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ً
إمعانا )ي رفض التجمعات والتظاهرات السلمية
مشروع قانون جديد لقمع حرية التعب /0وتكريس
استبداد السلطة
تعليق عGى مشروع قانون التظاهر
يأتي هذا التعليق ع@ى قانون التظاهر والتجمع السلمC 7ي وقت تكالبت فيه السلطات املصرية Cي
ٔالاعوام الثالثة املاضية؛ من أجل وضع عراقيل تقيد الحقوق واملكتسبات ال 7UانZعها الشعب
املصري عن طريق كفاحه املستمر لحماية املجال العام من َت ّ
غول السلطات ٔالامنية .حيث تطمح
القوى الديمقراطية منذ  ٢٥يناير إiى قانون جديد لتنظيم الحق Cي التظاهر والتجمع السلمً 7
وفقا
لفلسفة تتوافق مع املعاي الدولية ذات الصلة ،تكون قائمة ع@ى ضمان ممارسة ٔالافراد لهذا الحق
ُ
دون قيود تفرغه من مضمونه ،وأن يتمعن القانون Cي وضع القيود ع@ى قدرة جهة ٕالادارة وقوات
ٔالامن ع@ى تحجيم هذا الحق .إال أن مشروع قانون "تنظيم الحق )ي الاجتماعات العامة واملواكب
والتظاهرات السلمية )ي ٔالاماكن العامة" املقدم من وزارة العدل Cي أكتوبر  ،٢٠١٣ووافق عليه
أغلبية مجلس الوزراء سار ع@ى الفلسفة ذا~}ا ال 7Uاتبعها قانون الاجتماعات العامة واملظاهرات Cي
الطرق العمومية رقم  ١٤لسنة  ،١٩٢٣وي القانون ال 7Uوضعها الاحتالل اليطاني ملواجهة
الحركات الوطنية الداعية لالستقالل.
ً
ُ
تعت املسودة ٔالاخة من مشروع القانون أشد ً
قمعا وتسلطا من مشروع القانون الذي ق ّدم ملجلس
الشورى Cي فة حكم ٕالاخوان املسلمن ،ورفضته أغلب القوى السياسية آنذاك .فمن ناحية كان
مشروع قانون "ٕالاخوان" يتناول الحق Cي التظاهر السلم 7فقط ،بينما يمتد مشروع القانون الحاiي
ليتناول التظاهر واملواكب والاجتماعات العامة ،لتشكل بذلك ً
قيدا ع@ى كافة صور التجمع السلم،7
حيث أن مواد املشروع الجديد أضافت من القيود ما ُيقيد الحق Cي التظاهر ،و تؤدي Cي التطبيق
العم@ي إiى مصادرته .يأتي هذا التعليق ليب 7ع@ى بيان ١أصدرته  ١٨منظمة حقوقية مصرية Cي ٢٣
أكتوبر .٢٠١٣
من ناحية أخرى فإن الجرائم وأعداد القت@ى واملصابن ال 7Uصاحبت عملية فض كل تظاهرة أو
ً
اعتصام ع@ى مدار السنوات الثالثة املاضية –بداية من  ٢٨يناير  ٢٠١١ح Uما حدث يوم ٦
١
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أكتوبر  ٢٠١٣مرو ًرا بمذبحة ماسبو ال 7Uتحل ذكراها الثانية هذﻩ ٔالايام وأحداث الاتحادية Cي
ديسم  ،٢٠١٢وأحداث سجن بورسعيد Cي يناير  ٢٠١٣واعتصامي ربعة العدوية وال}ضة Cي
أغسطس  –٢٠١٣تهن أن مصر ليست Cي حاجة إiى قانون تظاهر،بقدر ما تحتاج إiى التأكيد ع@ى
تفعيل وسائل املحاسبة القانونية الديمقراطية ع@ى الجرائم ال 7Uارتك}ا أفراد ٔالامن أو مجموعات
موالية للنظام تجاﻩ التظاهرات والاعتصامات السلمية .كما أ}ا تؤكد ع@ى ضرورة وجود تشريعات
تضع قيود صارمة ع@ى استخدام القوة املفرطة واملميتة من جانب قوات ٔالامن ،حيث أن التعامل
مع املظاهرات والتجمعات السلمية عن طريق التشريعات ،دون وضع أداء وممارسات قوات ٔالامن
Cي الاعتبار ،كفيل بأن يحيل أفضل قوانن التظاهر عند املمارسة إiى حقل خصب لالن}اكات.
بالرغم من ذلك فإن إصدار قانون التظاهر والتجمعات العامة كان –وال يزال– ضمن أولويات هذﻩ
الحكومات ،ليس }¢دف تنظيم وضمان ممارسة هذا الحق؛ وإنما }¢دف تقييدﻩ والافتئات عليه،
وهو ما يع عن إرادة سياسية معادية لحقوق ٕالانسان وحرياته ٔالاساسية لدى الحكومات املتوالية،
وال 7Uتجلت توجها~}ا السلطوية Cي محاوالت تقييد الحق Cي استخدام املجال العام بصورﻩ
ً
املختلفة؛ تارة بمحاولة تمرير قانون الجمعيات ٔالاهلية ،الذي يقيد حرية تكوين املنظمات
ً
والجمعيات ٔالاهلية؛ وتارة أخرى بمحاولة تقييد الحق Cي التظاهر والتجمع السلمC .7ي حن أن
ً
محاسبة من}كي حقوق وحريات املصرين ع@ى مدار هذﻩ ٔالاعوام؛ خاصة أفراد الجيش والشرطة
واملسئولن السياسين املتورطن Cي قتل آالف املتظاهرين ،لم تكن ً
أبدا من أولويات هذﻩ
الحكومات بأجهز~}ا املختلفة؛ بل إن ٕالافالت من العقاب ع@ى ان}اكات حقوق ٕالانسان بوجه عام
ً
عنوانا لهذﻩ املرحلة ،ال 7Uبدأت مع توiي املجلس العسكري
وحرية التعب بوجه خاص كان وال يزال
السابق للسلطة Cي  ١١فاير  ٢٠١١ومازالت مستمرة حٓ Uالان.
