء جىىىودة التحليىىىل عو جىىىودة البيانىىىات التىىىى 
تستند إليها مما يزيد من قابلة الرعى العام للتجاوا مع هذه المواق   و سر جمود عدم 

 مبانته بما يحدث داخل المجلا.
 ثالثا: دور مسسسات المجتمع المدنى

التى تصل إلى يد هذه المسسسات وخاصة تلى  العمل على مد ا عضاء بالبيانات  -1
 التى تعمل فى مجال حقوق اإلنسان.

عقىىىد نىىىدوات وور  عمىىىل يحضىىىرها ععضىىىاء البرلمىىىان  لتوضىىىيح دورهىىىم فىىىى تنىىىاول  -5
 موضوع الاوارىء والقوانين انستثنائية.

مىىىىد ا عضىىىىاء باإلصىىىىدارات والمنشىىىىورات الصىىىىادرة عىىىىن هىىىىذه المسسسىىىىات  لتسىىىىهيل  -4
 قانون الاوارىء من خالل حجج وعسانيد علمية وقانونية. مناقشة موضوع

جىىراء المقارنىىة  -3 عمىىل دراسىىات لحالىىة الاىىوارىء علىىى المسىىتوى انقليمىىى والعىىالمى واا
 بين الوضع المحلى والوضع على المستوى الدولى.

تحليل انتفاقيات الدولية التى تدعم موقى  ا عضىاء لوقى  العمىل المتواصىل بهىذه  -2
 من خالل خبرائها القانونيين والمتخصصين فى القانون الدولى.القوانين 

 رابعا: بالنسبة لإلجراءات البرلمانية
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إتاحىىىة الفرصىىىة لمناقشىىىة القىىىرار الخىىىاا بمىىىد العمىىىل بقىىىانون الاىىىوارىء مىىىن خىىىالل  -1
اجتماع برلمانى عادى  وان ي ون ا عضاء على علم بموعد الجلسة الخاصة بمناقشىة 

 ق يتيح عمامهم الفرصة للمناقشة والتحليل.القرار وفى وقت ساب
توخى الشفافية فى تسجيل البات المناقشة المقدمة من قبل ا عضاء  حتى ن يتم  -5

 الحجر على بعا اآلراء.
تخصيا وقت  ا  لمناقشة مثل هذه القرار انستراتيجى والذى ياول تقثيره  افة  -4

لمناقشىات اقىل مىن جلسىة برلمانيىة قااعات المجتمع  فىال يجىوز عن ي ىون نصىيبه مىن ا
 واحدة.

 خامسا: دور اإلعالم البرلمانى
نبىىد عن ي ىىون هنىىا  استحضىىار لميثىىاق الشىىر  الصىىحافى واإلعالمىىى  فالبىىد مىىن  -1

تنىىىىاول جلسىىىىات مجلىىىىا الشىىىىعا مىىىىن خىىىىالل وسىىىىائل اإلعىىىىالم  وخاصىىىىة تلىىىى  الجلسىىىىة 
 المخصصة لمناقشة هذا القرار.

وارىء من خالل الصحافة والبرامج اإلخبارية التى فتح حوار لمناقشة موضوع الا -5
 تبث على القنوات ا رضية  من خالل  افة انتجاهات السياسية.

  



 -137- 

 

 
 

 المالحق



 -136- 

 (1ملحق )
تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن قرار رئيا جمهورية مصر العربية 

 الاوارإبشقن إعالن حالة  1891لسنة  227رقم 
 (1891ع توبر سنة  0جلسة  الرابعة  انجتماع غير العادى )ملحق مضباة ال

 
الىىىىى تقريىىىر لجنىىىىة الشىىىىئون  0/17/1891فىىىى  المنعقىىىىدةعحىىىال المجلىىىىا بجلسىىىته 

بشىقن 1891لسىنة  227الدستورية والتشريعية قرار رئيا جمهوريىة مصىر العربيىة رقىم 
ة اجتماعىىا المجلىىا  فعقىىدت اللجنىى إلىىىلبحثىىه وتقىىديم تقريىىر عنىىه  الاىىوارإاعىىالن حالىىة 

لهىىذا ال ىىرا فىىى ذات التىىاري  بحضىىور السىىادة ا عضىىاء وهيئىىة م تىىا اللجنىىة المشىى ل 
من السادة : حىافظ بىدوى  وعىويا عبىد الحفىيظ عليىوه  حنىا نىاروز  وحضىر انجتمىاع 
السىىىيد/ البىىىرت برسىىىوم سىىىالمة وزيىىىر الدولىىىة  والسىىىيد مختىىىار هىىىانى وزيىىىر الدولىىىة لشىىىئون 

 عن الح ومة.مجلسى الشعا والشورى مندوبين 
وبعىىىد عن االعىىىت اللجنىىىة علىىىى هىىىذا القىىىرار والمىىىذ رة المرفقىىىة بىىىه واسىىىتمعت الىىىى 

يضاحات مندوبى الح ومة  تورد تقريرها فيما يلى:  مناقشات السادة ا عضاء واا
إن رحيىىل الىىزعيم القائىىد محمىىد عنىىور السىىادات قىىد هىىز مصىىر مىىن ععماقهىىا حيىىث 

عثرها روحه الاىاهرة وهىذه هىى إرادة  امتدت يد الخيانة وال در برصاصات فاضت على
 اهلل ون راد لقضائه سبحانه وتعالى.

ونظىىىرا للظىىىرو  التىىىى صىىىاحبت اغتيىىىال رئىىىيا الدولىىىة وزعىىىيم هىىىذا الشىىىعا ومىىىا 
يتالبه الموق  الناشئ عن ذل  من ضرورة الحفاظ على عمن الوان وعمان المىواانين 

البنىاء والرخىاء وتق يىدا لمبىادإ  وحتميىة اسىتمرار المسىيرة التىى قادهىا الىرئيا الراحىل فىى
 الحرية والديمقرااية.

منه بقن بعلىن رئىيا الجمهوريىة حالىة  139ولما  ان الدستور يقضى فى المادة 
الاىىىوارإ علىىىى الوجىىىه المبىىىين فىىىى القىىىانون  ويجىىىا عىىىرا هىىىذا اإلعىىىالن علىىىى مجلىىىا 

 الشعا خالل الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشقنه.
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حوال ي ون إعالن حالة الاوارإ لمدة محىددة  ون يجىوز مىدها إن وفى جميع ا 
 بموافقة مجلا الشعا.

وبنىىاء علىىى هىىذا ومىىا تتالبىىه  مواجهىىة الموقىى  الناشىىئ عىىن هىىذا الحىىادث عصىىدر 
الىىذى نىىا فىىى مادتىىه  1891لسىىنة  227السىىيد رئىىيا الجمهوريىىة المسقىىت القىىرار رقىىم 

اء الجمهوريىىة لمىىدة سىىنة اعتبىىارا مىىن ا ولىىى علىىى إعىىالن حالىىة الاىىوارإ فىىى جميىىع عنحىى
 .1891يوم الثالثاء الموافق السادا من ع توبر سنة  1277الساعة 

واللجنة تقديرا منها للظرو  التى تمر بها البالد بعد هذا الحىادث  وحفاظىا علىى 
سىىالمة وعمىىىن الىىىوان الىىذى يتىىىربا بىىىه ا عىىداء خاصىىىة فىىىى مثىىل هىىىذا الظىىىر  الىىىدقيق 

نين واستقرار للجبهة الداخلية حتى نت لىا علىى الصىعوبات التىى وتقمينا لسالمة المواا
قد تنشق عىن رحيىل الىرئيا القائىد ضىمانا نسىتمرار المسىيرة علىى درا الىرئيا الراحىل  

 توافق على هذا القرار.
قد استوفى الشروا التى  1891لسنة  227هذا وقد استبان للجنة عن القرار رقم 

لسىنة  125المادتان ا ولى والثانية مىن القىانون رقىم من الدستور و  139حددتها المادة 
 بشقن الاوارإ. 1829

ل ل ذل  فإن اللجنة توافق على هذا القرار وترجو المجلا الموقر الموافقىة علىى 
 بالصي ة المرفقة. 1891لسنة  227قرار رئيا جمهورية مصر العربية رقم 

 رئيا اللجنة
 حافظ بدوى
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 (5ملحق )
 ية مصر العربيةقرار رئيا جمهور 

 1891لسنة  227رقم 
 رئيا الجمهورية المسقت

مىىن الدسىىتور  وعلىىى القىىانون رقىىم  93 139بعىىد اناىىالع علىىى المىىادتين رقمىىى 
 بشقن حالة الاوارإ قرر: 1829لسنة  125

 )المادة ا ولى(
 1277تعلن حالة الاوارإ فى جميع عنحاء جمهورية مصر العربية من السىاعة 

 1891عام  ع توبرموافق السادا من يوم الثالثاء ال
 ) المادة الثانية(

 ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية 
ع تىىوبر  2هىىى )الموافىىق 1371ذى الحجىىة سىىنة  9صىىدر برئاسىىة الجمهوريىىة فىىى 

 م(1891سنة 
 رئيا الجمهورية المسقت
 اد تور صوفى عبو اال
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 (4ملحق )
 مذ رة بشقن إعالن حالة الاوارإ

 -غىىىداة انحتفىىىال بنصىىىر ع تىىىوبر العظىىىيم -خيانىىىة وال ىىىدر  فاغتالىىىتامتىىىدت يىىىد ال
الرئيا محمد عنور السادات  فى وقت تتعاظم فيه الحاجة الى قيادته المظفرة الرشىيدة  
ليقود مسيرة السالم بعد است مال تحرير سيناء باستالم ما تبقى من عرضها المحتلة فى 

 نفاذا نتفاقية  اما ديفيد. 1895عبريل  52

عدر ت بحسها  أنها انت البالد قد تقبلت قضاء اهلل بالحزن العميق  إن  وعنوعنه 
عبنىىىاء الشىىىعا  الحضىىىارى عن اسىىىتمرار نظىىىام الح ىىىم يسىىىتوجا عن تتضىىىافر جميىىىع جهىىىود

مىىىن الوحىىىدة  أساااا للحفىىىاظ علىىىى المسىىىيرة الوانيىىىة التىىىى عرسىىىاها الىىىرئيا الراحىىىل علىىىى 
 الوانية والديمقرااية وسيادة القانون.

مقتضىىى هىىذا الظىىر  المفىىاجئ الىىذى صىىاحا وفىىاة الىىرئيا الراحىىل محمىىد عنىىور وب
السىىادات غىىىدرا  عن تتخىىىذ فىىىورا جميىىىع اإلجىىراءات الالزمىىىة لصىىىيانة  عمىىىن الىىىبالد ضىىىمانا 

 لسالمة الوان وعمان المواان حتى نواصل  المسيرة على اريق البناء والتعمير.
مرحلىة الدقيقىة مىن مراحىل نضىالها ولما  انىت الظىرو  التىى تمىر بهىا الىبالد فىى هىذه ال

الىىوانى توجىىا إعىىالن حالىىة الاىىوارإ فىىى جميىىع عنحىىاء الجمهوريىىة ابقىىا  ح ىىام المىىادة 
فىى شىقن حالىة الاىوارإ  حتىى يم ىن اتخىاذ  1829لسنة  125من الدستور رقم  139

 جميع انحتمانت.ل ااإلجراءات الفورية الالزمة ل فالة ا من تدار 
ار المرفىىق ويقضىىى بىىقن قتعلىىن حالىىة الاىىوارإ فىىى جميىىع فقىىد ععلىىن مشىىروع القىىر 

يىىىوم الثالثىىىاء  1277عنحىىىاء جمهوريىىىة مصىىىر العربيىىىة لمىىىدة سىىىنة اعتبىىىارا مىىىن السىىىاعة 
 ق.1891الموافق السادا من ع توبر عام 

 1891ع توبر  2
 نائا رئيا مجلا الوزراء



 -141- 

 د تور/ فساد محيى الدين
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 (3ملحق )
 وزراءبيان السيد الد تور رئيا مجلا ال

 (1883من عبريل سنة 11)ملحق لمضباة الجلسة الثانية والسبعين  
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيد ا ستاذ الد تور رئيا مجلا الشعا 
 السيدات والسادة ععضاء المجلا الموقر  السالم علي م ورحمة اهلل وبر اته

ر التىى لقد سبق للح ومة عن عرضت على مجلس م الموقر عىدة تقىارير با خاىا
 اإلرهابياةالىذى تىدبره الجماعىات  واإلرهاا تحيا بنىا مىن جىراء الف ىر المتاىر  الفاسىد  

التىىىى فقىىىدت المىىىروءة والشىىىر   والتىىىى ن هىىىد  لهىىىا إن التخريىىىا  وضىىىرا انسىىىتقرار  
 .البريئةا روا   وإزهاقالفوضى  وإشاعة

رهىىىاا  مىىىا سىىىبق عن ععلنىىىت الح ومىىىة مىىىرارا عنىىىه ن تراجىىىع عىىىن مواجهىىىة هىىىذا اإل
والتاىىر  والتصىىدى لىىه ب ىىل حسىىم وقىىوة حتىىى يقتلىىع مىىن جىىذوره  حفاظىىا علىىى مسىىيرتنا 

 السياسية وانقتصادية وانجتماعية.
إن هذه الفئة المشبوهة استحلت ا موال وا عىراا وا روا   واسىتباحت لنفسىها 
مىىىىىا حرمىىىىىه اهلل  فارت بىىىىىت الرذائىىىىىل والجهىىىىىانت  وعاثىىىىىت فىىىىىى ا را فسىىىىىادا  و فىىىىىرت 

ع  وفرقت بين المرء وزوجىه  تحىت سىتار الىدين اإلسىالمى الحنيى  والىدين منهىا المجتم
 براء.

 السيدات والسادة ععضاء مجلا الشعا
يجىىىا عن نفىىىرق بىىىين التىىىدين مىىىن ناحيىىىة والتاىىىر  واإلرهىىىاا مىىىن ناحيىىىة عخىىىرى  
فالتدين يجا العمل على تعميقه وتقصىيله  وتنقيتىه مىن الف ىر الخىاائ والمضىلل   ن 

صىىر عساسىىى فىىى بنىىاء شخصىىية اإلنسىىان المصىىرى  والمجتمىىع السىىليم القىىادر التىىدين عن
علىىىى التاىىىور والتقىىىدم هىىىو المجتمىىىع المتمسىىى  بقىىىيم الىىىدين وردابىىىه السىىىمحة البعيىىىدة عىىىن 

 العن  واإلرهاا.
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عما التاىر  واإلرهىاا اللىذان يهىدفان الىى فىرا وصىايتهما علىى المجتمىع سىواء 
ج الدين  عو من خىالل ممارسىة العنى  وحمىل من خالل الف ر المتشدد والبعيد عن منه

السال  وسف  الدماء فإنه ينب ى التصدى لهما و شىفهما وتعريتهمىا  نهمىا بعيىدان  ىل 
 البعد عن الدين.

إن الح ومة قامت بخاوات  بيرة فى سبيل محاصرة شىب ات اإلرهىاا وعناصىر 
ت إجهاضىىيه التاىىر  وقياداتهىىا  عىىن اريىىق مىىا توجهىىه إلىىيهم عجهىىزة ا مىىن مىىن ضىىربا

ناجحىىة عدت الىىى انحسىىارها  والىىى اختىىراق صىىفوفهم  و شىى  مىىسامراتهم  والقضىىاء علىىى 
  ثير من بسر العمل التنظيمى لهم.