وسوف نوضح Cي السطور القادمة أهم املالحظات ع@ى بنود مشروع القانون.
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ً
أوال :قيود عGى حق الاجتماع العام
تب مشروع القانون املادة نفسها املتعلقة باالجتماعات العامة الواردة Cي القانون رقم  ١٤لسنة
ّ
١٩٢٣؛ حيث ّ
قيد مشروع القانون حق الاجتماع العام ،ومكن قوات ٔالامن من حضور الاجتماعات
العامة ،وأتاح لها إمكانية فضها .ليس ذلك فحسب ،بل إن مشروع القانون استباح املحل الخاص
ُ
وجعله تحت نطاق القانون .فاملادة الثانية ) (٢اعتت أن الاجتماعات ال 7Uتعقد Cي أماكن خاصة
ً
مقتصرا ع@ى الدعوة الشخصية– من قبيل الاجتماعات العامة ،ومن ثم يجوز
–وال يكون حضورها
لرجال ٔالامن حضورها ،تحت دعوى تأمي}ا ،كما يحق لهم كذلك تفريقها.
وبالتاiي ُيعت من قبيل الاجتماعات العامة ،الاجتماعات ال 7Uيعقدها ٔالاشخاص الاعتبارية الخاصة
كالجمعيات واملؤسسات ٔالاهلية ،ؤالاحزاب ،والنقابات العمالية ،واملهنية ،وغها؛ ملناقشة املسائل
ال 7Uتدخل Cي اختصاصها أو مناقشة أمر عام.
ُ
ً
محال ً
خاصا ،ولكن تطبيق أحكام هذا املشروع ُيدخل
مثال ع@ى ذلك ،تعد مقار ٔالاحزاب السياسية
الاجتماعات القائمة ف¬}ا Cي عداد الاجتماعات العامة ،ذلك ألن ٔالاحزاب السياسية تعقد العديد من
الاجتماعات }¢ذﻩ املقار –برغم خصوصي}ا -إال أنه من الجائز ألي فرد دخولها دون دعوة ،وبالتاiي
ً
يتعن ع@ى ٔالاحزاب ٕالاخطار بشأ}ا ،فضال عن أحقية رجال ٔالامن Cي حضور تلك الاجتماعات.
كذلك أخضع مشروع القانون إجراءات عقد الاجتماعات العامة إلجراءات التظاهر نفسها ،من
حيث ضرورة ٕالاخطار قبل الاجتماع بسبعة أيام "عمل" ،وإمكانية رفض وزارة الداخلية إقامة
الاجتماع ،كما سد ً
الحقا.

ً
ثانيا :تنظيم الاجتماع أو املظاهرة أو املوكب باإلذن املسبق من وزارة الداخلية
نظمت املادتان الثامنة والحادية عشر إجراءات تنظيم الاجتماعات العامة وتسي املواكب
واملظاهرات السليمة ،وأفردت املادة الثالثة والعشرون عقوبة الحبس والغرامة ع@ى مخالفة تلك
ٕالاجراءات .فاملادة الثامنة تناولت إجراءات "ٕالاخطار" ونصت ع@ى وجوب تقديمه قبل املوعد
بسبعة أيام عمل وحددت املادة الشروط الالزم توافرها Cي ٕالاخطار ،ثم أتت املادة الحادية عشر
لتفرغ مع ٕالاخطار من مضمونه وتعطي لوزارة الداخلية الحق Cي منع تنظيم الاجتماع أو املظاهرة
Cي حال حصولها ع@ى معلومات جدية ع@ى "نية" املنظمن أو املشاركن ع@ى ارتكاب أي من
املخالفات املنصوص عل¬}ا Cي املادة السابعة من القانون –وال 7Uسنتناولها ً
الحقا– أو إذا ارتكبوا أي
جريمة أخرى ،كما ألقت املادة عبء الطعن ع@ى قرار املنع ع@ى عاتق املتظاهرين .أما املادة الثالثة
٢
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والعشرون فقد عاقبت بالحبس والغرامة ال 7Uال تقل عن ألف جنيه وال تجاوز خمسة آالف جنيه
كل من قام بتنظيم اجتماع أو مظاهرة أو موكب دون إخطار.
Cي ضوء تلك القراءة نجد أن مشروع القانون قد جعل تنظيم املظاهرة أو الاجتماع بنظام
الخيص املسبق وليس باإلخطار ،وقام بتعقيد تلك ٕالاجراءات ع@ى املنظمن ،فمن ناحية جعل
تقديم ٕالاخطار قبل املوعد بسبعة أيام عمل ع@ى ٔالاقل أي تسعة أيام من الناحية الفعلية وي
تعت مدة طويلة ،ومن ناحية أخرى أعطى لوزارة الداخلية حق منع املظاهرة أو الاجتماع قبل
انعقادﻩ ً
بناء ع@ى مجرد الظن Cي وجود "نية" لدى املنظمن أو املشاركن الرتكاب جريمة ما ،وحيث
ً
أن النية أمر معنوي غ ملموس ،فضال عن كو}ا أمر شخ 7¸¹فمن غ املعقول أن يتم تقييد
ومصادرة حق من حقوق ٕالانسان ً
بناء عليه.