والمتارفىىىون بقعمىىىالهم اإلجراميىىىة لىىىن يقىىىدروا علىىىى تحقيىىىق  نإن هىىىسنء اإلرهىىىابيي
 عحالمهم  ولن يتحقىق مسىعاهم  ن مصىر دولىة قويىة  ونظامهىا الىديمقرااى يقىوم علىى
عساا من الدستورية وسيادة القىانون وهىى بلىد ا زهىر الشىري   وشىعبها متمسى  بقيمىه 
وبدينىىىه وبالوسىىىاية اإلسىىىالمية المعتدلىىىة  ون يعىىىر  التعصىىىا ون التاىىىر   ولىىىن يبخىىىل 

 ب ال عو رخيا لياهر عرضها من رجسهم وفسادهم وفسقهم.
ووضىىىىو   إن سياسىىىىتنا فىىىىى مواجهىىىىة اإلرهىىىىاا سياسىىىىة تتسىىىىم بالحسىىىىم والشىىىىجاعة 

 -رغىىىىم  ىىىىل التجىىىىاوزات التىىىىى ترت بهىىىىا عناصىىىىر اإلرهىىىىاا والتاىىىىر  -الرسيىىىىة  وتتمسىىىى 
بالشىىرعية وسىىيادة القىىانون  وتىىدفع الىىى دعىىم انسىىتقرار  والىىى تىىدعيم وتاىىوير عجهزتهىىا 
ا منية  واحتفاظها بزمام المبادرة فى مواجهة نشاا التار   ومواصلة الرصىد المب ىر 

ادره الهاربىىىىة فىىىىى الىىىىدخل والخىىىىارج  وذلىىىى  بالتنسىىىىيق لمخاااتىىىىه  وضىىىىبا قياداتىىىىه و ىىىىو 
والتعىىاون مىىع الىىدول الصىىديقة وا جهىىزة المعنيىىة فيهىىا  ووفقىىا لالتفاقيىىات الدوليىىة والثنائيىىة 

 المبرمة معها.
 السيد رئيا مجلا الشعا

 السيدات والسادة ععضاء المجلا
الظىىرو   لمىا  انىت تشىريعات الاىىوارإ تهىتم فىى المقىام ا ول بتم ىىين الدولىة فىى

انستثنائية من اتخاذ التدابير السريعة والالزمة للحفاظ علىى عمنهىا واسىتقرارها وحياتهىا  
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وتىىقمين مرافقهىىا ومنشىىقتها الحيويىىة  فىىإن حاجتنىىا اليىىوم نسىىتمرار حالىىة الاىىوارإ عمىىر ن 
خال  عليه  فى ظل عحداث اإلرهاا المسسىفة وغيىر المسىئولة التىى شىهدتها وتشىهدها 

اء من محاولىة ضىرا السىياحة  الىى اغتيىال بعىا المسىئولين الىى عمليىات البالد  ابتد
تفجيىىر البنىىو   الىىى عمليىىات ال ىىدر وانغتيىىال التىىى تمىىت لعىىدد مىىن المىىواانين ا بريىىاء 

 وقيادات الشراة ورجالها ا وفياء. 
 

 السيدات والسادة:
ورات عن تابيق قانون الاوارإ ليا هدفا فى حد ذاته  ول نه وسىيلة تمليهىا ضىر 

 وعحداث تحتم علينا تقمين منشقتنا ومرافقنا  وحماية نظامنا وواننا من عبث العابثين.
و ما تعلمون حضرات م فإن هذا وضع ن تنفرد به مصر  فدساتير معظم الىدول 
وقوانينهىىا تىىىنظم حالىىىة الاىىىوارإ وتضىىىع ا ح ىىىام والقواعىىىد لم افحىىىة اإلرهىىىاا والتاىىىر   

المتحدة يوجد بها قانون اوارإ لمقاومة اإلرهىاا  يمىد  وعلى سبيل المثال فإن الممل ة
بقرار من البرلمان   ما تعىر   ثيىر  1803به العمل سنويا فى شمال ايرلندا منذ عام 

يااليىىا وعلمانيىىا مثىىل هىىذه القىىوانين وتابيقهىىا فىىى عحىىوال  مىىن الىىدول ا خىىرى مثىىل فرنسىىا واا
 الضرورة ولمقاومة اإلرهاا.

ذا  انت حالة الاوارإ  فىإن ذلى  لىم ي ىن إن  1891فى مصر معلنة منذ سىنة واا
لتىىقمين منشىىقتنا ومرافقنىىىا  ومحاصىىرة عناصىىىر اإلرهىىاا والمخااىىىات ا جنبيىىة ال ارهىىىة 
لمصىىىر واسىىىتقرارها  والمتعاونىىىة مىىىع عناصىىىر اإلرهىىىاا فىىىى الىىىداخل  وتلىىى  عمىىىور يتعىىىذر 

مىات  وللىزود عىن مالحقتها بالقوانين العادية وما  انت تشريعات الاىوارإ إن لهىذه المل
 ا واان وللمحافظة على سالمتها.
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 السيدات والسادة:
 مىىىىا تعلمىىىىىون حضىىىىىرات م فىىىىىإن الصىىىىالحيات انسىىىىىتثنائية التىىىىىى يتضىىىىىمنها قىىىىىانون 
الاوارإ لىم تسىتخدم فىى مصىر إن فىى عضىيق الحىدود وفىى إاىار مح ىم مىن الشىرعية  

حالىة تجىاوز  وتحت رقابة القضاء  ولم تمىا صىاحا رعى عو ف ىر شىرعى  ولىم تحىدث
واحىىىدة  بىىىل  ىىىان التجىىىاوز فىىىى عىىىدم اسىىىتعمال هىىىذه الصىىىالحيات انسىىىتثنائية ثقىىىة مىىىن 
الح ومىىىة فىىىى عن عبنىىىاء مصىىىر المخلصىىىين سىىىو  ن يسىىى نون علىىىى عى مسىىىاا بقيمنىىىا 
وعاداتنىىىا وعخالقنىىىا وهىىىو مىىىا ثبىىىت فعىىىال خىىىالل الفتىىىرة ا خيىىىرة حيىىىث عصىىىبح المواانىىىون 

بيين والمتاىىىرفين الىىىذين يعىىىانون حاليىىىا مىىىن يشىىىار ون رجىىىال ا مىىىن فىىىى ماىىىاردة اإلرهىىىا
 ال ضا الشعبى المتزايد الذى انقلا الى سخا عارم عليهم.

واليىىىوم  ومىىىن منالىىىق العهىىىد الىىىذى قاعتىىىه الح ومىىىة علىىىى نفسىىىها  وتعهىىىدت فيىىىه 
عمام م بقن تعلو مصلحة الوان فوق  ل اعتبار  وعن ي ون استقرار مصر وعمنها هو 

حالة الاوارإ  وتابيقا للدستور والقانون  وفىى ضىوء مىا الهد  ا ول وا خير من مد 
عرضته الح ومة على مجلس م الموقر من تقارير عن الحالة ا منية فى مصىر  ومىن 
عن المش لة سو  تبقى ما بقى هذا الف ر الشاذ فى عقول الىبعا مىن محىدودى العلىم 

لسىىىنة  112قىىىم والتجربىىىة  عضىىىع بىىىين يىىىدى السىىىلاة التشىىىريعية قىىىرار رئىىىيا الجمهوريىىىة ر 
راجيىىا  1883بعىىد حالىىة الاىىوارإ لفتىىرة عخىىرى تبىىدع اعتبىىار مىىن عول يونيىىه سىىنة  1883

مىن الدسىتور التىى تىنا علىى  139الموافقة عليه تابيقا لح م الفقرة الثالثة من المادة 
عنه  وفى جميع ا حوال ي ون إعالن حالة الاىوارإ لمىدة محىدودة  ون يجىوز مىدها ان 

 شعا.بموافقة مجلا ال
وبهىىذه المناسىىبة فىىإننى عس ىىد لحضىىرات م علىىى ثىىالث ثوابىىت سىىبق عن عشىىرت إليهىىا 
وع دت الح ومة فى  ل مرة تقدمت فيهىا الىى مجلسى م المىوقر بالىا الموافقىة علىى مىد 

 حالة الاوارإ  هذه الثوابت الثالث  باختصار هى:
ع عون: عن تابيىىق قىىانون الاىىوارإ سىىي ون فىىى إاىىار مح ىىم مىىن الشىىرعية ويخضىى

 فى  ل جزئياته لرقابة القضاء.
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ثانيىىىا: ان اسىىىتخدام الصىىىالحيات التىىىى يخولهىىىا قىىىانون الاىىىوارإ للسىىىلاة التنفيذيىىىة 
سي ون فى عضيق الحدود وبقدر ما يقتضيه عمن المجتمع  ولىن يمىا صىاحا رعى عو 

 ف ر شرعى.
 حالة الاوارإ بمجرد زوال عسبابها. إنهاءثالثا: عن الح ومة لن تتوانى عن 

 اهلل جميعا لما فيه خير ال نانة  وعش ر م. وفقا
 والسالم علي م ورحمة اهلل وبر اته.
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 (2ملحق )
 بيان السيد وزير الداخلية

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد رئيا مجلا الشعا

 السيدات والسادة ععضاء المجلا 
نون ب ل التقدير عشر  بقن القى عمام مجلس م الموقر هذا البيان بشقن العمل بقا

الاىىىىوارإ  وعود بىىىىداءة عن عس ىىىىد انعتىىىىزاز ال امىىىىل بىىىىدور المجلىىىىا وقىىىىد عصىىىىبح صىىىىرحا 
 للشرعية وتجسيدا لتاور مسيرتنا الديمقرااية والتنموية.

تل  المسيرة التى نت ات  جميعا دفاعا عنها.. إيمانا بقنه ن تقىدم عو ازدهىار فىى 
ن بيىىان بشىىقن العمىىل بقىىانون غيبىىة حريىىة الىىرعى والعقيىىدة والشىىرعية الدسىىتورية  وععتقىىد ع

ن  ىىان بيانىىا يىىرتبا مباشىىرة بقضىىايا الحريىىات فانىىه وفىىى نفىىا الوقىىت يىىرتبا  الاىىوارإ واا
 اسىىام ماثلىىة عمىىام ا مىىة بوضىىو   امىىل وبمخىىاار وتهديىىدات ن تخائهىىجعيضىىا بقحىىداث 

 ا بصار والبصائر.
لتحدى ويرتبا عيضا بقحداث عرهقت وجدان ا مة. بقدر ما استفسرت فيها إرادة ا

 دفاعا عن تراثها وحاضرها ومستقبلها.
لقد ع ىد تتىابع ا حىداث وبخاصىة خىالل ا شىهر ا خيىرة  حجىم الخاىر اإلرهىابى 
ومداه.. وع د عن الح مة حين سبق عن تقدمت بالا مىد العمىل بقىانون الاىوارإ  انىت 

 امىىىل بحىىىدود التابيىىىق والتنفيىىىذ فىىىى عضىىىيق ناىىىاق وبمىىىا فرضىىىته اللتىىىزام انعلىىىى عبىىىين 
 الضرورات ا منية.

عن تاىىىورات ا حىىىىداث الجسىىىىام. وقىىىىد خىىىىان نفىىىىر مىىىىارق مىىىىن عبنىىىىاء الىىىىوان العهىىىىد 
 نى عن ال ثير من الحديث. والونء. تفصح فى دنلتها   ما ت

لم يعد اإلرهاا مجرد ظاهرة نتعامل معها على مسىتويات مختلفىة ومت املىة. بىل 
 سافرا على مقدراته.اصبح تحديا خاير إلرادة واموحات شعا بقسره وتآمرا 
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وعس د عن الصالحيات المخولة بمقتضى قىانون الاىوارإ  وعتاحىت  جهىزة ا مىن 
مجان هامىا للعمىل السىريع والمب ىر فىى مواجهىة المخااىات اإلرهابيىة.  مىا مثلىت هىذه 

 الصالحيات دعما للجهود ا منية نرى عنه ن بديل عنها.
الاىىىىوارإ إجىىىىراءات وقائيىىىىة فقىىىىد عتاحىىىىت الصىىىىالحيات المخولىىىىة بمقتضىىىىى قىىىىانون 

واحترازية  وعسهمت بفاعليىة فىى  شى  الجانىا الرئيسىى مىن المخاىا اإلرهىابى ووقى  
 حلقاته التى يتق د يوما بعد يوم  نتيجة نجاحات عمنية. مداه المروع وعهدا  الخبيثة.

لقد ت ش  وتق د عن المخاا التآمرى اآلثم لإلرهاا قد استهد  دفع البالد نحو 
شىىىاملة بضىىىرا مصىىىالحها انقتصىىىادية واسىىىتهدا  اغتيىىىال قادتهىىىا السياسىىىية الفوضىىىى ال

 والتنفيذية ومحاولة ضرا الوحدة الوانية وغل يد ا من عن ممارسة دوره الوانى.
وليست هذه  ما تعلمون مجرد تصورات عو افتراضات. بل حقائق دام ة ع دتها. 

 عح ام القضاء وحيثياتها..
ا خيىىرة بلىىا عربعىىة عشىىر تفجيىىرا تمىىت فىىى م ا عىىوا إن مىىا قىىام بىىه اإلرهىىابيون فىىى

صىابة مائتىان واثنىين  تجمعات الجماهير عسفرت عن استشهاد سبعة وتسىعون مواانىا واا
 وتسعون بين رجال ونساء وشيوخ وعافال.

 ىىذل  تىىم تنفيىىذ عمليىىات إرهابيىىة ضىىد خمسىىة وثالثىىون هىىدفا سىىياحيا عسىىفرت عىىن 
عدى الىىىى ضىىىرا النشىىىاا انسىىىتثمارى  وفىىىاة اثنىىىى عشىىىر سىىىائحا واصىىىابة خمسىىىون ممىىىا

السياحى وحجبت جانبا هاما من الدخل القومى وحرمان رن  المىواانين مىن مصىادر 
 الرزق وال سا المشروع.

وتاىىىىور ا مىىىىر الىىىىى محاولىىىىة لضىىىىرا القاىىىىاع المصىىىىرفى بقحىىىىداث ثمىىىىانى وقىىىىائع 
مداه تفجيرات عمام بعا  البنو  وهو المخاا الذى عم ن بحمد اهلل محاصرته ووق  

 وضبا عغلا عناصره..
وقىىد استشىىهد سىىبعة وعشىىرون ضىىاباا رخىىرهم الشىىهيد اللىىواء رسو  خيىىرت بتىىاري  

واصىىىابة سىىىتين.  مىىىا استشىىىهد ثمانيىىىة وتسىىىعون فىىىردا مىىىن عفىىىراد الشىىىراة  17/3/1883
 واصابة مائة وتسعة وعشرون.
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 السيد رئيا المجلا:
 السيدات والسادة ا عضاء

قر علىىىىى مىىىىد العمىىىىل لقىىىىانون الاىىىىوارإ خىىىىالل لقىىىىد  انىىىىت موافقىىىىات مجلسىىىى م المىىىىو 
السىىىىىنوات الماضىىىىىية تعبيىىىىىرا عىىىىىن إرادة شىىىىىعا وتجسىىىىىيدا إلدرا   امىىىىىل  بعىىىىىاد الموقىىىىى  
وخاورتىه.. ووعيىا بىىقن خيانىة الىبعا لىىوانهم قىد عصىبحت مجىىان رحبىا عمىام اتجاهىىات 

 خارجية تستهد  ضرا المصالح المصرية العليا.
الراهنىىىة فىىىى إاىىىار المواجهىىىة الوانيىىىة وعس ىىىد عمىىىام مجلسىىى م المىىىوقر عن المرحلىىىة 

الشىىاملة لهىىذه التهديىىد تمثىىل مرحلىىة فاصىىلة بىىين امىىتال  زمىىام المبىىادرة وبىىين بىىدء مرحلىىة 
السىىيارة علىىى عبعىىاد المخاىىا اإلرهىىابى وتداعياتىىه.. وعن عى تراجىىع للفاعليىىات المتاحىىة 

 عمام عناصر المواجهة قد يسدى الى تداعيات سلبية غير محسوبة النتائج.
عتقد عن ما عشرت إليه من بيانات إحصائية بقن يجسد عمام حضرات م مبىررات وع

ضرورة استمرار العمىل بقىانون الاىوارإ بىل إن هىذه المبىررات تىزداد إلحاحىا فىى مراحىل 
 المواجهات الحاسمة.

إن عقيىىدة ا مىىن لىىم ت ىىن يومىىا إن جىىزءا مىىن النسىىيج الىىوانى وجىىزاء مىىن اإلرادة 
 السياسية والشعبية.