وبالدخول إiى التفاصيل نجد أن املادة  ١١من هذا املشروع حولت دور ٔالاجهزة ٔالامنية من ضمان
سالمة املتظاهرين وأم}م ،وحماية الحقوق ٔالاخرى ال 7Uقد تتأثر نتيجة ممارسة الحق Cي التظاهر؛
إiى سلطة وظيف}ا إضفاء ونزع الشرعية عن التظاهرات والاجتماعات العامةً ،
وفقا ملعاي
فضفاضة تعتمد ع@ى "النية" ،فح Uوإن أجازت املادة ملنظم 7الاجتماع أو املظاهرة الطعن ع@ى قرار
وزير الداخلية أمام القضاء ،إال أن هذا سيتب عليه إطالة إجراءات الاجتماع أو املظاهرة ،ودخول
املنظمن Cي تعقيدات قضائية؛ من أجل الحصول ع@ى حكم قضائي يمك}م من ممارسة حقهم Cي
التجمع السلم ،7وهو بذلك ُيبطل مفعول ٕالاخطارُ ،ويحوله ً
عمليا إiى تصريح من وزارة الداخلية.
ويذكر املقرر الخاص املع 7بالحق Cي حرية التجمع السلم 7والحق Cي حرية تكوين الجمعيات "أن
ممارسة الحريات ٔالاساسية ال ينب¼ي أن تكون مرهونة بتصريح مسبق من السلطات ،بل إن ٕالاشعار
)ٕالاخطار( كأق ¸¹إجراء يكون أساسه املنطقي تمكن السلطات الحكومية من تيس الحق Cي
حرية التجمع السلم."7
ً
بل أن املقرر الخاص يذهب إiى أن عملية ٕالاخطار Cي حد ذا~}ا ليست إجر ًاء
ضروريا Cي كل ٔالاحوال،
ً
إخطارا من ٔالاساس ،وCي الحاالت ال 7Uتتطلب
فالتجمعات البسيطة أو محدودة العدد ال تتطلب
ٕالاخطار يكون الهدف منه ليست عرقلة التجمع السلم ،7بل يكون بغرض "أن تتمكن الدولة من
وضع التيبات الالزمة لتسهيل حرية التجمع" ٣ويرى املقرر الخاص املع 7بالحق Cي حرية التجمع
السلم 7والحق Cي حرية تكوين الجمعيات أنه "ال ينب¼ي فرض تقديم إشعار مسبق كحالة مثالية إال
لدى تنظيم اجتماعات كى أو اجتماعات قد تعرقل حركة س الطرق".٤
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كما نؤكد ع@ى أن القانون الدوiي ال يتطلب بالضرورة أن تحتوي التشريعات املنظمة للتظاهر ع@ى
ً
أنواعا كثة من
إخطار مسبق ،كما يؤكد ع@ى أن املجتمعات الديمقراطية املفتوحة ال تستدÁي
التجمع ف¬}ا أي شكل من أشكال التنظيم الرسم ٥،7كما أن ٕالاخطار –بل ووجود تشريعات لتنظيم
التظاهر Cي ٔالاصل– ي Cي ٔالاساس أمور تتعلق بالثقافة السياسية للبلدان ع@ى اختالفها .ففي
العديد من البلدان الديمقراطية Cي أمريكا الالتينية ع@ى سبيل املثال –حيث تنتشر بشدة أشكال
ً
مختلفة من التظاهر الاجتماÁي– ال توجد تشريعات لتنظيم التظاهر ،أو تضع شروطا باإلخطار من
ِقبل املنظمن للمظاهرات ،وال يمنع هذا قوات الشرطة من التواجد لتأمن املظاهرات ،والتدخل
باستخدام ٔالادوات القانونية ٔالاخرى لحماية ٔالارواح والسلم املجتمÃي ،إذا طرأ ما يستحق التدخل.
ُ
نظمة للمظاهرات بشروطها
أي أننا نجد أن القوانن املنظمة للتظاهر والZام الدولة ؤالاطراف امل ِ
ً
حضورا Cي الدول الديمقراطية ،ال 7Uتنحسر ف¬}ا ظاهرة التظاهر لتصبح ي الاستثناء ،وال7U
أكÄ
ً
ً
تتمتع بقدر أك من الاستقرار وبمؤسسات ديمقراطية وأحزاب سياسية أك Äتنظيما وشفافية
تسمح بمشاركة شعبية أوسع.
أما إذا كان وجهة نظر املشرع أن الوضع Cي مصر يقت 7¸Æاشاط ٕالاخطار ،فيجب مراعاة أن ال
ْ
يتحول شرط ٕالاخطار إiى "إذن" ،٦وأال يتم وضع عراقيل بوقراطية مرهقة تقوض إمكانية ممارسة
عمليا .ويتمثل هذا التقويض Cي إطالة فة ٕالاخطار حيث أنه ً
هذا الحق ً
طبقا للممارسات الفض@ى،
ال 7Uتتعرض للحق Cي التجمع السلم 7والتظاهر ع@ى أ}ا يجب أال تطول بشكل زائد عن الحاجة –
ً
خاصة Cي سياق اجتماÁي تنتشر به ظاهرة التظاهر ألسباب مختلفة .ومن هنا فإنه ً
طبقا للمادة
يوم
الثامنة من املسودة ٔالاخة لقانون التظاهر ،وال 7Uقامت بمد الفة املطلوبة قبل ٕالاخطار من ٍ
واحد لسبعة أيام تتناCى مع هذﻩ املبادئ ،وال يمكن تفسها إال باعتبارها محاولة لتقويض الحق Cي
التظاهر ،بخالف أ}ا – ً
عمليا– غ قابلة للتنفيذ Cي مصر.
أما املادة الثالثة والعشرون ،فقد عاقبت ع@ى تنظيم مظاهرة أو اجتماع أو موكب دون ٕالاخطار
املنصوص عليه Cي املادة الثامنة بعقوبة الحبس والغرامة ال" 7Uال تقل عن ألف جنيه وال تجاوز
خمسة آالف جنيه" ،فمن ناحية فقد عاقبت هذﻩ املادة ع@ى التظاهر بحد ذاته دون إخطار؛
ً
ُ
بصرف النظر عن اقانه بأي جرائم تشكل ان}اكا لحقوق أخرى من عدمه .ومن ناحية أخرى ،لم
تك مساحة ملا يعرف بالتجمعات العفوية ،حيث أنه من املتعارف عليه ً
دوليا –حC Uي الدول ال7U
تأخذ بنظام ٕالاخطار املسبق– وجود استثناء من ٕالاخطار ملا يعرف بالتجمعات العفوية ،وي ال7U
ً
مسبقا نتيجة حدث مفاËئ ٧.وCي جميع ٔالاحوال يجب أال يتب
تحدث بسبب تجمع غ مرتب له
٥
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ع@ى عدم ٕالاخطار أية عقوبات مالية أو إدارية ٨،فال يجب أن ُينظر إiى التجمع السلم 7ع@ى أنه
جريمة قائمة Cي حد ذاته إن تمت ممارسته دون إخطار.

ً
ثالثا :القانون يقيد حق الاجتماع العام والتظاهر والاعتصام )ي محيط بعض
املصالح واملؤسسات العامة
أعطى مشروع القانون Cي املادة السادسة عشر للمحافظن املختصن سلطة إصدار قرار بتحديد
حرم آمن أمام بعض املنشئات ،يحظر ع@ى املشاركن Cي التجمع السلم 7تجاوزﻩ ،ع@ى أال يقل هذا
الحرم عن مائة م وال يزيد عن ثالثمائة م ،كما أعطت نفس املادة للمحافظن سلطة إضافة
مواقع جديدة ً
تبعا للمتغات .وحدد مشروع القانون تلك املواقع ب "القصور الرئاسية ،املجالس
التشريعية ،مقار مجلس الوزراء والوزارات واملحافظات ،مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية،
ؤالاماكن ٔالاثرية ،واملتاحف ،مقار املحاكم والنيابات ،املستشفيات ،دور العبادةٔ ،الاماكن ٔالاثرية،
السجون وأقسام ومراكز الشرطة ؤالاجهزة والجهات ٔالامنية والرقابية ،املقار التابعة للقوات
املسلحة ،وكافة املنشآت الحكومية واملستشفيات واملطارات واملؤسسات التعليمية واملنشآت
الحيوية واملرافق العامة".
ويالحظ ع@ى تنظيم مشروع القانون ألماكن التظاهر أنه أعاق عملية تواصل املتظاهرين مع
ً
الجمهور أو الجهة املُ َ
س}دفة ،وهو ما يعد إخالال باملعاي الدولية Cي هذا الصدد ،حيث أن تواصل
املتظاهرين مع الجمهور هو أحد أهم أهداف املظاهرة ،لذا يتعن ع@ى الدولة أن تضع Cي اعتبارها
ً
قيودا ع@ى مكان وزمان املظاهرة إذا كان من شأن تلك القيود التأث ع@ى رسالة
عدم وضع
ُ
املتظاهرين ،وكقاعدة عامة يجب أن يتاح تنظيم املظاهرات ع@ى مرأى ومسمع من الجمهور
املس}دف ٩.كما أن تطبيق مثل هذا النص ع@ى أرض الواقع Cي مصر سيكون مستحيل عمل ًيا،
حيث أن معظم –إن لم يكن كل -املواقع املنصوص عل¬}ا Cي املادة السادسة عشر ال يوجد
مساحات كافية من الخالء أمامها مما يحقق قاعدة أن تكون التظاهرة ع@ى مرأى ومسمع من
الجمهور املس}دف .ع@ى سبيل املثال إذا كان املس}دف من إحدى املظاهرات هو حث أعضاء
مجلس الشعب ع@ى اتخاذ موقف تشريÃي ما ،فبتطبيق هذا الشرط سيكون مكان املظاهرة–
ً
تقريبا -ميدان طلعت حرب ،مما قد ُيفقد املظاهرة معناها لعدم تواصلها مع الجمهور املس}دف
م}ا.
٨
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ر ً
ابعا :حظر التظاهر والتجمع السلمي )ي أماكن العبادة
ً
ً
أساسيا من املجال العام ،ال 7Uاعتاد ٔالافراد واملجموعات ع@ى
جزء
تعت أماكن العبادة
استخدامها كمنصات للتعب عن الرأي ،وبمناسبة احتماالت تجمع أعداد كبة من املواطنن
داخل هذﻩ ٔالاماكن ،نجد أن أغلب التظاهرات الكى ع@ى مدار ٔالاعوام الثالثة ٔالاخة –ومن قبل
ذلك– يتم الدعوة لها لتكون هذﻩ ٔالاماكن )املساجد والكنائس( نقطة انطالقها الرئيسية.