 ىىل شىىئ فىىإن عقيىىدة المىىدافعون عىىن عمىىن الىىوان والمىىواان هىىى فىىى الوقىىت  وقبىىل
نفسه عقيدة الدفاع عن تراث من الحضارة اإلنسانية والقيم الدينية السامية.. وهى دفاع 
عىن حصىاد سىنين مىن  فىا  الشىعا وسىعيه الىدسوا نحىو التقىدم  ومىن ثىم فىإن قناعتنىا 

ه بالىىدفاع عىىن قيمىىة واموحاتىىه.. ونحىىن نواجىىه اإلرهىىاا عننىىا م لفىىون مىىن الشىىعا ومعىى
عالئها.  وم لفون بتثبيت الشرعية واا

ولعل سقوا ال ثير عن مجموعات اإلرهىاا وتقىويا ر ائزهىا واحىدة تلىو ا خىرى 
خيىىىر شىىىاهد علىىىى عننىىىا عىىىازمون بىىىإذن اهلل علىىىى عن نمضىىىى بإصىىىرار الىىىى عقصىىىى مىىىدى 

رهىاا ورصاصىىات لمواجهىة اإلرهىاا بىىال تىردد عو تفىىريا. وعلىى  ىل مىىن اعتقىد عنىىه باإل
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ال ىىىدر قىىىادر علىىىى إرهىىىاا هىىىذا الشىىىعا عو حجىىىا رفىىىاق المسىىىتقبل عنىىىه. عن يىىىدر  عنهىىىا 
 ا وهام بعينها.

هىىىذه عقيىىىدتنا ا منيىىىة  وهىىىى جىىىزء ن ينفصىىىل عىىىن نسىىىيج الىىىوعى الىىىوانى ب افىىىة 
 فصائله وجموعه.. بمسيديه ومعارضيه. تجمعنا جميعا عهدا  قومية ثابتة.

ين للعمل بقانون الاوارإ. اقول لهم بصدق تام اننا وبتقدير  امل لرعى المعارض
 جميعا مسئولون عن استقرار الوان والدفاع عن  يانه ومقوماته ا ساسية.

المواجهىىىة ا منيىىىة إحىىىدى ر ىىىائز المواجهىىىة الشىىىاملة وعن  ان عقىىىول لهىىىم عننىىىا نىىىدر 
ية برامج الح ومة وسياساتها ليست غافلة عن عمل جاد علىى مسىتوى المحىاور السياسى

 وانقتصادية وانجتماعية فى مواجهة اإلرهاا. 

وعقول لهم عننا نوقن عن الصالحيات انستثنائية فى مواجهة ظرو  اسىتثنائية ن 
يم ىىىن عن تبىىىرر انتها ىىىا للشىىىرعية والقىىىانون عو إخىىىالل بضىىىمانات وحقىىىوق حريىىىة الىىىرعى 

 والتعبير.
رعى عو فىى مواجهىة وعشهد م عن إجىراء اسىتثنائيا واحىد لىم ولىن يتخىذ فىى مواجهىة 

عى عمىىل سياسىىى. وعس ىىد عنىىه رغىىم انلتىىزام ب افىىة الضىىمانات التىىى نىىا عليهىىا القىىانون 
بصىىىىدد اإلجىىىىراءات انسىىىىتثنائية المخولىىىىة بمقتضىىىىى قىىىىانون الاىىىىوارإ.. فىىىىإن القىىىىانون لىىىىم 

 يستخدم بديال عن إجراء قضائى عو مثول عمام محا مة عادلة.
ح ومى  امل حىين اسىتهدفت التاىوير  وعس د عيضا عن خاة وزارة الداخلية بدعم

والتحىديث.. وهىىو مىا قاعنىىا شىواا ملموسىىا نحىوه  قىىد انالقىت نحىىو عهىدافها باعتبىىار عن 
قانون الاوارإ وما يخوله من إجراءات استثنائية هو محور م مل لفاعليىة عمنيىة يجىا 

 عن ت ون محققة.
جراءاتىه القانونيىة الابيعيىة يم ثىل حجىر الزاويىة فىى وعن العمل ا منىى بفعالياتىه واا

 تحقيق ا هدا . وعن اللجوء لقانون الاوارإ ن يم ن إن لضرورة واجبة.
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وبذل  فان الفاعلية ا منية الماردة تمثل فى ذاتها ضمانه من ضمانات انلتزام 
بقعمال قانون الاوارإ فى عضيق ما ت فله هذه الفعالية من تىدار  للعشىوائية عو التىردد 

 مخااة.فى سبل ودروا غير 
لعىام  27والمعىدل بالقىانون رقىم  1829لسىنة  125وغنى عن الذ ر عن القىانون 

 فى تنظيمه لحالة الاارإ قد نظم التظلم من قرارات انعتقال عمام القضاء. 1805
جىىاءت بهىد  اسىتحداث بعىىا  85لسىنة  80وعود عشىير الىى التعىىديالت بقىانون 

عىا العقوبىات لجىرائم معاقىا عليهىا الجرائم لوقائع لم ت ىن مجرمىة فضىال عىن تشىديد ب
فعال و لها لم تتارق الى إدخىال عيىة تعىديالت بشىقن اإلجىراءات عو التىدابير انحترازيىة 

ن زال قىىىانون الاىىىىوارإ فىىىىى  الىىىىذىالواجبىىىة انتبىىىىاع فىىىى حىىىىانت الضىىىرورة وهىىىىو ا مىىىر 
 الظرو  انستثنائية التى نواجهها البديل الوحيد المتا  بصدده.

لنىىىت الح ومىىىة عن عحىىىدا ن يىىىدافع عىىىن قىىىانون الاىىىوارإ لذاتىىىه عو لقىىىد سىىىبق عن عع
يساوى بين إل ائه وبين استمراره مهما  انت القواعد والضوابا التى تح م العمل به إن 

 عن ي ون ذل  إجراء ن بديل عنه وضرورة ن خيار فيها.
ومىىن ناحيىىة عخىىرى فىىإن الصىىالحيات المتاحىىة بمقتضىىى قىىانون الاىىوارإ ن زالىىت 

ل دعامىىىة هامىىىة فىىىى مواجهىىىة اتسىىىاع نشىىىاا انتجىىىار فىىىى المخىىىدرات علىىىى الصىىىعيد تمثىىى
مىىىىن  359الىىىىدولى وامتىىىىداده مخىىىىااره الىىىىى مصىىىىر.. حيىىىىث دعمىىىىت إجىىىىراءات اعتقىىىىال 

المسىىجلين فىىىى مجىىىال انتجىىىار فىىىى المخىىدرات خىىىالل السىىىنوات الثالثىىىة ا خيىىىرة  فاعليىىىة 
 إجراءات الم افحة.

انون الاوارإ عيضىا دعىم فاعليىات ا مىن وفى انتجاه الموازى عتاحت إجراءات ق
العىىام سىىواء فىىى مجىىانت مواجهىىة انتجىىار غيىىر المشىىروع فىىى ا سىىلحة والمفرقعىىات عو 
ا نشىىىاة اإلجراميىىىة الجنائيىىىة ذات الخاىىىورة حيىىىث شىىىملت اإلجىىىراءات فىىىى هىىىذا المجىىىال 

معتقال خالل السنوات الثالث ا خيرة فى مجىانت السىرقات والبلاجىة واآلداا  4194
 وا موال العامة والخصومات الثقرية.
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وضىىعا فىىى انعتبىىار عن عح ىىام القبضىىة علىىى ا نشىىاة الجنائيىىة ذات الخاىىورة ن 
ينفصل عن عح ام إجراءات مواجهة النشاا اإلرهابى الذى عضحى يتوسل ب افة السبل 

 لتحقيق عهدافه اإلجرامية.
 السيد الرئيا 

 السيدات والسادة ا عضاء 
وهىىىىم قىىىىائمون علىىىىى مواجهىىىىة اإلرهىىىىاا وحمايىىىىة عمىىىىن الىىىىوان  إن رجىىىىال الشىىىىراة

والمواانين هم فى نفا الوقت مدافعون عن الشرعية والدستور وحرية الرعى والتعبير.. 
تقان وتضحية.  يسدون واجبهم بإخالا واا

ومن منالق التزام وانى  امل ن يشوبه هوى عو حيده عن الحق. نرى استمرار 
 سنوات عخرى ضرورة عمنية.العمل بحالة الاوارإ لثالث 

وعن اىىىىىىر  هىىىىىىذه الماالىىىىىىا عمىىىىىىام مجلسىىىىىى م المىىىىىىوقر عمانىىىىىىة تفرضىىىىىىها مسىىىىىىئولياتنا 
والتزاماتنا.  ننا نحرا عن نفرا فى مجال واحد يضي  لفاعليتنا فى مواجهة التحدى 

 المصيرى.
وبالقاع فان استمرار العمل بقانون الاوارإ رهن بتقدير مجلس م الموقر وتقديره 

ا بعاد التى تىدعو إليىه. والتىى حرصىت عن عو جزهىا وهىى رهىن عيضىا بمىدى للظرو  و 
 انلتزام بالضوابا المحددة.

وعدعىىىو اهلل فىىىى نفىىىا الوقىىىت عن يشىىىهد مجلسىىى م المىىىوقر فىىىى وقىىىت نتعجلىىىه الىىىا 
إنهاء العمل بهذا القانون. يوم عن ي لل اهلل جهود  ىل المخلصىين مىن ابنىاء الىوان فىى 

 مواجهة المخاار الراهنة.
وعس ىىىد دائمىىىا بىىىقن ثقتىىىى غيىىىر محىىىددة فىىىى عننىىىا قابضىىىون بعىىىون اهلل علىىىى مسىىىيرة 
المسىىتقبل. ولىىن تتسىىرا مىىن عيىىدينا اآلمىىال والاموحىىات.. وع ىىرر عيضىىا عن هىىسنء الىىذين 
رفضوا مسيرة هذا الشعا نحو التقدم وعصروا على النيل من تراثنا وحضارتنا لم يتر وا 

صر   ار.لنا خيارا سوى مواجهتهم ب ل حسم واا
 رعا اهلل مصر وهدانا الى سواء السبيل.
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 والسالم علي م ورحمة اهلل وبر اته.
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 (2ملحق )
 بيان السيد الد تور رئيا مجلا الوزراء

 (1880فبراير سنة  54)ملحق مضباة الجلسة الرابعة والثالثين  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ضاء المجلا الموقر.ا خ ا ستاذ الد تور رئيا المجلا  ا خوة وا خوات عع
بمىد فتىرة  1880لعام  49منذ لحظات تلى على حضرات م القرار الجمهورى رقم 

لسىىىنة  112تابيىىىق حالىىىة الاىىىوارإ لفتىىىرة مماثلىىىة لمىىىا جىىىاء فىىىى القىىىرار الجمهىىىورى رقىىىم 
1883. 

واسىىمحوا لىىى عن عبىىرز لمىىاذا جىىاء هىىذا القىىرار  وفقىىا لمىىا تتالبىىه الالئحىىة الداخليىىة 
 للمجلا.

علىىى السىىاحة الدوليىىة واإلقليميىىة  يتضىىح  -عيهىىا انخىىوة وا خىىوات -رحينمىىا ننظىى
لنا  عن  ىل الشىعوا تسىعى جاهىدة لتحقيىق ودعىم قىدراتها انقتصىادية  فبعىد عن توقفىت 
الحىىىرا البىىىاردة بىىىين انتحىىىاد السىىىوفيتى وعمري ىىىا  اصىىىبح التقيىىىيم علىىىى المسىىىتوى الىىىدولى 

 يختلىىى  فيهىىىا الدولىىىة الصىىى يرة عو واإلقليمىىىى علىىىى القىىىدرات انقتصىىىادية ل ىىىل دولىىىة  ن
ليحىىق  ى دولىىة عن  -  ول ىىن المحىىدد علىىى السىىاحة الدوليىىةالبعيىىدة ال بيىىرة  القريبىىة عو 

ها انقتصىىىادية التىىىى تتمثىىىل فىىىى تهىىىو قىىىدرا -ت ىىىون علىىىى الخرياىىىة الدوليىىىة انقتصىىىادية
ا إنتاجهىىا  فىىى تجارتهىىا  فىىى معىىدنت الىىدخل  فرادهىىا  فىىى مسىىتوى المعيشىىة  فىىراد هىىذ

 المجتمع.
لهذا  نرى عن مصر تسعى  جاهدة بعد عن حاولت قبىل عن يتىولى الىرئيا محمىد 

  سىىعت مىىن قبىىل ول ىىن 1895حسىىنى مبىىار  قيىىادة معر ىىة التنميىىة والسىىالم منىىذ ينىىاير 
ظروفها  انت خارجة عن إرادتها   نها غاصت وتدخلت فى حروا متتاليىة مىن عجىل 

 القضية العربية.
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سىىىىنوات متتاليىىىىة لتحقىىىىق البنيىىىىة ا ساسىىىىية  ولتحقىىىىق  سىىىىعت مصىىىىر بقيىىىىادة مبىىىىار 
اإلنجاز ال بير فى معدنت اإلصال  انقتصادى المىالى والنقىدى  ول ىن قىوى الشىر ن 

 توجد فقا فى مصر  ول ن توجد فى  ثير من دول العالم.
بتىىروى ونحلىىل ا مىىور  سىىنالحظ عن مىىا  -عيهىىا انخىىوة وا خىىوات -وحتىىى ننظىىر

تحىىر  بخاىىى سىىريعة فىىى الىىدول التىىى حققىىت إنجىىازا اقتصىىاديا  يالىىق عليىىه اإلرهىىاا ي
ول ىن الىىدول الفقىىرة التىىى لىىم تحقىىق عى قىىدرات اقتصىىادية نجىىد  ومىىن العجيىىا  نجىىد لىىيا 

 هنا  إرهاا.
حينمىىا انتهينىىا مىىن بنىىاء البنيىىة ا ساسىىية -عيهىىا انخىىوة وا خىىوات -هىىل تىىذ رون 

مصىىىر مىىىورد للعمالىىىة؟ للنقىىىد  وبىىىدعنا فىىىى اإلصىىىال  النقىىىدى والمىىىالى  ىىىان ن يوجىىىد فىىىى
ا جنبى إن السياحة  فتحر ت قوى الشر وخربت السياحة بعد عن ارتفعت من عقل مىن 

ماليين سائح  و ىان لمىا جىرى عثىره  4الى  1885مليونى سائح لتصل الذروة فى سنة 
ال بيىىر علىىى اإليىىرادات مىىن السىىياحة وعلىىى العمالىىة ولىىم تعىىد ثانيىىة الىىى مسىىتواها إن فىىى 

 .1883عام  نهاية
بعىىىد عن واجهنىىىا  - مىىىا قلىىىت -1882إذن  حينمىىىا ننظىىىر فىىىى الفتىىىرة خىىىالل عىىىام 

التحديات وعقمنا البنية ا ساسية  ثم عنجزنا  ل ما يتعلق باإلصال  المالى والنقدى  ثم 
بىىىىدعت مصىىىىر تظهىىىىر علىىىىى السىىىىاحة الدوليىىىىة بقنهىىىىا قىىىىادرة علىىىىى استضىىىىافة الجديىىىىد مىىىىن 

ذه الفتىىىىرة اسىىىىتمرت الشىىىىهور ا ولىىىىى مىىىىن عىىىىام انسىىىىتثمار  فىىىىى مختلىىىى  المجىىىىانت  هىىىى
  ولىم تتحىىر  قىوى الشىىر داخليىا  نهىىا  انىىت تنتظىر لتىىرى رد الفعىل فىىى الخىىارج. 1882

فحينما بدع رد الفعل اإليجابى من مسسسات مالية على مختلى  السىاحات الدوليىة تس ىد 
بىر عن انسىتثمار فىى مصىر رمىن  انسىتثمار فىى مىربح  مصىر قىادرة علىى اسىتيعاا ع 

سقاا الشريحة الثالثة  ثم تم عقد  قدر من انستثمار  ثم تحقق انتفاق مع الصندوق واا
 مستمر اقتصادى فى نوفمبر الماضى   ل هذه ا مور ظهرت على الساحة.