ونصت املادة الخامسة من مشروع القانون ع@ى حظر الاجتماع العام Cي أماكن العبادة لغ غرض
العبادة ،كما حظر تسي مواكب إل¬}ا أو التظاهر ف¬}اُ .ويعت هذا الحظر ً
ً
خطا ع@ى الحق Cي
قيدا
التجمع السلم 7الذي يشكل بدورﻩ ً
عائقا أمام حرية التعب ،ويتعارض مثل هذا الحظر مع
املمارسات واملعاي الدولية للحق Cي التجمع السلم 7حيث أ}ا وضعت حظر شامل وعام ع@ى أماكن
ً
بعي}ا ،١٠خاصة أن القيد غ مرتبط باستخدام العنف أو الاعتداء ع@ى حرية الاعتقاد داخل هذﻩ
ٔالاماكن؛ بل جاء الحظر ً
مطلقا وغ مشروط.
كذلك نصت املادة الثامنة عشر ع@ى أنه " ُيعاقب من يخالف ذلك بالحبس أو بالغرامة ال 7Uال تقل
جن¬}ا أو بإحدى هاتن العقوبتن" ،وهو ما يعً 7
جن¬}ا وال تجاوز مائة ألف ً
عن خمسن ألف ً
أيضا
أن هذﻩ العقوبة ُتوقع ع@ى من يتظاهر داخل أماكن العبادة؛ أو ُي ّ
س ً
موكبا لها ،بصرف النظر عن
ارتكابه ألي أعمال عنف من عدمه ،وهو يع 7أن العقوبة غ مرتبطة بأي جريمة قد تنشأ عن
ً
امتدادا ملنطق تجريم التجمع
ممارسة الحق Cي التظاهر ،لك}ا مرتبطة بالتظاهر ذاته ،مما يمثل
السلم ،7والذي ُيرسخ له ذلك املشروع.

ً
خامسا :مصادرة الحق )ي الاعتصام واملبيت )ي أماكن الاحتجاجات
نصت املادة التاسعة من مشروع القانون ع@ى "أنه ال يجوز أن يتب ع@ى التظاهرات أو
الاجتماعات العامة الاعتصام أو املبيت بأماك}ا ،أو تجاوز املواعيد املقررة لها" ،وهو ما يؤكد وجود
نية لدى املشرع إل}اء حقبة الاعتصامات الاحتجاجية ال 7Uكانت إحدى سمات السنوات الثالث
ً
بداية من ثورة يناير ،ال 7Uتوجت أحدا}Ñا ٔالاوiى باعتصام الثمانية عشر ً
يوما الشه،
ٔالاخة؛
والذي حاز ً
ً
ً
واسعا ،أضفى ع@ى فكرة الاعتصام Cي ذا~}ا مشروعية ارتبطت بالدفاع
جماهيا
تأييدا
أيضا جاء مطل ًقا وغ مشروط ،فاالعتصام ً
واملطالبة بالحقوق .وهذا الحظر ً
وفقا ملشروع القانون
الحاiي مجرم Cي ذاته؛ سواء اقن بارتكاب جرائم من عدمه.
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ً
سادسا :التوسع )ي ٔالافعال املحظورة )ي القانون كمدخل ملنع ممارسة التجمع
السلمي أو باب لفضه
توسع مشروع القانون Cي ٔالافعال املحظور ارتكا}¢ا أثناء ممارس}م لحق التجمع السلم ،7حيث
ً
استخدم عبارات فضفاضة تصعب ع@ى الضبط القانوني لتكون
مرا ملنع ممارسة الحق،
ُ
فمشروع القانون –كما جاء Cي مادته السادسة– حظر ارتداء أقنعة أو أغطية تخفي مالمح الوجه.
ً
خصوصا وأن مشروع القانون قد رتب عقوبات سالبة
وهو ٔالامر غ املنطقي من وجهة نظرنا،
للحرية وي الحبس والغرامة ال 7Uال تقل عن خمسن ألف جنيه وال تزيد عن مائة ألف جنيه أو
بإحدى هاتن العقوبتن ،فنجد مشروع القانون هنا قد عاقب بالحبس ع@ى مجرد ارتداء أقنعة
تخفي معالم الوجه وهو ما نعتﻩ ً
قيدا ع@ى الحريات الشخصية للمتظاهرين .ليس ذلك فحسب،
ً
بل إن تغطية مالمح الوجه قد يكون
أسلوبا مشروع يلجأ إليه بعض املتظاهرين أو املجتمعن أثناء
ً
ً
ً
تنظيمهم مظاهرة ضد صاحب عمل خوفا من ترصدهم وفصلهم تعسفيا الحقا.
بخالف حظر املبيت والاعتصام بأماكن التجمع ،حظر مشروع القانون –كما جاء Cي مادته
السابعة– ممارسة حق التجمع السلم 7إذا تم ٕالاخالل باألمن أو النظام العام أو تعطيل ٕالانتاج أو
تعطيل مصالح املواطنن أو التأث ع@ى س العدالة أو املرافق العامة أو قطع الطرق واملواصالت أو
تعطيل حركة املرور.
رتب مشروع القانون عقوبة الحبس الذي ال تقل مدته عن سنتن وال تجاوز خمس سنن ،أو
بالغرامة ال 7Uال تقل عن خمسن ألف جنيه وال تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتن العقوبتن؛
ع@ى من يخالف الحظر الوارد Cي املادة السابعة.
فمشروع القانون هنا رتب عقوبات سالبة للحرية وغرامات مرتفعة ع@ى أفعال غ واضحة ومحددة
كاإلخالل بالنظام العام ؤالامن العام أو التأث ع@ى س العدالة.
كما أن عدم تعطيل حركة س املرور بواسطة التجمع السلم 7هو أمر مستحيل عمل ًيـا ،حيـث أنـه ال
ُيتوقــع Cــي املظــاهرات أو التجمعــات الكبــة أال تعطــل حركــة املــرور .مــن ناحيــة أخــرى فــإن الفكــرة مــن
ٕالاخطــار الــذي اشــط مشــروع القــانون تقديمــه قبــل القيــام بمظــاهرة أن ُيتــيح فرصــة للســلطات Cــي
توجيه مسارات املرور ً
بعيدا عن أماكن التظـاهر .لـذلك يجـب أن ُينظـر إiـى حـق املـواطنن Cـي التظـاهر
إiى كونه حق يمارسه املواطنون Cي الطرقات العامة ،وهو ال ينفصل عن حق املواطنن Cي اسـتخدام
املس ــاحات واملي ــادين العام ــة كمث ــل ح ــق الس ــ أو قي ــادة الس ــيارات  Cــي تل ــك ٔالام ــاكن ،ف ــال يمك ــن أن
١١
تفرض قيود ع@ى ممارسة املواطنن لحقوقهم ملجرد أ}ا ستعطل حركة املرور.
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ً
سابعا :إباحة استخدام القوة لتفريق التظاهرات )ي حاالت ال تستو)ي الشروط
ال fgيمكن وصفها بالحد ٔالادنى املنصوص عليه )ي املواثيق الدولية
تبــيح املــادة الثانيــة عشــر لقــوات ٔالامــن تفريــق املظــاهرات Cــي حالــة صــدور أي ســلوك مــن املشــاركن
ً
ُيشــكل جريمــة ُيعاقــب عل¬}ــا القــانون أو خــروج "املشــاركن ف¬}ــا" عــن الطــابع الســلم .7أوال يــنقص هــذا
ً
ً
القانون
وضوحا للتجمع السلم ،7والذي قد يدخل Cـي نطـاق تعريفـه أشـكال مـن السـلوك
تعريفا أكÄ
ُ
ُ
قــد تـزعج أو ت×ــ¸ Öلآلخــرين ،أو قــد تعطــل مــن نمــط الحيــاة الاعتياديــة أو املــرور أو تعـوق بشــكل مؤقــت
نشـاطات املـواطنن ٓالاخـرين .كمـا أن اسـتخدام العنـف مـن جانـب عـدد قليـل مـن املشـاركن ال ُيحـ ّ ِـول
ً
تلقائيا أي تجمع سلم 7إiى تجمع عنيف ١٢،فينب¼ي أن تكون أولوية الشرطة ،ح Uقبـل تيسـ التمتـع
بــالحق Cــي التجمــع ،ـي حفــظ الســلم املجتمÃــي ؤالامــن العــام ،وCــي بعــض الحــاالت يمكــن للشــرطة أن
ً
تتعامـل مـع خطـر يمثلـه عـدد قليـل مـن ٔالافـراد بصــورة فرديـة ،بـدال مـن تفريـق تجمـع ضـخم ،ممـا قــد
ينــتج عنــه اتســاع وتــة العنــف وخــروج الوضــع عــن الســيطرةً .
علم ـا بــأن الشــرطة لــد}Ùا مــن ٔالادوات
القانونية ما يتيح لها التعامل مع خروج أفراد معينة عن القانون بدون الحاجة إiى النص ع@ـى ذلـك
Cي قانون لتنظيم التجمعات السلمية.
ّ
جدير بالذكر ،أن مقÚي املشـروع اسـتخدموا عبـارة " ُيشـكل جريمـة ُيعا ِقـب عل¬}ـا القـانون" حيـث أن
لفظ "جريمـة" ع@ـى إطالقـه يشـمل كافـة أنـواع الجـرائم املقـررة بقـانون العقوبـات )الجنايـات ،الجـنح،
املخالفــات( ،وبالتــاiي فإنــه يكفــي وقــوع أيــة مخالفــة ال تجــاوز عقوب}ــا الغرامــة الUــ 7ال تزيــد عــن ١٠٠
ـرا لفــض الاجتمــاع أو املظــاهرةً .
جنيــه؛ لتكــون مـ ً
أيضـا تطبيــق املــادة الثانيــة عشــر ُيتــيح لقــوات ٔالامــن
تفريـق الاجتمــاع ،بنـ ًـاء ع@ــى هتــاف املشــاركن ضــد إحـدى مؤسســات الدولــة أو ضــد أحــد املســئولن Cــي
الدول ــة أو نع ــ}م بالفس ــاد ،حي ــث أن ه ــذا الفع ــل ُيع ــد جريم ــة ق ــذف أو إهان ــة ُيعا ِقـ ـب عل¬} ــا ق ــانون
العقوبات.