إن قوى الشر ن بد عن تتحر  حتى تبائ هذا السيل الجديد من انستثمار على 
عن ا مىر ن يىدبر فقىا هنىا  -وا خىواتعيهىا انخىوة  -مصر  فماذا تفعل؟ حتىى نتق ىد 
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داخىىىل مصىىىر ول ىىىن يخاىىىا خىىىارج مصىىىر  ول ىىىن هىىىسنء ينفىىىذون مىىىا يريىىىدون مىىىن الشىىىر 
 بخارجها.

سة ليقتىل ا بريىاء مىن انخىوة يقرروا عن يضربوا ضربنهم ا خيرة فى موضع ال ن
 المسيحيين حتى يبدو للعىالم الخىارجى عن هنىا  فتنىة  فتنىة بىين مىن؟ حينمىا ننظىر الىى
الواقع المصرى  مئات السىنين  فىال يوجىد فئىة وفئىة عخىرى  هىى فئىة واحىدة  هىى نسىيج 
الشعا المصرى  له  ن خال  بين مسيحى ومسلم  ل ن هىم يعلمىون حينمىا نىذ ر عن 

مليار جنيه حتىى نرتفىع  177حجم انستثمار المنتظر سنويا  نبد عن ي ون فى حدود 
وعن الدولىىة سىىتدخل فيمىىا يتعلىىق بالبنيىىة %  0% الىىى 2% الىىى 2بالىىدخل القىىومى مىىن 

 97%  فىىىنحن فىىىى حاجىىىة الىىىى مجىىىئ 57ا ساسىىىية الماديىىىة والبشىىىرية  بمىىىا ن يتجىىىاوز 
نيىىىه سىىىنويا. إذا جىىىاء قىىىدر مىىىن العىىىرا  إذن نبىىىد عن ي ىىىون القىىىدر ا  بىىىر مىىىن جمليىىىار 

 ال را  وال را مسيحى.
 ى الى مصر.إذن  نبد عن نخار ال را عن هذا الم ان ليا رمن لمسيحى يقت

عيهىا انخىوة وا خىوات لىم ت ىن عمىرا يتعلىق بإشىعال الفتنىة   نهىم  -إذن  القضية 
 يعلمون تماما عن شعا مصر  شعا واحد ونسيج واحد  وليا شعا قباى ومسلم.

لهذا إذا نظرنا الى ما يدور على السىاحة الدوليىة يتضىح لنىا جميعىا  إن اإلرهىاا 
اته فىى شىعا مىا  ول ىن الىذى يخاىر هىسنء الىذين هو تنظيم دولى  يم ن عن ي ون عدو 

الوقىت المناسىىا لمواجهىة منشىقة معينىة تحقىىق مىا يرنىو اليىه وهىىو  ونيختىار  انهىم ينفىذون
إيقا  الجديد من انستثمار لتوسيع قاعدة اإلنتاج فى دولة ما  ولهذا لىو  انىت النيىات 

إرهابيىة  ولىو عنهىا ايبة  ونحن نرى تماما اليوم  عن ما يدار داخل مصر مىن عمليىات 
  ول ىىىن المىىىدبر فىىىى الخىىىارج والممىىىول فىىىى 1885تضىىىاءلت سىىىنة بعىىىد عخىىىرى منىىىذ عىىىام 

 الخارج.
علىى توسىيع قاعىدة انقتصىاد فىى  -عيهىا انخىوة وا خىوات -فلو  انوا حريصىين 

دول عخرى  مصىر   وينتهىى ا مىر  فالقضىية نبىد عن تبقىى وتسىتخدم سىنة بعىد عخىرى 
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عن تنها اقتصىاديا وتنىافا علىى السىاحة الدوليىة بإنتاجهىا   حتى ن تتم ن هذه الدول
 بل تبقى سوقا لهذه الدول.

ولهىىذا  حتىىى تضىىمن بعىىا الىىدول عن يىىسثر سىىلبا هىىسنء اإلرهىىابيون الموجىىودون 
داخل بالدهم عصدرت قوانين لمواجهة اإلرهاا  وي فى عن اذ ر عمثلة  قىانون مواجهىة 

يىىا  وقىىانون مواجهىىة  اإلرهىىاا الىىذى صىىدر فىىى علمان 1802اإلرهىىاا الىىذى صىىدر سىىنة 
فى برياانيىا  والقىوانين التىى صىدرت عخيىرا لمواجهىة اإلرهىاا فىى  ىل مىن  1898سنة 

  بىىل هنىىا  مىىن سىىبق  ىىل هىىسنء ومىىنهم مىىن عىىدلوا قىىانون 1882عمري ىىا واليابىىان سىىنة 
 .1808العقوبات ليسمح بمواجهة اإلرهاا  ما عملت إيااليا سنة 

فىىال تصىىدقوا عن هنىىا   -عيهىىا انخىىوة وا خىىوات -ا ا مىىر إذن حينمىىا نواجىىه هىىذ
مع عو يبقىى فىى ال نسىية عو امتارفين فىى الىدين  المتاىر  فىى الىدين قىد يبقىى فىى الجى

فى المعبد اول اليىوم والليىل  هىسنء متارفىون فىى الىدين  سىواء هىذا الىدين إسىالمى عو 
السىىىىىماوية  فهىىىىىم  مسىىىىىيحى عو يهىىىىىودى؟ وعيضىىىىىا فىىىىىى عمىىىىىا ن عخىىىىىرى ن تىىىىىدين بالىىىىىديانات

 متارفون فى عاداتهم وقيمهم.
لتىىقمين هىىذه القىىدرات انقتصىىادية   -عيهىىا انخىىوة وا خىىوات -هىىل حينمىىا نسىىعى 

ونعلىىىىم ونتق ىىىىد عن ا مىىىىر يىىىىقتى مىىىىن الخىىىىارج ويسىىىىتخدم مىىىىن هىىىىسنء فىىىىى الىىىىداخل ليوقفىىىىوا 
ا عن يحىىق لنىىا عن نتحىىد معىىا ب ىى -عيهىىا انخىىوة وا خىىوات -المسىىيرة  علىىيا هىىذا حقنىىا 

النظىىر عىىن انتماءاتنىىا الحزبيىىة  بىىل ي ىىون انتماسنىىا لمصىىر  عن يحىىق لنىىا عن نتحىىد؟  عن 
نت ات  حتى نواجه هذا  وتنالق مصر الى خارج الوادى  هل تعلمون عن هنا  رضىا 

 %.3لهذا؟  مصر عاشت ثالثة قرون على مساحة ن تجاوز 
لقىىرن الثىىامن عاشىىت علىىى هىىذه المسىىاحة حينمىىا  انىىت ثالثىىة ماليىىين فىىى بدايىىة ا

عن  توحينمىىا ف ىىر  -مليونىىا 25% وهىىى تعىىداد 262عشىىر  وتعىىي  اليىىوم علىىى مسىىاحة 
% ن يم ىىن عن نتصىىور عن يقابىىل هىىذا بالرضىىا  و يىى  52تخىىرج لمسىىاحة تصىىل الىىى 

لمصر عن تق ؟!  ي  لمصر عن ت ون لها الريادة؟! و ي  ي ون لها الريادة إن بقدرة 
ا  وبشىىىباا وجىىىد عمىىىال فىىىى موضىىىع عخىىىر  هىىىل   رايذاتيىىىة  وبقىىىدرة اقتصىىىادية  وبعىىى
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سنبقى الى ا بىد نصىدر العمالىة المىاهرة ؟ هىل سىنبقى نعتمىد فىى غىذائنا علىى الخىارج؟ 
هل  سيسمح لنا العالم عن نقخذ ما نحتاجه من ال ذاء حتى لو وجد لنا المىال ان بىثمن 

د حالىىة لىىيا مجىىرد إجىىراء مىى -عيهىىا انخىىوة وا خىىوات -سياسىىى؟ إذن مىىا نالبىىه اليىىوم 
الاوارإ  ول نه إجراء للحماية  لحماية مقىدراتنا انقتصىادية  والدولىة ممثلىة فىى رئيسىها 
وح ومتها وفى مجلسها الموقر  ست ون فى عتم سعادة حينما نقتى هنىا وتسىتقر ا مىور 
وناالا بإيقا  العمل بحالة الاوارإ. قد يقول البعا ربما ي ون هذا مقيدا للحريات. 

وق  مبار  لدعم الحرية خالل السنوات الاويلة التىى بىدعت مىن ع تىوبر ن نت لم عن م
  ول ىىن عذ ىىر حضىىرات م خىىالل العىىام الماضىىى قىىد عصىىدر مجلسىى م المىىوقر 1891عىىام 

قوانين تس د حرا مبار  والدولة والح ومىة وحضىرات م علىى حمايىة الىرعى  فقىد صىدر 
م ا حوال الشخصية  ثم الخاا بإجراءات مباشرة الحبسة لتنظي 1882لسنة  4قانون 
الخىىىاا بقىىىانون المرافعىىىات المدنيىىىة والتجاريىىىة لتنظىىىيم الجىىىنح  1882لسىىىنة  91قىىىانون 

الىذى  82المباشرة ون يحق عن يقىدمها إن مىن لىه مصىلحة شخصىية مباشىرة  ثىم قىانون 
عدل  بعا المواد مىن قىانون العقوبىات  حتىى يحمىى صىاحا الىرعى  ال اتىا والناشىر 

ن العقوبة ال رامة وليا الحبا. وهذه المواد التى جاءت فى قانون والصحفى  بقن ت و 
الخىىاا  1882لسىىنة  82حتىىى ن ي ىىون الحىىبا وجوبيىىا  ثىىم قىىانون  1882لسىىنة  84

بتنظىىيم الصىىحافة ليعاىىى الصىىحفيين  ىىل الحقىىوق التىىى تقابىىل واجبىىاتهم  وعخيىىرا القىىانون 
 ة لمح مة القيم العليا.وهو تنظيم الاعن فى ا ح ام النهائي 1880ا ول فى عام 

اذن هذه عمثلىة تس ىد لحضىرات م عن مثىل هىذا القىرار الجمهىورى لىم يىقت ليحىد مىن 
الحريىات  فالحريىات مالقىة  هىل ال لمىة   هىىل الف ىر  ويشىهد بىذل   ىل العىالم  ول ىىن 
 اعن نقدم لحضرات م حماية لالقتصاد المصرى. و ما قلىت منىذ لحظىات وعقىول اآلن  إذ

يم ىىن عن ي ىىون صىىحيحا لىىبعا التجىىاوزات فىىى اسىىتخدام هىىذا الحىىق تصىىور الىىبعا و 
وهىىىو امتىىىداد العمىىىل بقىىىانون الاىىىوارإ  فقنىىىا ععلىىىن عمىىىام حضىىىرات م عننىىىى  ىىىرئيا وزراء 
مسئول عن هذا وعصحح عى خاق لتجاوز استخدام قىانون الاىوارإ  إن للخىارجين عىن 

 وبر اته.القانون فى جرائم اإلرهاا  وش را والسالم علي م ورحمة اهلل 
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 (0ملحق )
لسنة  172تقرير اللجنة العامة للمجلا عن قرار رئيا جمهورية مصر العربية رقم 

 بمد حالة الاوارإ 5777
 (5777فبراير سنة  52مضباة الجلسة السابعة والثالثين  ملحق )
 

  الىى اللجنىة العامىة 5777فبرايىر سىنة  52عحال المجلا بجلسىته المعقىودة فىى 
بمىىد حالىىة  5777لسىىنة  172ر رئىىيا جمهوريىىة مصىىر العربيىىة رقىىم للمجلىىا  عىىن قىىرا

الاوارإ وبيان السيد الد تور رئيا مجلا الوزراء  عن ا سباا والمبررات والظىرو  
  التىىىىاري التىىىىى دعىىىىت الىىىىى الىىىىا مىىىىد حالىىىىة الاىىىىوارإ  فعقىىىىدت اللجنىىىىة اجتماعىىىىا  بىىىىذات 

 برئاستنا  وبحضور السادة ععضاء اللجنة العامة.
جتماع السيد الد تور عاا  عبيد رئيا مجلا الوزراء  وا ستاذ وقد حضر ان

  مال الشاذلى  وزيرالدولة لشئون مجلسى الشعا والشورى.
نظىىرت اللجنىىة القىىرار  وبيىىان السىىيد الىىد تور رئىىيا مجلىىا الىىوزراء عىىن ا سىىباا 

 والمبررات والظرو  التى دعت الى الا مد حالة الاوارإ.
 125مىىىن الدسىىىتور  والقىىىرار بالقىىىانون رقىىىم  139ة واسىىىتعادت اللجنىىىة نظىىىر المىىىاد

 227الاىوارإ   مىا اسىتعادت نظىر القىرار الجمهىورى رقىم  حالىةفى شقن  1829لسنة 
 1897لسىىىنة  397حالىىىة الاىىىوارإ والقىىىرارات الجمهوريىىىة عرقىىىام  بىىىإعالن 1891لسىىىنة 

 1899لسىىىىنة  112و 1892لسىىىىنة 120و 1893لسىىىىنة442و   1894لسىىىىنة  490و
بمىد حالىة الاىوارإ  والتىى  1880لسنة  49و 1883لسنة  112و 1881لسنة  94و

( من القرار بالقانون 5من الدستور والمادة ) 139عحيلت الى المجلا بمقتضى المادة 
فىىى شىىقن حالىىة الاىىوارإ ووافىىق المجلىىا علىىى  ىىل منهىىا قبىىل  1829لسىىنة  125رقىىم 

 الى إصدارها. انتهاء مدة حالة الاوارإ  تقديرا  من المجلا للظرو  التى دعت
وتتفق اللجنة على حقيقة ن جدال حولها  وهى عن تقمين جبهتها الداخلية قضية 
ن يم ىىىن التفىىىريا فيهىىىا عو حتىىىى مجىىىرد المخىىىاارة بهىىىا  فىىىا من هىىىو عسىىىاا انصىىىال  
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انقتصادى الذى بدعناه  والتنمية انجتماعية التى نواصلها  والتاىور الىديمقرااى الىذى 
ى ذلىى  مرهىىون بتىىقمين الىىوان والمىىواان  فىىإذا غىىاا عىىن الىىوان نعمقىىه  وعن نجاحنىىا فىى

 استقراره وفقد المواان عمنه لم يعد للحرية معنى  ولم يعد للبناء جدوى.
وممىىا ن شىى  فيىىه عن مصىىر  انىىت وسىىتظل مسىىتهدفة مىىن قىىوى الب ىىى والعىىدوان 

انرهاا  والتى لم تتوق  حتى اآلن عن محاولتها للنيل من عمنها واستقرارها إذ ن يزال
وانرهىىابيون ينسىىجون الم ائىىد لزعزعىىة انسىىتقرار والوحىىدة الوانيىىة  ويتربصىىون لضىىرا 
عمىىل الشىىعا فىىى النهضىىة انقتصىىادية والتنميىىة  مسىىتهترين بمسسسىىات الدولىىة ومنته ىىين 
 ىىل الشىىرائع السىىماوية  ن تفىىرق رصاصىىاتهم بىىين مسىىلم ومسىىيحى  مىىواان عو عجنبىىى. 

مخااىىات جديىىدة ت شىى  عىىن اسىىتمرار مظىىاهر  فضىىال عمىىا تىىم رصىىده واجهاضىىه مىىن
 الخاورة التى تهدد دعائم انستقرار.

وتشير اللجنة الى مىا ورد فىى بيىان السىيد ا سىتاذ الىد تور رئىيا مجلىا الىوزراء 
من عنه خالل العشر سىنوات ا خيىرة صىدرت تشىريعات مسىتحدثة فىى  ىل مىن: ايااليىا 

لفرصىة للم لفىين بتىقمين المىواانين عن يقخىذوا وفرنسا  وعلمانيىا وعسىبانيا وانجلتىرا  تتىيح ا
زمام المبادرة فى ا تشا  خاليىا اإلعىداد للعىدوان  ومالحقىة المتربصىين بىقمن المجتمىع 

 ومواانيه خارج الحدود الوانية.
 من حقائق تتمثل فيما يلى: الباحثينوما تس ده سجالت العالم ووثائق 

ارج  ويحصل ثمنىه فىى الخىارج  ن وان له فهو يصنع فى الخ اإلرهااعون: عن 
 ويدفع فى مصر من دم عبناء مصر.