كما أنه ال توجد قيود كافية ع@ى القوة املتاح استخدامها من جانب قوات ٔالامن ،وإن كانت القيـود
املطروحــة أفضــل ممــا هــو منصــوص عليــه Cــي قــانون هيئــة الشــرطة رقــم  ١٠٩لســنة  ١٩٧١والق ـرار
ٕالاداري رقم  ١٥٦لسنة  ١٩٦٤الخاص باستخدام القـوة مـن قبـل رجـال الشـرطة .حيـث يسـمح هـذا
القـ ـرار باس ــتخدام الق ــوة القاتل ــة لف ــض التجمع ــات السـ ــلمية C ،ــي تن ــاقض ف ــج م ــع أبس ــط املبـ ــادئ
املنصــوص عل¬}ــا Cــي املواثيــق الدوليــة والدســات املصــرية .أمــا Cــي مشــروع القــانون الحــاiي فــإن املــادة
الثالثة عشر واملادة الرابعة عشر تنصان ع@ى التدرج Cي استخدام القوة عند اتخاذ قرار التفريق،
ولعل من ٔالامور ٕالايجابية القليلة Cـي مشـروع القـانون هـو وضـع سـقف السـتخدام القـوة Cـي الحـاالت
العاديـة ،وهـو اسـتخدام طلقـات الخرطـوش ،وٕالاشـارة إiـى مفهـوم "التناسـبية" Cـي التعامـل مـع الخطـر
املسلح ،وهو املفهوم الـذي يجـب أن يحكـم كـل أفعـال رجـال الشـرطة ،ولـيس فقـط اسـتخدام القـوة
١٢
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Cي الاضطرابات العامة ١٣.ولكن هذا القيد يكـاد يفقـد فعاليتـه ً
تمامـا؛ بـإطالق حـق رجـال الشـرطة Cـي
اســتخدام القــوة Cــي حال ـة لجــوء أحــد املشــاركن Cــي املظــاهرة الســتخدام الســالح بــدون قيــود كافيــة،
وبتوصــية فقــط بالتعامــل بوســائل تتناســب مــع قــدر الخطــرً ،
علمـا بــأن هــذا القيــد –املــوك لتقــدير
رجال الشرطة عمليا– لن يتحقق ،حيث أن مفهوم التناسـبية غائـب ً
تمامـا عـن تـدريب وعمـل رجـال
الشــرطة Cــي مصــر ،كمــا أن الشــرطة املصــرية اعتــادت اســتخدام أق¹ــ¸ وســائل العنــف املتاحــة Cــي
أغلــب ٔالاحــوال ،وهــو مــا يظهــر مــن الحــاالت الكثــة الUــ 7قامــت الشــرطة ف¬}ــا بتفريــق املظــاهرات Cــي
ٔالاع ــوام ال ــثالث املاض ــية .ل ــذا ،فإن ــه يتوج ــب ع@ ــى املش ــرع رب ــط الح ــق  Cــي اس ــتخدام ٔالاس ــلحة الناري ــة
بوجــود خطــر وشــيك }Ùــدد ٓالاخــرين أو الــنفس بــاملوت أو باإلصــابة الخطــة ،أو للقــبض ع@ــى شــخص
يمث ــل ه ــذﻩ ٔالاخط ــار فق ــط ١٤.وم ــن امله ــم ال ــنص ع@ ــى ه ــذا القي ــد ،وأن يكف ــل الق ــانون أو أن ي ـZامن
ُ
نظمــة لعم ــل الش ــرطة،
صــدور أي تش ــريعات لتنظــيم التظ ــاهر ،بتع ــديل ع@ــى الق ــوانن والق ـرارات امل ِ
ً
ينص صراحة ع@ى محاسبة ومعاقبة رجال الشرطة الذين يتعسفون Cي استخدام القوة أو ُيسيئون
استخدامها باعتبار ذلك جريمة جنائية.
وأخ ـا فــإن املــواد مــن الثانيــة عشــر إiــى الرابعــة عشــر تتجاهــل التفــاوض أو الوســاطة للتقليــل مــن
وتة املواجهة ،وتكتفي بمجرد مطالبة املشاركن باالنصراف الطوÁي ثم التحذير باستخدام القـوة،
وهو ما ال ُيلزم قوات ٔالامن بتطوير إمكانا~}ا Cي التفاوض أو الوساطة ،بعكس الحالة ٔالاوiى وال 7Uقد
تكون السبيل ٔالانجح لتقليل حدة املواجهات ومن ثم الخسائر البشرية واملادية والسياسية.

ً
ثامنا :العقوبات املغلظة ال fgيخصصها مشروع القانون ملخالفيه تفتقد أدنى
معاي /0حقوق ٕالانسان )ي التجريم والعقاب
يعاقب القانون بالحبس و الغرامة ال 7Uال تقل عن خمسن ألف جنيه وال تزيد عن مائة ألف جنيه
أو بإحدى العقوبتن ،ع@ى تجاوز الحرم ٓالامن ،الذي ال يقل عن مائة م ،وال يزيد ع@ى ثالثمائة
م ،أمام بعض املؤسسات العامة ،أو تجاوز املساحات املحددة للتظاهر ،بصرف النظر عن اقان
هذﻩ املخالفات بجرائم أو بأعمال عنف من عدمه ،وهو املنطق ذاته املعمول به Cي العقاب ع@ى
تنظيم التظاهرات والاجتماعات العامة دون إخطار Cي املادة الثالثة والعشرون وكما أوضحنا ً
سلفا.