 يعد له فى الخفاء. اإلرهااثانيا: عن 
يعمىىل ويتسىىتر وراء الظىىالم ضىىد الديمقراايىىة ويصىىادر حريىىة  اإلرهىىااثالثىىا: عن 

 الرعى  ون يجيد غير ل ة التار   يريد بها تحقيق السيارة.
 منه واجا ضرورى لتقمين الوان. وانحتراز اإلرهاامن  الوقايةرابعا: عن 
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فىى جميىىع بلىدن العىالم ن يفىىرق فىى هدفىه بىىين  هىل عو افىل  بىىين  اإلرهىااخامسىا: عن 
ومعارضة   عغلبيةالرعى:  عصحااالرجال والنساء  بين الظالم والمظلوم  ون يفرق بين 

 القدرة على التقدم. عضعا ال ل مستهد   وهدفه واحد هو 
يلتزم بموعد عو توقيىت  ومىن ثىم يفىرا علينىا بالضىرورة حتميىة ن  اإلرهااسادسا: عن 

 التسلح باليقظة والسرعة فى المواجهة.
وترى اللجنة عن الصالحيات المتاحة بمقتضى قانون الاوارإ ن تزال تمثىل دعامىة فىى 

 إلىىمواجهة اتساع نشاا انتجار فى المخىدرات علىى الصىعيد الىدولى وامتىداد مخىااره 
قىد تسىتخدم  اإلرهابيىةتهدد عمن البالد واستقرارها   ما عن الجماعات مصر عن مخااره 

.  مىىىىا عنىىىىه ن يختلىىى  عحىىىىد علىىىىى عن الجريمىىىىة اإلرهابيىىىىةعرباحهىىىا فىىىىى تمويىىىىل العمليىىىات 
الجنائيىىىة وخاصىىىة الجريمىىىة المنظمىىىة قىىىد بل ىىىت فىىىى اآلونىىىة ا خيىىىرة درجىىىة خايىىىرة مىىىن 

 البشاعة وانستهانة با روا  وا موال.
نىىىة مىىىا ععلنىىىه السىىىيد ا سىىىتاذ الىىىد تور عىىىاا  محمىىىد عبيىىىد  رئىىىيا مجلىىىا وتسىىىجل اللج

الىىوزراء فىىى بيانىىه عمىىام المجلىىا مىىن عىىدم اسىىتخدام هىىذا التفىىويا إن فىىى الحىىدود التىىى 
 ها المجلا وهى:مرس

 تقمين الوان من ععدائه.-
 تقمين المواانين على عموالهم وعوندهم وععراضهم.-
 عمان لمصر من دعاة الفتنة.-
 ان لمصر من الظالمين والاامعين.عم -
 عمان ل ل المصريين-

ومىىىا ععلنىىىه سىىىيادته مىىىن عىىىدم اسىىىتخدام مىىىا يمىىىنح للح ومىىىة مىىىن صىىىالحيات لمنىىىع الىىىرعى 
 وانلتفا  حول ما شرع  وحماية عصحاا الحجة  وعرباا القلم وانلتزام بالشرعية.

لعىدة سىنوات سىابقة  وتس د اللجنىة عن نمىو وازدهىار الديمقراايىة رغىم قيىام حالىة الاىوارإ
 قد بل ت مدى من الرسوخ وانناالق لم تبل ه فى عى وقت مضى.
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 الرقابىىىة مىىىا عن سىىىلاة الشىىىراة فىىىى ظىىىل قىىىانون الاىىىوارإ ليسىىىت مالقىىىة  ول نهىىىا تحىىىت 
القضائية ال املة وفقا لمىا نصىت عليىه المىادة الثالثىة )م ىررا( مىن القىانون التىى عوجبىت 

تابة عن  ل من يقبا عليه بقسباا القبا  ولىه على سلاات ا من عن تبلا فورا  و 
انسىىتعانة بمحىىىام  ويتعىىىين معاملتىىىه معاملىىىة المحبىىىوا احتياايىىىا  ولىىىه ول يىىىره مىىىن ذوى 

 الشقن التظلم من قرار القبا عو انعتقال  ويقدم الا التظلم بدون رسوم.
عن نتفق  ولما  انت المصلحة العليا للوان والمواانين فوق  ل اعتبار  ان لزاما علينا

علىىى التىىدابير وانجىىراءات ال فيلىىة لمواجهىىة الم ائىىد التىىى تىىدبر لزعزعىىة انسىىتقرار ومىىا 
يقتضىىيه صىىيانة ا مىىن والنظىىام. و ىىان مىىن المس ىىد عن الىىا الح ومىىة واسىىتمرار حالىىة 

هىىىىىذه  إلجهىىىىىااالاىىىىىوارإ يسىىىىىتند فىىىىىى تقىىىىىديرها الىىىىىداعى لعىىىىىدم  فايىىىىىة القىىىىىوانين العاديىىىىىة 
 إلىىى ىىا  يتعىىذر تدار ىىه   ىىان لزامىىا علىىى اللجنىىة عن تامىىئن المحىىاونت قبىىل عن تبلىىا مبل

  ومىا الجمهىوريالمرفقىة بىالقرار  اإليضىاحيةا سباا والمبىررات التىى تضىمنتها المىذ رة 
 تضمنه بيان السيد الد تور رئيا مجلا الوزراء.

مىىىد حالىىىة  إلىىىىاليىىىوم الىىىذى تىىىزول فيىىىه ا سىىىباا والمبىىىررات الداعيىىىة  إلىىىىوتتالىىىع اللجنىىىة 
 .عبناءهرإ دون عن ي ون هنا  ما يقوا عمن واستقرار الوان عو يروع الاوا

بمىىىىد حالىىىىة  5777لسىىىنة  172لىىىذل  توافىىىىق اللجنىىىة علىىىىى قىىىىرار رئىىىيا الجمهوريىىىىة رقىىىىم 
مىىىدة ثىىىالث سىىىنوات  1891لسىىىنة  227الاىىىوارإ المعلنىىىة بقىىىرار رئىىىيا الجمهوريىىىة رقىىىم 

قىىرار رئىىيا الجمهوريىىة رقىىم عخىىرى اعتبىىارا مىىن تىىاري  انتهىىاء المىىدة السىىابقة الصىىادر بهىىا 
 .1880لسنة  49

 وترجو المجلا الموقر الموافقة على ما رعت
 رئيا اللجنة العامة
 د تور عحمد فتحى سرور
 رئيا مجلا الشعا
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 (0ملحق )
 قرار رئيا الجمهورية العربية المتحدة

 1829لسنة  125بالقانون رقم 
 بشقن حالة الاوارإ

 باسم ا مة
 رئيا الجمهورية

 إلاالع على الدستور المسقت بعد ا
الصىىىىىادر فىىىىىم اإلقلىىىىىيم السىىىىىورى بتىىىىىاري   127وعلىىىىىى المرسىىىىىوم التشىىىىىريعم رقىىىىىم 

 المتضمن تنظيم اإلدارة العرفية.  55/2/1838
فىىم شىىقن ا ح ىىام العرفيىىة الصىىادر فىىم  1823لسىىنة  244وعلىىى القىىانون رقىىم 

 اإلقليم المصري والقوانين المعدلة له.
 قرر القانون اآلتى:

 يعمل بالقانون المرافق فم شقن حالة الاوارإ.  - 1مادة 
والقانون رقم  54/2/1838الصادر فم  127يل ى المرسوم التشريعم رقم   - 5مادة 
 المشار إليهما و ذل   ل نا يخال  عح ام هذا القانون. 1823لسنة  244
هورية ينشر هذا القانون فم الجريدة الرسمية  ويعمل به فم إقليمم الجم  - 4مادة 

 من تاري  نشره.
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 قانون بشقن حالة الاوارإ

يجوز إعالن حالة الاوارإ  لما تعرا ا من عو النظام العام فم عراضى   - 1مادة 
لخار سواءا  ان ذل  بسبا وقوع حرا عو قيام حالة لالجمهورية عو فم مناقة منها 

 ار وباء.تهدد بوقوعها عو حدوث اضارابات فم الداخل عو  وارث عامة عو انتش
نهاسها بقرار من رئيا الجمهورية ويجا عن   - 5مادة  ي ون إعالن حالة الاوارإ واا

 يتضمن قرار إعالن حالة الاوارإ ما يقتى :
 بيان الحالة التى ععلنت بسببها.  -عون : 

 ثانيا : تحديد المناقة التى تشملها.
 ثالثا : تاري  بدء سريانها.

ععلنت حالة الاوارإ عن يتخذ بقمر  تابم عو شفوى  لرئيا الجمهورية متى  - 4مادة 

 -التدابير اآلتية :

وضع قيود على حرية ا شخاا فم انجتماع واننتقال واإلقامة والمرور فم   - 1
عما ن عو عوقات معينة والقبا على المشتبه فيهم عو الخارين على ا من والنظام 

ا ما ن دون التقيد بقح ام قانون العام واعتقالهم والترخيا فم تفتي  ا شخاا و 
 اإلجراءات الجنائية و ذل  ت لي  عى شخا تقدية عى عمل من ا عمال.

ا مر بمراقبة الرسائل عيا  ان نوعها ومراقبة الصح  والنشرات والمابوعات   - 5 
والمحررات والرسوم و افة وسائل التعبير والدعاية واإلعالن قبل نشرها وضباها 

غالق عما ن ابعها.ومصادرتها وت  عايلها واا
غالقها   و ذل  ا مر بإغالق هذا المحال   - 4 تحديد مواعيد فتح المحال العامة واا

  لها عو بعضها.
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انستيالء على اى منقول عو عقار وا مر بفرا الحراسة على الشر ات   - 3
ى ما والمسسسات و ذل  تقجيل عداء الديون وانلتزامات المستحقة والتى تستحق عل

 تستولى عليه عو على ما تفرا عليه الحراسة.
سحا التراخيا با سلحة عو الذخائر عو المواد القابلة لالنفجار عو المفرقعات   - 2

غالق مخازن ا سلحة.  على اختال  عنواعها وا مر بتسليمها وضباها واا
إخالء بعا المنااق عو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصالت   - 2
 حديدها بين المنااق المختلفة.وت

ويجوز بقرار من رئيا الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينه فم المادة السابقة على 
 عن يعرا هذا القرار على مجلا ا مة فم عول اجتماع له.

تتولى قوات ا من عو القوات المسلحة تنفيذ ا وامر الصادرة من ئيا   - 3مادة 
ذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ ي ون لضبااها الجمهورية عو من يقوم م قامه. واا

ولضباا الص  ابتداء من الرتبة التى يعينها وزير الحربية سلاة تنظيم المحاضر 
 المخالفات التى تقع لتل  ا وامر.

وعلى  ل موظ  عو مستخدم عام عن يعاونهم فم دائرة وظيفته عو عمله على القيام 
ة فم اثبات مخالفات هذا القانون إلى عن يثبت ظملمنبذل  ويعمل بالمحاضر ا

 ع سها.
مع عدم اإلخالل بقى عقوبة عشد تنا عليها القوانين المعمول بها يعاقا   - 2مادة 

 ل من خال  ا وامر الصادرة من رئيا الجمهورية عو من يقوم مقامه بالعقوبات 
على ا ش ال الشاقة  المنصوا عليها فم تل  ا وامر على عن تزيد هذه العقوبة

 المسقته ون على غرامة قدرها اربعة رن  جنيه عو عربعون عل  ليرة.
ذا لم ت ن تل  ا وامر قد بينت العقوبة على مخالفة عح امها فيعاقا على مخالفتها  واا
بالحبا مدة ن تزيد على ستة عشهر وب رامة ن تجاوز خمسين جنيها عو خمسمائة ليرة 

 اتين العقوبتين.سورية عو بإحدى ه
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يجوز القبا فم الحال على المخالفين ل وامر التى تصدر ابقا  ح ام   - 2مادة 
 هذا القانون والجرائم المحددة فم هذه ا وامر.

ويجوز للمقبوا عليهم فم غير الجرائم المضرة بقمن الدولة الداخلى عو الخارجم 
لجمهورية عو من يقوم مقامة  عن والجرائم ا خرى التى يصدر بتعيينها عمر من رئيا ا

 يتظلم من عمر حبسة للمح مة المختصة.
وللمح مة المختصة عثناء الدعوى عن تصدر قرارا باإلفراج المسقت عن المتهم  

عيا  انت الجريمة التى يحا م من عجلها وي ون قرار المح مة فم جرائم عمن الدولة 
ها عمر  من رئيا الجمهورية خاضعا الداخلى والخارجم عو الجرائم التى يصدر بتعيين
 لتصديق رئيا الجمهورية عو من يفوضه بذل .

تفصل محا م عمن الدولة الجزئية ] البدائية [ والعليا فم الجرائم  التى تقع   - 0مادة 
 بالمخالفة  ح ام ا وامر التى يصدرها رئيا الجمهورية عو من يقوم مقامه.

ولة الجزئية بالمح مة انبتدائية من احد وتش ل  ل دائرة من دوائر عمن الد 
قضاة المح مة وتختا بالفصل فم الجرائم التى يعاقا عليها بالحبا وال رامة عو 
بإحدى هاتين العقوبتين  وتش ل دائرة عمن الدولة العليا بمح مة انستئنا  من ثالثة 

وبالجرائم التى مستشارين وتختا بالفعل فم الجرائم التى يعاقا عليها بعقوبة الجناية 
 يعينها رئيا الجمهورية عو من يقوم مقامة عيا  انت العقوبة المقررة لها.

 ويقوم بمباشرة الدعوى عمام محا م عمن الدولة عضو من ععضاء النيابة العامة.
لرئيا الجمهورية عن يقمر بتش يل دائرة عمن الدولة الجزئية من قاا  ءويجوز استثنا

لمسلحة من رتبة نقيا عو ما يعادلها على ا قل وبتش يل واثنين من ضباا القوات ا
 دائرة عمن الدولة العليا من ثالثة مستشارين ومن ضاباين من الضباا القادة.

ويعين رئيا الجمهورية ععضاء محا م عمن الدولة بعد عخذ عى وزير العدل  بالنسبة 
 اا.إلى القضاة والمستشارين   رعى وزير الحربية بالنسبة إلى الضب

يجوز لرئيا الجمهورية فم المنااق التى تخضع لنظام قضائى خاا عو   - 9مادة 
بالنسبة لقضايا معينة عن يقمر بتش يل دوائر عمن الدولة المنصوا عليها فم المادة 
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السابقة من الضباا وتابق المح مة فم هذه الحالة اإلجراءات التى ينا عليها 
 ها.لرئيا الجمهورية فم عمر تش ي

ش ل دائرة عمن الدولة العليا فم هذه الحالة من ثالثة من الضباا القادة  ويقوم عحد وت
 العامة. الضبايةالضباا عو عحد ععضاء النيابة بوظيفة 

يجوز لرئيا الجمهورية عو لمن يقوم مقامه عن يحيل إلى محا م عمن   - 8مادة 
 الدولة الجرائم التى يعاقا عليها القانون العام.

فيما عدا ما هو منصوا عليه من إجراءات وقواعد فم المواد التالية عو   - 17مادة 
فم ا وامر التى يصدرها رئيا الجمهورية تابق اح ام القوانين المعمول بها على 
جراءات نظرها والح م  تحقيق القضايا التى تختا بالفصل فيها محا م عمن الدولة واا

 فيها وتنفيذ العقوبات المقضى بها.
للنيابة العامة عند التحقيق  افة السلاات المخولة لها ولقاضى التحقيق ول رفة وي ون 

 انتهام ] قاضى اإلحالة [ بمقتضى هذه القوانين.
 ن تقبل الدعوى المدنية عمام محا م عمن الدولة.  - 11مادة 
ن يجوز الاعن بقى وجه من الوجوه فم ا ح ام الصادرة من محا م   - 15مادة 

 لة ون ت ون هذه ا ح ام نهائية إن بعد التصديق عليها من رئيا الجمهورية.عمن الدو 
 يجوز لرئيا الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المح مة.  - 14مادة 

 ما يجوز له ا مر باإلفراج المسقت عن المتهمين المقبوا عليهم قبل إحالة الدعوى 
 إلى مح مة عمن الدولة.

ئيا الجمهورية عند عرا الح م عليه عن يخف  العقوبة يجوز لر  – 13مادة 
المح وم بها عو عن يبدل بها عقوبة عقل منها عو عن يل ى  ل العقوبات عو بعضها عيا 
 ان نوعها عصلية عو ت ميلية عو تبعية عو عن توق  تنفيذ العقوبات  لها عو بعضها  

راعاة المحا مة امام دائرة  ما يجوز له إل اء الح م مع حفظ الدعوى عو مع ا مر بم
 عخرى وفم هذه الحالة ا خيرة يجا عن ي ون القرار مسببا.
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فإذا صدر الح م بعد إعادة المحا مة قاضيا بالبراءة وجا التصديق عليه فم جميع 
ذا  ان الح م باإلدانة جاز لرئيا الجمهورية تخفي  العقوبة عو وق   ا حوال واا

 مبين فم الفقرة ا ولى عو إل اء الح م مع حفظ الدعوى.تنفيذها عو إل اسها وفق ما هو 
يجوز لرئيا الجمهورية بعد التصديق على الح م باإلدانة عن يل ى   - 12مادة 

الح م مع حفظ الدعوى عو عن يخف  العقوبة عو عن يوق  تنفيذها وفق ما هو مبين 
لح م جناية قتل عمد فم المادة السابقة  وذل   له ما لم ت ن الجريمة الصادرة فيها ا

 عو اشترا  فيها.
يندا رئيا الجمهورية بقرار منه عحد مستشارى مح مة انستئنا  عو عحد  – 12مادة 

المحامين العامين  على عن يعاونه عدد  ا  من القضاه والموظفين وت ون مهمته 
بداء الرعى  ويودع  التثبت من صحة اإلجراءات وفحا تظلمات دون الشقن واا

عو المحامم العام فم  ل جناية مذ رة مسببة برعيه ترفع إلى رئيا  المستشار
 الجمهورية قبل التصديق على الح م.

محامم العام انقتصار على تسجيل رعية للمستشار عو للوفم عحوال انستعجال يجوز 
  تابة على هام  الح م.

ه قوم مقامه فم اختصاصاتيورية عن يثبت عنه من هلرئيا الجم  - 10مادة 
المنصوا عليها فم هذا القانون  لها عو بعضها وفم  ل عراضى لجمهورية عو فم 

 مناقة عو منااق معينة منها.
ن يترتا على تنفيذ هذا القانون اإلخالل بما ي ون لقائد القوات العس رية   - 19مادة 

 فم حالة الحرا من الحقوق فم مناقة ا عمال العس رية.
لة الاوارإ تظل حا م عمن الدولة مختصة بنظر القضايا عند عنتهاء حا  - 18مادة 

 التى ت ون محالة عليها وتتابع نظرها وفقا ل جراءات الم تبعة عمامها
عما الجرائم التى ن ي ون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحا م فتحال إلى المحا م 

 العادية المختصة وتتبع فم شقنها اإلجراءات المعمول بها عمامها.
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يسرى ح م الفقرة ا ولى من المادة السابقة على القضايا التى يقرر رئيا  -57ادة م
الجمهورية إعادة المحا مة فيها ابقا  ح ام هذا القانون ويبقم لرئيا الجمهورية  افة 
السلاات المقررة له بموجا القانون المذ ور بالنسبة ل ح ام التى ت ون قد صدرت 

إل اء حالة الاوارإ ولم يتم التصديق عليها وا ح ام التى من محا م عمن الدولة قبل 
 تصدر من هذه المحا م ابقا لما تقرره هذه المادة والمادة السابقة.
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 (9ملحق )
 قرار رئيا  الجمهورية العربية المتحدة

 1829لسنة  27بالقانون رقم 
 1829لسنة  125بتعديل بعا عح ام القانون رقم 

 بشقن حالة الاوارإ
 
 سم ا مةبا

 رئيا الجمهورية 
 بعد اناالع على الدستور

 بشقن حالة الاوارإ 1829لسنة  125وعلى القانون رقم 
بتفىويا رئىيا الجمهوريىة فىم إصىدار قىرارات لهىا  1820لسىنة  12وعلى القانون رقم 

 قوة القانون.
 وعلى ما ارتآه مجلا الدولة.

 قرر القانون اآلتى :
 1829لسىنة  125الة الاىوارإ الصىادر بالقىانون رقىم يضا  إلى قانون ح  - 1مادة 

 المادتان اآلتيتان:
ي ىىىىون للشىىىىخا المعتقىىىىل وفقىىىىا للمىىىىادة السىىىىابقة عن يىىىىتظلم مىىىىن عمىىىىر  –م ىىىىررا  4مىىىىادة 

 انعتقال إذا انقضت ستة عشهر من تاري  صدوره دون عن يفرج عنه.
وفقىا  ح ىام  وي ون الىتظلم بالىا يقىدم بىدون رسىوم إلىى مح مىة عمىن دولىة عليىا تشى ل

 هذا القانون.
 وتفصل المح مة فم التظلم على وجه السرعة

 ون ي ون قرار المح مة باإلفراج نافذا إن بعد التصديق عليه من رئيا الجمهورية.

                                                 

 41العدد  – 1976نوفمبر سنة  6الجريدة الرسمية في   
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ويجىىوز لمىىن رفىىا تظلمىىه عن يتقىىدم بىىتظلم جديىىد  لمىىا انقضىىت سىىتة عشىىهر مىىن تىىاري  
 رفا التظلم.

ول ىل  4ت الحراسىة علىى عموالىه ابقىا للمىادة يجوز لمىن فرضى –( 111م ررا ) 4مادة 
 ذى شقن عن يتظلم من عمر فرا الحراسة عو عن يتظلم من إجراءات تنفيذه.

وي ىون الىىتظلم بالىا يرفىىع ب يىر رسىىوم إلىىى مح مىة عمىىن الدولىة عليىىا والتىى تشىى ل وفقىىا 
  ح ىىام هىىذا القىىانون  ويجىىا عن تختصىىم فيىىه الجهىىة اإلداريىىة التىىى تتىىولى تنفيىىذ ا مىىر
الصىىادر بفىىرا الحراسىىة  مىىا يجىىا عن يختصىىم فيهىىا مىىن فرضىىت الحراسىىة علىىى عموالىىه 

 إذا  ان الالا قد رفع من غيره.
 وتفصل المح مة فم التظلم بتقييد ا مر عو اإلجراء عو إل ائه عو تعديله.

ون ي ىىون قىىرار المح مىىة بإل ىىاء عمىىر فىىرا الحراسىىة نافىىذا إن بعىىد التصىىديق عليىىه مىىن 
 ية.رئيا الجمهور 

ويجىىوز لمىىن رفىىا تظلمىىه عن يتقىىدم بىىتظلم جديىىد  لمىىا انقضىىت سىىتة عشىىهر مىىن تىىاري  
 الرفا.
ي ون الىتظلم مىن ا وامىر والقىرارات الصىادرة قبىل العمىل بهىذا القىانون والتىى   - 5مادة 

يجوز التظلم منها وفقا  ح امه  بعد ستين يوما من تاري  العمل به عو بعد ستة عشهر 
 مر عو القرار عى الميعادين عاول.من تاري  نفاذ ا 

ينشر هذا القرار فم الجريدة الرسمية  وت ون له قوة القانون  ويعمل به من   - 4مادة 
 تاري  نشره.

 ( 1829ع توبر سنة  41)  1499شعبان سنة  8صدر برئاسة الجمهورية فم 
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 (8ملحق )
 1805لسنة  40قانون رقم 

يات المواانين فم القوانين بتعديل بعا النصوا المتعلقة بضمان حر 
القائمة وتعديل قوانين العقوبات واإلجراءات الجنائية وحالة الاوارإ وبإل اء المادة 

والقانون رقم  –بشقن بعا التدابير الخاصة بقمن الدولة  1813لسنة  118رقم 
وبإل اء  –فم شقن بعا التدابير الخاصة بقمن الدولة  – 1822لسنة  27

عادة تنظيم الرعاية بعا مواد قوانين  اإلدارية وحالة اإلجراءات الجنائية واا
 *الاوارإ

 باسم الشعا 
 رئيا الجمهورية

 قرر مجلا الشعا القانون اآلتى نصه  وقد اصدرناه:
 -من قانون العقوبات  النا اآلتى : 150يستبدل بنا المادة   - 1مادة 

دمه يعاقا بالسجن  ل موظ  عام و ل شخا م ل  بخ – 150ق مادة 
عامة عمر بعقاا المح وم عليه عو عاقبه بنفسه بقشد من العقوبة المح وم بها 

 عليه قانون عو بعقوبة لم يح م بما عليهق.
م ررا  478يضا  إلى قانون العقوبات مادتان جديدتان برقم   - 5مادة 

 ( نصهما  انتى:1م ررا) 478ورقم 
لى سنة  ل من اعتدى يعاقا بالحبا مدة ن تزيد ع –م ررا  478ق مادة 

على حرمة الحياة الخاصة للمواانين وذل  بقن ارت ا عحد انفعال اآلتية غير 
 انحوال المصر  بها قانونا عو ب ير رضاء المجنى عليه:

(I)   استرق السمع عو سجل عو نقل عن اريق جهاز من ا جهزة عيا
 ان نوع المحادثات التى جرت فم م ان خاا عو عن اريق 

 التليفون.
                                                 

*
  29العدد  – 1962سبتمبر سنة  26الجريدة الرسمية في  
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(II)   التقا عو نقل بجهاز من ا جهزة عيا  ان نوعه صورة شخا فم
 م ان خاا.

فإذا صدرت انفعال المشار إليها فم الفقرتين السابقتين عثناء اجتماع على 
مسمع عو مرعى من الحاضرين فم ذل  انجتماع  فإن رضاء هسنء ي ون 

 مفترضا.
المبينة بهذه المادة  ويعاقا بالحبا الموظ  العام الذى يرت ا عحد انفعال

 اعتمادا على سلاة وظيفته.
ويح م فم جميع ا حوال بمصادرة انجهزة وغيرها مما ي ون قد استخدم فم 
 الجريمة   ما تح م بمحو التسجيالت المتحصلة عنها عو بإعدامهاق.

يعاقا بالحبا  ل من عذاع عو سهل إذاعة عو  -(1م ررا ) 478ق مادة  
عالنية تسجيال عو مستندا متحصال عليه بإحدى الارق استعمال ولو فم غير 

 المبينة بالمادة السابقة عو  ان ذل  ب ير رضاء صاحا الشقن.
ويعاقا بالسجن مدة ن تزيد على خما سنوات  ل من هدد بإفشاء عمر من 
ا مور التى تم التحصل عليها بإحدى الارق المشار إليها لحمل شخا على 

 اع عنه.القيام بعمل عو انمتن
ويعاقا السجن الموظ  العام الذى يرت ا عحد انفعال المبينة بهذه المادة 

 اعتمادا على سلاة وظيفته.
ويح م فم جميع ا حوال بمصادرة ا جهزة وغيرها مما ي ون قد استخدم فم 
الجريمة عو تحصل عنها    ما يح م بمحو التسجيالت المتحصلة عن الجريمة عو 

 إعدامهاق.
من قانون انجراءات الجنائية  فقرة  12يضا  إلى نا المادة   - 4مادة 

 جديدة نصها  اآلتى:
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 595و  150و  152و 110ق عما فم الجرائم المنصوا عليها فم المواد 
( من قانون العقوبات والتى تقع بعد تاري  العمل 1م ررا ) 478م ررا و 478و 

 ة عنها بمضى المدةق.بهذا القانون فال تنقضى الدعوى الجنائية الناشئ
والفقرتين الثالثة والرابعة من  37و  43يستبدل بنصوا المواد   - 3مادة 
و  572و  572و  125و 134و 148و 152و  82و  81والمواد  24المادة 
من  475و  528والمادتين  545والبند ثانيا من الفقرة ا خيرة من المادة  517

 اآلتية: قانون اإلجراءات الجنائية وفى النصوا
لمقمور الضبا القضائى فم عحوال التلبا بالجنايات عو بالجنح  – 43ق مادة 

التى يعاقا عليها بالحبا لمدة تزيد على ثالثة عشهر  عن يقمر بالقبا على 
 المتهم الحاضر الذي توجد  دنئل  افية على اتهامهق.

لمادة السابقة إذا لم ي ن المتهم حاضرا فم ا حوال المبينه فم ا – 42ق مادة 
جاز لمقمور الضبا القضائى عن يصدر عمرا بضباه واحضاره  ويذ ر ذل  فم 

 المحضر.
عو فم غير ا حوال المبينة فم المادة السابقة إذا وجدت دنئل  افية على 
اتهام شخا بارت اا جناية عو جنحة سرقة عو نصا عو تعدى شديد ومقاومة 

جاز لمقمور الضبا القضائى عن يتخذ  لرجال السلاة العامة بالقوة والعن  
اإلجراءات التحفظية المناسبة  وعن يالا فورا من النيابة العامة عن تصدر عمرا 

 بالقبا عليه.
وفم جميع ا حوال تنفذ عوامر الضبا وانحضار واإلجراءات التحفظية 

 بواساة عحد المحضرين عو بواساة رجال السلاة العامة.
لقبا على عى إنسان عو جهة إن بقمر من ن يجوز ا  - 37ق مادة 

السلاات المختصة بذل  قانونا   ما تجا معاملته بما يحفظ عليه  رامة 
 اإلنسان  ون يجوز إيذاسه بدنيا عو معنوياق.

 ( 3وفقرة  4) فقرة  – 25ق مادة 
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من قانون العقوبات ن يجوز  154وفيما عدا الجرائم المشار إليها فم المادة 
ئا العام عو المحامم العام عو رئيا النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ل ير النا

ضد موظ  عو مستخدم عام عو عحد رجال الضبا لجناية عو جنحة وقعت منه 
 عثناء وظيفته عو بسببها.

من هذا القانون  يجوز للمتهم فم الجرائم  540واستثناء من ح م المادة 
عند رفع الدعوى عليه مباشرة عن يندا عنه  عقوبات 154المشار إليها فم المادة 

و يال لتقديم دفاعه مع عدم انخالل بما للمح مة من حق فم عن تقمر بحضوره 
 شخصياق.
تفتي  المنازل عمل من ععمال التحقيق ون يجوز انلتحاء إليه   - 81ق مادة 

إن بمقتضى عمر من قاضى التحقيق بناء على اتهام موجه إلى شخا يقيم فم 
المنزل المراد تفتيشه بارت اا جناية عو جنحة عو باشترا ه فم ارت ابها عو إذا 

 وجدت قرائن تدل على عنه حائز نشياء تتعلق بالجريمة.
ولقاضى التحقيق عن يفت  عى م ان ويضبا فيه ا وراق وا سلحة و ل ما 

يفيد  يعتقد عنه استعمل فم ارت اا الجريمة عو نتج عنها عو وقعت عليه و ل ما
 فم  ش  الحقيقة.

 وفم جميع ا حوال يجا عن ي ون عمر التفتي  مسبباق.
 

لقاضى التحقيق عن يقمر بضبا جميع الخاابات والرسائل   - 82ق مادة 
والجرائد والمابوعات والارود لدى م اتا البريد وجميع البرقيات لدى م اتا 

عو إجراء تسجيالت  البرق وعن يقمر بمراقبة المحادثات السل ية والالسل ية
 حاديث جرت فم م ان خاا متى  ان لذل  فائدة فم ظهور الحقيقة فم جناية 

 عو فم جنحة معاقا عليها بالحبا لمدة تزيد على ثالثة عشهر.
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وفم جميع ا حوال يجا عن ي ون الضبا عو المراقبة عو التسجيل بناء على 
تجديد لمدة عو مدد عخرى عمر مسبا ولمدة ن تزيد على ثالثين يوما قابلة لل

 مماثلةق.
يجا السما  للمحامى باناالع على التحقيق فم اليوم  – 152ق مادة 

 السابق على انستجواا عو المواجهة ما لم يقرر القاضى غير ذل .
وفم جميع ا حوال ن يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه عثناء 

 التحقيقق.
من يقبا عليه عو يحبا احتياايا بقسباا  يبلا فورا  ل – 148ق مادة 

القبا عليه عو حبسه  وي ون له حق انتصال بمن يرى إبالغه بما وقع 
 وانستعانة بمحام  ويجا إعالنه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه.