إذ أن الاعتبار – ً
وفقا ملشروع القانون– يكون بااللZام باإلجراءات أو مخالف}ا ،وليس بارتكاب جرائم
ً
ُيعا ِقب عل¬}ا القانون أثناء التظاهر أو الاجتماع العام ،وهو ما ُيعد تحايال من املشرع ع@ى مبدأ
١٣
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شرعية الجرائم والعقوبات ،الذي يق 7¸Æبأنه "ال عقاب إال عGى الفعل ٓالاثم الذي يعد جريمة
بنص القانون" ،واملقصود بالقانون هنا هو القانون العقابي العام ،وليس شرعنة التحايل ع@ى هذا
املبدأ القانوني الجوهري ،بتضمن العقوبات داخل قانون خاص املُ َ
فض فيه أن ينظم ممارسة
الحق ،ويك العقاب ع@ى ارتكاب الجرائم ال 7Uتقع بمناسبة ممارسة الحق Cي التظاهر لقانون
العقوبات.

ً
تاسعا :تعارض نصوص مشروع القانون مع الtuامات مصر الدولية بشأن حرية
التعب /0والحق )ي التجمع السلمي
ً
إن مصر باعتبارها طرفا Cي عدد من املعاهدات واملواثيق الدولية ال 7Uتضمن حرية التعب والحق
Cي التجمع السلم ،7تلZم بتضمي}ما Cي تشريعا~}ا الداخلية ،ويخالف مشروع القانون الخاص
بالتظاهر والاجتماع العام ً
عددا من النصوص الهامة الواردة Cي هذﻩ املواثيق ،كاملادة التاسعة
عشر من العهد الدوiي للحقوق املدنية والسياسية ال 7Uنصت ع@ى أنه:
 -١لكل إنسان حق Cي اعتناق آراء دون مضايقة.
 -٢لكل إنسان حق Cي حرية التعب .ويشمل هذا الحق حريته Cي التماس مختلف ضروب
املعلومات ؤالافكار وتلق¬}ا ،ونقلها إiى آخرين دونما اعتبار للحدود؛ سواء ع@ى شكل مكتوب أو
مطبوع أو Cي قالب ف 7أو بأي وسيلة أخرى يختارها.
 -٣تستتبع ممارسة الحقوق املنصوص عل¬}ا Cي الفقرة  ٢من هذﻩ املادة واجبات ومسئوليات
خاصة .وع@ى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود؛ ولكن شريطة أن تكون محددة بنص
القانون ،وأن تكون ضرورية:
)أ(

الحام حقوق ٓالاخرين أو سمع}م.

)ب( لحماية ٔالامن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو ٓالاداب العامة.
ً
كما نصت املادة الحادية والعشرين من العهد ذاته ع@ى أن "يكون الحق Cي التجمع السلمُ 7معفا
ُ ّ
به .وال يجوز أن ُيوضع من القيود ع@ى ممارسة هذا الحق إال تلك الُ 7Uتفرض ً
طبقا للقانون وتشكل
تداب ضروريةC ،ي مجتمع ديمقراطي ،لصيانة ٔالامن القومي أو السالمة العامة أو النظام العام ،أو
حماية الصحة العامة ،أو ٓالاداب العامة أو حماية حقوق ٓالاخرين وحريا~}م".

١٤
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وقد أكد املقرر الخاص لألمم املتحدة املع 7بالحق Cي التجمع السلم 7والجمعياتC ،ي تقريرﻩ
الصادر بتاريخ  ،٢٠١٣/٤/٢٤ع@ى أن السلطات قوضت  ،حاالت كثة ً
جدا ،القدرة على تنظيم
ً
نتيجة لذلكّ ،
ضيق
التجمعات السلمية ،من}كة بذلك قواعد حقوق ٕالانسان الدولية ومعايها .و
نطاق الحق Cي املشاركة Cي إدارة الشئون العامة الذي نصت عليه املادة  ٢٥من العهد الدوiي
الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.
ً
مجددا إiى التعليق العام رقم  ٢٥لسنة ،١٩٩٦
وCي هذا السياق يود املقرر الخاص أن يش
الصادر عن اللجنة املعنية بحقوق ٕالانسان واملتعلق باملشاركة Cي إدارة الشئون العامة وحق
الاقاع ،وقد جاء فيه ما ي@ي:

”

١٥

"كما يش/uك املواطنون )ي إدارة الشئون العامة من خالل املناقشات العامة
والحوار مع ممثلم ،أو من خالل قدرم عGى تنظيم أنفسهم" .وتعزز ھذﻩ
املشاركة بضمان حرية التعب والاجتماع وتكوين الجمعيات .كما أضاف التقرير
ً
الtuاما
سالف الذكر "إن الدول ملtuمة بموجب القانون الدوي لحقوق ٕالانسان
إيجابيا؛ ال بتوف /0حماية فعالة للتجمعات السلمية فحسب؛ وإنما ً
ً
أيضا بتيس/0
ممارسة الحق )ي حرية التجمع السلمي ،والقانون ال يحمي سوى التجمعات غ/0
العنيفة الُ fgيبدي فا املشاركون نوايا سلمية ينبي اف/uاضها ،وال ُيحرم الفرد
ً
أشخاصا آخرون من أعمال
من حقه )ي حرية التجمع السلمي بسبب ما يج/uحه
١٦
عنف متفرقة أو غ/0ها من ٔالافعال املستحقة للعقاب" .

أ ? &.ا .ر ا Cص:
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A.HRC
.23.39_EN.pdf
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