ون يجوز تنفيذ عوامر الضبا وانحضار وعوامر الحبا بعد مضى ستة عشهر 
 عتمدها قاضى التحقيق لمدة عخرىق.من تاري  صدورها ما لم ي

إذا لم ينته لتحقيق ورعى القاضى مد الحبا انحتياام زيادة  – 134ق مادة 
على ما هو مقرر فم المادة السابقة  وجا قبل انقضاء المدة السالفة الذ ر إحالة 
ا وراق إلى مح مة الجنح المستقنفه منعقدة فم غرفة المشورة لتصدر عمرها بعد 

وال النيابة العامة والمتهم بمد الحبا مددا متعاقبة  ن تزيد  ل منها على سماع عق
خمسة وعربعين يوما إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذل  عو اإلفراج عن المتهم 

 ب فالة عو ب ير  فالة.
ومع ذل  يتعين عرا ا مر على النائا العام إذا انقضى على حبا المتهم 

ذ اإلجراءات التى يراها  فيله لالنتهاء من احتياايا ثالثة شهور وذل  نتخا
 التحقيق.

وفم جميع ا حوال  ن يجوز عن تزيد مدة الحبا انحتياام على ستة 
شهور  ما لم ي ن المتهم قد ععلن بإحالته إلى المح مة المختصة قبل انتهاء هذه 
 المدة  فإذا  انت التهمة المنسوبة إليه جناية فال يجوز عن تزيد مدة الحبا
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انحتياام على ستة شهور إن بعد الحصول قبل انقضائها على عمر من 
المح مة المختصة بمد الحبا مدة ن تزيد على خمسة وعربعين يوما قابلة للتجديد 

ن وجا اإلفراج عن المتهم فم جميع ا حوالق.  لمدة عو مدد عخرى مماثلة  واا
مر الصادرة من قاضى للمدعى بالحقوق المدنية استئنا  ا وا – 125ق مادة 

التحقيق بقن ن وجه إلقامة الدعوى إن إذا  ان ا مر صادرا فم تهمة موجهة 
ضد موظ  عو مستخدم عام عو عحد رجال الضبا لجريمة وقعت منه عثناء تقدية 

من قانون  154وظيفته عو بسببها ما لم ت ن من الجرائم المشار إليها فم المادة 
 العقوباتق.
للقاضى الجزئم عن يقدر  فالة لإلفراج عن المتهم  لما البت  – 572ق مادة 

إلى  132النيابة العامة اآلمر بامتداد الحبا. وتراعى فم ذل  عح ام المواد من 
 ق. 127

ن يجوز للنيابة العامة تفتي  غير المتهم عو منزل غير منزله  – 572ق مادة 
 لجريمة.إذا اتضح من إمارات قوية عنه حائز  شياء تتعلق با

ويجوز لها عن تضبا لدى م اتا البريد جميع الخاابات والرسائل والجرائد 
والمابوعات والارود  ولدى م اتا البرق جميع البرقيات وعن تراقا المحادثات 
السل ية والالسل ية وعن تقوم بتسجيالت لمحادثات جرت فم م ان خاا متى 

م جنحة معاقا عليها بالحبا  ان لذل  فائدة فم ظهور الحقيقة فم جناية عو ف
 لمدة تزيد على ثالثة عشهر.

ويشترا نتخاذ عى إجراء من اإلجراءات السابقة الحصول مقدما على عمر 
 مسبا بذل  من القاضى الجزئم بعد ااالعه على ا وراق.

وفم جميع ا حوال يجا عن ي ون ا مر بالضبا عو اناالع عو المراقبة 
يوما  ويجوز للقاضى الجزئى عن يجدد هذا ا مر مدة عو  لمدة ن تزيد على ثالثين

 مددا عخرى مماثلة.
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وللنيابة العامة عن تالع على الخاابات والرسائل وا وراق ا خرى 
والتسجيالت المضبواة على عن يتم هذا  لما عم ن ذل  بحضور المتهم والحائز 

يظهر من الفحا  لها عو المرسلة إليه وتدون مالحظاتهم عليها. ولها حسا ما
عن تقمر بضم تل  ا وراق إلى مل  الدعوى عو بردها إلى من  ان حائزا لها عو 

 من  انت مرسلة إليهق.
للمدعى بالحقوق المدنية الاعن فم ا مر  –) فقرة عولى (  517ق مادة 

الصادر من النيابة العامة بقن ن وجه إلقامة الدعوى إن إذا  ان صادرا فم تهمة 
د موظ  عو مستخدم عام عو عحد رجال الضبا لجريمة وقعت منه موجهة ض

من  154عثناء تقدية وظيفته عو بسببها ما لم ت ن الجرائم المشار إليها فم المادة 
 قانون العقوباتق.

إذا  انت الدعوى موجهة ضد موظ   –)فقرة عخيرة ( ق ثانيا ق  545ق مادة 
قعت منه عثناء تقدية وظيفته عو عو مستخدم عام عو الد رجال الضبا لجريمة و 

 من قانون العقوباتق. 154بسببها ما لم ت ن من الجرائم المشار إليها فم المادة 
تنقضى الدعوى المدنية بمضى المدة المقررة فم القانون  – 528ق مادة 

المدنى  ومع ذل  ن تنقضى الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم المنصوا 
من هذا القانون والتى تقع بعد تاري  العمل  12نية من المادة عليها فم الفقرة الثا

 به.
ذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبا من ا سباا الخاصة بها فال  واا

 تقثير لذل  فم سير الدعوى المدنية المرفوعة معهاق.
يح م القاضى فم الدعوى حسا العقيدة التى ت ونت لديه  – 475ق مادة 

ع ذل  ن يجوز له عن يبنى ح مه على عى دليل لم يار  عمامه ب امل حريته وم
فم الجلسة  و ل قول يثبت عنه صدر من عحد المتهمين عو الشهود تحت واقة 

 اإل راه عو التهديد به يهدر ون يعول عليهق.



 -169- 

من قانون  125و  134و 152و 82و  81ن تخل عح ام المواد   - 2مادة 
صات المقررة للنيابة العامة فم مباشرة التحقيق ابقا اإلجراءات الجنائية بانختصا

 ل ح ام المقررة لقاضى التحقيق.
 وي ون للنيابة العامة فم تحقيق الجنايات المنصوا عليها فم ا بواا:   
انول والثانى والثانم م ررا من ال تاا الثانم من قانون العقوبات بجانا 

حقيق ون تتقيد فم ذل  بالقيود انختصاصات المقررة لها  سلاات قاضى الت
و  153و  80و  85و  93و  00و  23و  24و  25و  21المبينة فم المواد 

 من قانون اإلجراءات الجنائية. 572و  131و  152
من القانون رقم  2م ررا و 4و  4و  5يستبدل بنصوا المواد  – 2مادة 

 بشقن حالة الاوارإ  النصوا اآلتية: 1829لسنة  125
نهاسها بقرار من رئيا الجمهورية   - 5 ق مادة ي ون إعالن حالة الاوارإ واا

 ويجا عن يتضمن قرار إعالن حالة الاوارإ ما يقتى :
 ) عون ( بيان الحالة التى ععلنت بسببها.
 ) ثانيا ( تحديد المناقة التى تشملها.

 ) ثالثا ( تاري  بدء سريانها ومدة سريانها.
لاوارإ على مجلا الشعا خالل الخمسة ويجا عرا قرار إعالن حالة ا

ذا  ان مجلا الشعا منحال يعرا  عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشقنه. واا
ذا لم يعرا القرار على مجلا  ا مر على المجلا الجديد فم عول اجتماع له. واا
الشعا فم الميعاد المشار إليه عو عرا ولم يقره المجلا اعتبرت حالة الاوارإ 

 منتهية.
 يجوز مد المدة التى يحددها قرار إعالن حالة الاوارإ إن بموافقة مجلا ون

الشعا وتعتبر حالة الاوارإ منتهية من تلقاء نفسها إذا لم تتم هذه الموافقة قبل 
 نهاية المدةق.
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لرئيا الجمهورية متى ععلنت حالة الاوارإ عن يتخذ التدابير  – 4ق مادة 
 لنظام العام وله على وجه الخصوا:المناسبة للمحافظة على انمن وا

( وضع قيود على حرية انشخاا فم انجتماع واننتقال واإلقامة 111)
والمرور فم عما ن عو عوقات معينة والقبا  على المشتبه فيهم عو الخارين على 
ا من والنظام العام واعتقالهم  والترخيا فم تفتي  ا شخاا وا ما ن دون 

 اإلجراءات الجنائية. التقيد بقح ام قانون
( ا مر بمراقبة الرسائل عيا  ان نوعها ومراقبة الصح  والنشرات  5) 

والمابوعات والمحررات والرسوم و افة وسائل التعبير والدعاية واإلعالن قبل 
غالق عما ن ابعها على عن ت ون الرقابة  نشرها وضباها ومصادرتها وتعايلها واا

اإلعالم مقصورة على ا مور التى تتصل على الصح  والمابوعات ووسائل 
 بالسالمة العامة عو عغراا ا من القومم.

غالقها و ذل  ا مر بإغالق هذه  4)  ( تحديد مواعيد فتح المحال العامة واا
 المحال  لها عو بعضها.

( ت لي  عى شخا بتقدية عى عمل من ا عمال وانستيالء على عى  3) 
 ح ام المنصوا عليها فم قانون التعبئة العامة منقول عو عقار ويتبع فم ذل  ا

 فيما يتعلق بالتظلم وتقدير التعويا.
( سحا التراخيا با سلحة عو الذخائر عو المواد القابلة لالنفجار عو  2) 

غالق مخازن  المفرقعات على اختال  عنواعها وا مر بتسليمها وضباها واا
 ا سلحة.
وتنظيم وسائل النقل وحصر ( إخالء بعا المنااق عو عزلها  2) 

 المواصالت وتحديدها بين المنااق المختلفة.
ويجوز بقرار من رئيا الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة فم الفقرة 
السابقة  على عن يعرا هذا القرار على مجلا الشعا فم المواعيد وابقا 

 ل ح ام المنصوا عليها فم المادة السابقة.
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العاجلة التى تتخذ فيها التدابير المشار إليها فم هذه ويشترا فم الحانت 
 المادة بمقتضى عوامر شفوية عن تعزز  تابة خالل ثمانية عيامق.

يبلا فورا  ل من يقبا عليه عو يعتقل وفقا للمادة السابقة  –م ررا  4ق مادة 
بقسباا القبا عليه عو اعتقاله  وي ون له حق انتصال بمن يرى إبالغه بما 

 وانستعانة بمحام. ويعامل المعتقل معاملة المحبوا احتياايا.وقع 
وللمعتقل ول ل ذى شقن عن يتظلم من القبا عو انعتقال إذا انقضى ثالثون 

 يوما من تاري  صدوره دون عن يفرج عنه.
وي ون التظلم بالا يقدم بدون رسوم إلى مح مة عمن دولة عليا تش ل وفقا 

  ح ام القانون.
 مة فم التظلم بقرار مسبا خالل خمسة عشر يوما من تاري  وتفصل المح

ن تعين اإلفراج  تقديم التظلم  وذل  بعد سماع عقوال المقبوا عليه عو المعتقل واا
 عنه فورا.

وي ون قرار المح مة باإلفراج  نافذا ما لم يعترا عليه رئيا الجمهورية 
قرار اإلفراج عحيل خالل خمسة عشر يوما من تاري  صدوره  فإذا اعترا على 

انعتراا إلى دائرة عخرى خالل خمسة عشر يوما من تاري  انعتراا على عن 
ن وجا اإلفراج عن  يفصل فيه خالل خمسة عشر يوما من تاري  اإلحالة واا

 المعتقل فورا. وي ون قرار المح مة فم هذه الحالة نافذا.
م بتظلم جديد وفم جميع ا حوال ي ون لمن رفا تظلمه الحق فم عن يتقد

  لما انقضى ثالثون يوما من تاري  رفا التظلم ق.
يجوز القبا فم الحال على المخالفين ل وامر التى تصدر   - 2ق مادة 

 ابقا  ح ام هذا القانون ولجرائم المحددة فم هذه ا وامر.
وي ون للمقبوا عليه عن يتظلم من عمر الحبا لمح مة عمن الدولة 

ن المختصة  على عن يف صل فم تظلمه خالل ثالثين يوما من تاري  التظلم  واا
 تعين اإلفراج عن المحبوا فورا.
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وللمح مة المختصة سواء عند نظر التظلم عو عثناء نظر الدعوى عن تصدر 
قرارا باإلفراج المسقت عن المتهم وي ون قرار المح مة نافذا ما لم يعترا عليه 

تاري  صدوره و انت التهمة  رئيا الجمهورية خالل خمسة عشر يوما من
 المنسوبة إلى المتهم من جرائم عمن الدولة الداخلى عو الخارجم.

ذا اعترا على قرار اإلفراج فم هذه الحالة عحيل انعتراا إلى دائرة  واا
ن تعين انفراج عن المتهم  عخرى خالل خمسة عشر يوما من تاري  اإلحالة واا

 الة نافذا.فورا  وي ون قرار المح مة فم هذه الح
وفم جميع ا حوال ي ون لمن رفا تظلمه عن يتقدم بتظلم جديد  لما انقضى 

 ثالثون يوما من تاري  رفا التظلمق.
بشقن بعا التدابير  1823لسنة  118يل ى القانون رقم   - 0مادة 

فم شقن بعا التدابير  1822لسنة  27الخاصة بقمن الدولة والقانون رقم 
من قانون اإلجراءات الجنائية  39 ما يل ى نا المادة الخاصة بقمن الدولة  

بإعادة تنظيم الرقابة اإلدارية  1823لسنة  23من القانون رقم  8ونا المادة 
بشقن حالة  1829لسنة  125م ررا ) ع ( من القانون رقم  4ونا المادة 

 الاوارإ.
 ي  نشره.ينشر هذا القانون فم الجريدة الرسمية  ويعمل به من تار   - 9مادة 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة  وينفذ  قانون من قوانينها .
 ( 1805سبتمبر سنة  54)  1485شعبان سنة  12صدر برئاسة الجمهورية فم 
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 (17ملحق )
 1891لسنة  123قانون رقم 

 1829لسنة  125بتعديل بعا عح ام القانون رقم 
 *فم شقن حالة الاوارإ

 باسم الشعا 
 ةرئيا الجمهوري

 قرر مجلا الشعا القانون اآلتى نصه  وقد عصدرناه:
 ) المادة ا ولى (

فىم  1829لسىنة  125( مىن القىانون رقىم  2م ىررا ( و )  4يستبدل بىنا المىادتين ) 
 شقن حالة الاوارإ النصان اآلتيان :

م ررا : ل ل من يقىبا عليىه عو يعتقىل وفقىا للمىادة السىابقة عن يىتظلم مىن ذلى   4مادة 
يا الجمهوريىىة إذا انقضىىت سىىتة عشىىهر مىىن تىىاري  القىىبا عو انعتقىىال دون عن إلىىى رئىى

 يفرج عنه  ويقدم التظلم إلى رئيا الجمهورية عو من يفوضه.
ولصىاحا الشىىقن فىىم حالىىة رفىىا تظلمىىه عو عىىدم البىىت فيىىه عن يتقىىدم بىىتظلم جديىىد  لمىىا 

 انقضت ستة عشهر من تاري  تقديم تظلمه السابق.
ا فم الحال علىى المخىالفين ل وامىر التىى تصىدر ابقىا  ح ىام يجوز القب  - 2مادة 

 هذا القانون وعلى مرت بى الجرائم المحددة فم هذه ا وامر.
وللمقبوا عليه عن يتظلم من القبا إلى رئىيا الجمهوريىة إذا لىم يفىرج عنىه بعىد سىتة 

 عشهر من تاري  القبا عليه ويقدم التظلم إلى رئيا الجمهورية عو من يفوضه.
ولصىاحا الشىىقن فىىم حالىىة رفىىا تظلمىىه عو عىىدم البىىت فيىىه عن يتقىىدم بىىتظلم جديىىد  لمىىا 

 انقضت ستة عشهر من تاري  تقديم تظلمه السابق.

                                                 
*
 )مكرر ( 42العدد  – 1961 اكتوبر سنة 21الجريدة الرسمية في  
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 ) المادة الثانية (
ينشر هذا القانون فم الجريىدة الرسىمية  ويعمىل بىه مىن اليىوم التىالى لتىاري  نشىره يبصىم 

 قوانينها. هذا القانون بخاتم الدولة  وينفذ  قانون من
 (1891ا توبر سنة  57)  1371ذى الحجة سنة  55صدر برئاسة الجمهورية فم 
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 مذ رة إيضاحية
 1891لسنة  123لمشروع القانون رقم 

ن يجعىىل للمقبىىوا عليىىه عو المعتقىىل ابقىىا  1829لسىىنة  125 ىىان القىىانون رقىىم 
  وتحقيقىا لضىمان منه عية ام انية فم التظلم من القبا عو انعتقىال  4نح ام المادة 

العدل بحيث ي ون له التظلم إلى رئيا  الجمهورية إذا لىم يفىرج عنىه خىالل سىتة عشىهر 
من القبا عو انعتقىال  إذا رفىا تظلمىه  ىان لىه عن يتقىدم بىتظلم جديىد  لمىا انقضىت 

م ىىررا والتىىى جعلىىت الىىتظلم إلىىى مح مىىة عمىىن الدولىىة  4سىىتة عشىىهر  ثىىم اضىىيفت المىىادة 
مىىن القىىىانون علىىى ذات الوجىىىه   2ل مىىدة قصىىىيرة  وعىىدلت المىىىادة واوجبىىت انفىىراج خىىىال

ونظىىرا نن الظىىرو  التىىى ادت إلىىى اعىىالن حالىىة الاىىوارإ بانضىىافة إلىىى الوقىىت الىىالزم  
نستئصىىال التنظيمىىات المعاديىىة ل مىىن العىىام مىىن تشىىعبها وانتشىىارها يجعىىل مىىن اإلفىىراج 

را لل ىىرا الىىذي مىىن اجلىىه الحتمىى عنىىد عىىدم الفصىىل فىىم الىىتظلم خىىالل مىدة قصىىيرة مهىىد
اعلنت حالىة الاىوارإ إذ يىسدى إلىى عىودة المفىرج عىنهم إلىى انتصىال بسىواهم ونم ىنهم 
من اعادة تنظيم صفوفهم لهذا وفم العودة إلى النظىام السىابق بحيىث ي ىون الىتظلم إلىى 
السىىىيد رئىىىيا الجمهوريىىىة إذا انقضىىىت سىىىتة عشىىىهر مىىىن تىىىاري  القىىىبا عو انعتقىىىال دون 

 إم انية تجديد التظلم  ل ستة عشهر.افراج  ومع 
مىىىىن  2م ىىىىررا و 4لهىىىىذا رئىىىىى اعىىىىداد مشىىىىروع القىىىىانون المرافىىىىق لتعىىىىديل المىىىىادتين 

القىىانون المىىذ ور والعىىودة إلىىى النظىىام السىىابق حتىىى يحقىىق اعىىالن حالىىة الاىىوارإ ال ايىىة 
 منه.

ويتشر  نائا رئيا الوزراء ووزير الداخلية  برفىع مشىروع القىانون المىذ ور إلىى 
 لسيد رئيا الجمهورية نستصدار قرار باحالته إلى مجلا الشعا.ا
 

 نائا رئيا الوزراء ووزير الداخلية
 إمضاء

 ) محمد نبوى إسماعيل (
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 (11ملحق )
 1895لسنة  27قانون رقم 

 1829لسنة  125بتعديل بعا عح ام القانون رقم 
 *فم شقن حالة الاوارإ

 باسم الشعا 
 رئيا الجمهورية
 شعا القانون اآلتى نصه  وقد عصدرناه:قرر مجلا ال

 ) المادة  ا ولى (
 1829لسىىىنة  125( مىىىن القىىىانون رقىىىم  2م ىىىررا ( و )  4يسىىىتبدل بنصىىىى المىىىادتين ) 

 بشقن حالة الاوارإ النصان اآلتيان:
م ررا: يبلا فورا  تابة  ل من يقبا عليه عو يعتقل وفقا للمادة السابقة بقسباا  4مادة 

عتقاله  وي ون له حق انتصال بمن يرى إبالغه بما وقع وانستعانة القبا عليه عو ا
 بمحام ويعامل المعتقل معاملة المحبوا احتياايا.

وللمعتقىىل ول يىىره مىىن ذوى الشىىقن عن يىىتظلم مىىن القىىبا عو انعتقىىال إذا انقضىىى ثالثىىون 
 يوما من تاري  صدوره دون عن يفرج عنه.
مىة عمىن الدولىة العليىا المشى لة وفقىا  ح ىام هىذا وي ون التظلم يقدم بدون رسوم إلى مح 

 القانون.
وتفعيل المح مة فم التظلم بقرار مسبا خالل خمسة عشر يوما من تاري  
ن تعين اإلفراج  تقديم التظلم  وذل  بعد سماع اقوال المقبوا عليه عو المعتقل واا

 عنه فورا.
ة عدم الفصل فم ولوزير الداخلية فم حالة صدور قرار باإلفراج عو فم حال

التظلم فم الموعد المنصوا عليه فم الفقرة السابقة عن ياعن على قرار اإلفراج 
 خالل خمسة عشر يوما من تاري  صدور القرار عو انقضاء الموعد المشار إليه.

                                                 
*
 (1)مكرر ( ) 2العدد  – 1962يونيه سنة  26الجريدة الرسمية في  
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فإذا اعن وزير الداخلية على القرار عحيل الاعن إلى دائرة عخرى خالل 
 ر عو انقضاء الموعد المشار إليه.خمسة عشر يوما من تاري  صدور القرا

فإذا اعن وزير الداخلية على القرار عحيل الاعن إلى دائرة عخرى خالل 
خمسة عشر يوما من تاري  تقديمه على عن يفصل فيه خالل خمسة عشر يوما 
من تاري  اإلحالة إن وجا اإلفراج عن المعتقل فورا وي ون قرار المح مة فم هذه 

 الحالة واجا النفاذ.
وفم جميع ا حوال ي ون لمن رفا تظلمه الحق فم عن يتقدم بتظلم جديد 

  لما انقضى ثالثون يوما من تاري  رفا التظلم.
: يجوز القبا فم الحال على المخالفين ل وامر التى تصدر ابقا  2مادة 

  ح ام هذا القانون والجرائم المحددة فم هذه ا وامر.
ن عمر الحبا لمح مة عمن الدولة وي ون للمقبوا عليه عن يتظلم م

ن  المختصة على عن يفصل فم تظلمه خالل ثالثين يوما من تاري  التظلم  واا
 تعين اإلفراج عن المحبوا فورا.

وللمح مة المختصة سواء بصدد نظر التظلم عو عثناء نظر الدعوى عن تصدر 
ليه وزير قرار باإلفراج المسقت عن المتهم وي ون قرار المح مة ما لم ياعن ع

الداخلية خالل خمسة عشر يوما من تاري  صدوره و انت التهمة المنسوبة إليه 
 من جرائم عمن الدولة الداخلى عو الخارجم.

ذا اعن وزير الداخلية على قرار اإلفراج فم هذه الحالة عحيل الاعن إلى  واا
دائرة عخرى خالل خمسة عشر يوما من تاري  تقديمه على عن يفصل فيه خالل 

ن تعين اإلفراج عن المتهم فورا  وي ون خ مسة عشر يوما من تاري  اإلحالة واا
 قرار المح مة فم هذه الحالة واجا النفاذ.

وفم جميع ا حوال ي ون لمن رفا تظلمه عن يتقدم بتظلم جديد  لما انقضى 
 ثالثون يوما من تاري  رفا التظلم.
 ) المادة الثانية ( 
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قرارات الصادرة قبل العمل بهذا القانون والتى ي ون التظلم من ا وامر وال
 يجوز التظلم منها وفقا  ح امه خالل ثالثين يوما من تاري  العمل به.

 ) المادة الثالثة (
تختا مح مة عمن الدولة العليا ق اوارإ ق دون غيرها بنظر  افة الاعون 

ن القانون رقم م ررا م 4والتظلمات من ا وامر والقرارات المشار إليها بالمادة 
 المشار إيه. 1829لسنة  125

جميع الدعاوى والاعون والتظلمات  –بحالتها  –وتحال إلى هذه المح مة 
 المشار إليها والمنظورة عمام عية جهة قضائية عو غير قضائية.

 ) المادة الرابعة (
 ينشر هذا القانون فم الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاري  نشره.

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة  وينفذ  قانون من قوانينها.
 1895يونيه سنة  59) 1325رمضان سنة  0صدر برئاسة الجمهورية فم 

) 
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 (15ملحق )
 تقرير اللجنة المشتر ة

 من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
 وم تا لجنة الدفاع وا من القومم والتعبئة القومية

 1895لسنة  27م عن مشروع القانون رق
احالة هذا المشروع  1895يونيو سنة  2قرر المجلا بجلسته المعقودة فم 

بقانون إلى لجنة مشتر ة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وم تا لجنة 
الدفاع وا من القومم والتعبئة القومية  وتم اخاار مجلا الشورى به وقد عقدت 

والثانم بتاري   1895يونيو سنة  0بتاري   اللجنة لهذا ال را اجتماعين  ا ول
 1895يونيو سنة  12

وذل  بحضور م تا اللجنة الم ون من السادة حافظ بدوى رئيا اللجنة  حنا 
 ناروز ومصافم غباشى و يلى اللجنة وعبد ال فار عبو االا عمين السر.

د وحضر عن لجنة الدفاع  ا من القومم والتعبئة القومية السيد العضو السي
عبد ال فار و يل اللجنة  وبحضور السادة ا عضاء وحضر السادة ف رى م رم 
عبيد نائا رئيا الوزراء لشئون مجلسى الشعا والشورى والمستشار عحمد سمير 
سامى وزير العدل ومختار هانى وزير الدولة لشئون مجلسى الشعا والشورى  

 وحسن ابو باشا وزير الداخلية مندوبين عن الح ومة.
بشقن  1829لسنة  125عد عن تدارست اللجنة عح ام الدستور والقانون رقم وب

  1805لسنة  40  1829لسمة  27حالة الاوارإ   وتعديالته بالقوانين عرقام : 
 .1891لسنة  123

واستمعت اللجنة إلى ايضاحات ممثلى الح ومة واالعت على تقرير مجلا 
 لسادة ا عضاء.الشورى بشقن هذا المشروع بقانون ومناقشات ا

 تورد تقريرها عنه فيما يلى :
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لسنة  123تضمن هذا المشروع بقانون تعديال جوهريا لما تضمنه القانون رقم 
بشقن حالة  1829لسنة  125المعدل لبعا نصوا القانون رقم  1891

 ان يجعل حق التظلم من اوامر  1891لسنة  123الاوارإ  إذ ان القانون رقم 
ن اختصاا رئيا الجمهورية فجعلها هذا المشروع من القبا وانعتقال م

 اختصاا محا م عمن الدولة.
 ذل  فإن مشروع القانون المفروا نا فم المادة ا ولى منه على تعديل 

بقن جعل للمعتقل ول ل ذى شقن  1829لسنة  125م ررا من القانون  4المادة 
تاري  هذا القبا عو  ان يتظلم من القبا عو انعتقال إذا انقضى ستون يوما من

انعتقال دون عن يفرج عنه والزم المح مة المختصة ان تفصل فم التظلم خالل 
خمسة عشر يوما من تاري  تقديمه وذل  بعد سماع اقوال المقبوا عليه عو 
ن تعين انفراج عنه فورا واعاى لوزير الداخلية فم حالة صدور قرار  المعتقل واا

فصل فم التظلم فم الموعد المشار إليه انعتراا بانفراج عو فم حالة عدم ال
على انفراج خالل خمسة عشر يوما من تاري  صدور القرار عو انقضاء الموعد 

 المشار إليه.
فاذا اعترا الوزير عحيل هذا انعتراا إلى دائرة عخرى من دوائر مح مة 

فصل عمن الدولة العليا خالل خمسة عشر يوما من تاري  انعتراا على عن ي
فيه خالل خمسة عشر يوما من تاري  اإلحالة وان وجا انفراج عن المعتقل فورا 

لسنة  123وي ون قرار المح مة فم هذه الحالة واجا النفاذ و ان القانون رقم 
المابق حاليا يقر بقن ل ل من يقبا عليه عو يعتقل عن يتظلم إلى رئيا  1891

القبا عو انعتقال دون عن يفرج الجمهورية إذا انقضت ستة عشهر من تاري  
عنه وله فم حالة رفا تظلمه عو عدم البت فيه عن يتقدم بتظلم جديد  لما 

 انقضت ستة عشهر من تاري  تظلمه السابق.
من القانون  2وهذا  ما تقضى المادة ا ولى عيضا من المشروع بتعديل المادة 

من عمر الحبا بحيث ي ون للمقبوا عليه عن يتظلم  1829لسنة  125رقم 
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لمح مة عمن الدولة المختصة على عن يفصل فم تظلمه خالل ثالثين يوما من 
ن تعين انفراج عنه فورا.  تاري  التظلم واا

وللمح مة المختصة سواء عند نظر التظلم عو اثناء الدعوى عن تصدر قرارا 
وزير بانفراج المسقت عن المتهم وي ون قرار المح مة نافذا ما لم يعترا عليه 

الداخلية خالل خمسة عشر يوما من تاري  صدوره حتى وان  انت التهمة 
ذا اعترا على  المنسوبة إلى المتهم من جرائم عمن الدولة الداخلى عو الخارجم واا
قرار انفراج فم هذه الحالة عحيل انعتراا إلى دائرة عخرى خالل خمسة عشر 

لمتهم فورا وي ون قرار المح مة فم يوما من تاري  انحالة وان تعين انفراج عن ا
هذه الحالة نافذا  وفم جميع انحوال ي ون لمن رفا تظلمه عن يتقدم بتظلم 

 جديد  لما انقضى ستون يوما من تاري  رفا التظلم.
تجعل المقبوا  1891لسنة  123و انت المادة الماثلة من القانون رقم 

ا لم يفرج عنه بعد ستة عشهر عليه عن يتظلم من القبا إلى رئيا الجمهورية إذ
من تاري  القبا عليه ولصاحا الشقن فم حالة رفا تظلمه عو عدم البت فيه 

 ان يتقدم بتظلم جديد  لما انقضت ستة عشهر من تاري  تظلمه السابق.
 ما تضمنت هذه المادة فقرة ثانية تتضمن احالة جميع الدعاوى والاعون 

 دولة العليا.والتظلمات بحالتها إلى مح مة عمن ال
واللجنة إذ توافق على هذا التقرير ترجو المجلا الموقر الموافقة عليه معدن 

 بالصي ة التى اقرتها اللجنة
 12/2/1895تحريرا فم 

 رئيا اللجنة المشتر ة                        
 حافظ بدوى      
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 الفهرا
 

 4 ------------------------------------------- تقديم : 
 2 ------------------------------------------- مقدمة :

 الفصل ا ول:
  17 ---------------------------- لاوارإ ي  ننظر إلى حالة ا 

 الفصل الثانى:
 53 ------------------------------- حالة الاوارإ فى مصر 

 الفصل الثالث: 
 41 --------------------- البرلمان وحالة الاوارإ: القيود واإلم انيات

 الفصل الرابع:
 37 ------------ تحليل مناقشات النواا بشقن حالة الاوارإ خالل ربع قرن 

 الفصل الخاما:
 20 ----------- تحليل مناقشات النواا بشقن حالة الاوارإ خالل الثمانينات 
 صل السادا:الف
 87 ----------- تحليل مناقشات النواا بشقن حالة الاوارإ خالل التسعينات 

 الفصل السادا:
 179 -------- تحليل مناقشات النواا بشقن حالة الاوارإ خالل ا لفية الثالثة 

 145 ---------------------------------------- المالحق
 129 ---------------------------------- الفهرا : 
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