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قانون حماية المجتمع من الخطرين يكشف غياب نية إصالح وزارة الداخمية
قانون استثنائي معيب بودف إضفاء شرعية عمى ممارسات قمعية
ورقة موقف مشتركة
يكشؼ مشروع قانوف "حماية المجتمع مف الخطػريف" المدػ ـ مػف و ازرة ال اخميػة عمػ عػ ـ وجػو نيػة حديديػة لػ

الدػامميف عمػ

إ ارة البال بإح اث إصالحات حديدية عم جهاز الشرطة ،بؿ هي ته ؼ إل إضفاء الشرعية عمػ أ وات التسػمط التػي كانػت
تسػػتخ مها قبػػؿ رػػورة  52ينػػاير وبه ػ ها ،بحجػػف مختمفػػة منهػػا التص ػ ي لظػػاهرة مػػا يهػػرؼ بالبمطجػػة أو ا نفػػالت ا منػػي ،وهػػي

ا فه ػػاؿ الت ػػي م ػػف الممك ػػف مواجهته ػػا بالتشػ ػريهات الحالي ػػة وف الحاج ػػة إلػ ػ قػ ػوانيف تهػ ػ ر حد ػػوؽ ا نس ػػاف والمب ػػا
وال ستورية المستدرة.

الدانوني ػػة

خر -فػػي محاولػػة سػػت الؿ
فبهػ محػػاو ت عػ ة ل بدػػاء عمػ حالػة الطػوار أو إعػػا ة فرضػػها تحػػت مسػػميات أخػر  ،بػ أت مػ ا
الفراغ التشريهي وغياب البرلماف -في محاولة تمرير حزمة مف الدػوانيف التسػمطية التػي تكفػؿ لػو ازرة ال اخميػة صػالحيات واسػهة
غيػػر منطديػػة

يممكهػػا رجػػاؿ الشػػرطة فػػي أكرػػر ال ػ وؿ قمهيػػة .وق ػ اطمهػػت المنظمػػات الموقهػػة عم ػ مشػػروع قػػانوف "حمايػػة

المجتمع مػف الخطػريف" والمدػ ـ مػف و ازرة ال اخميػة ،فباإلضػافة إلػ كونػق قػانوف تهسػفي يسػه إلػ محاولػة تدنػيف أ وات قمهيػة
ومحاولة إ خاؿ صالحيات استرنامية لمشرطة في التشػريهات الها يػة -أي محاولػة لخمػؽ حالػة طػوار

اممػة بػ وف الحاجػة إلػ

إعػػالف حالػػة الط ػوار  -فػػالموا الدانونيػػة المضػػمونة فػػي مشػػروع الدػػانوف تفتدػػر إل ػ ال قػػة فػػي التهريػػؼ وتتميػػز بالركاكػػة فػػي
الصياغة ولف تستمر طويال -إذا مررت -قبؿ أف يتـ الطهف في ستوريتها.
فالدانوف يجرـ أفها غير مهرفة قانونيا ،فيجرـ عم سبيؿ المراؿ سموكا يدوـ بػق شػخم مػا "وضعع بعن نفسعن حعي حالعة تنبع
عن خطورتن عمى النظام العام" ،وهو ما يتهارض مػع مبػا

ال سػتور ومػا تػنم عميػق مواريػؽ حدػوؽ اإلنسػاف ال وليػة مػف أف

الهدوبػػة توقػػع عم ػ فهػػؿ مػػا ي وليسػػت عم ػ ت ػوافر س ػوابؽ إجراميػػة أو ارتيػػاب فػػي أشػػخام .وهػػذا مػػا اسػػتدرت عميػػق المبػػا

ال سػػتورية والتش ػريهات الجناميػػة المص ػرية وال وليػػة .باإلضػػافة إل ػ أنػػق

يحتػػوي حت ػ عم ػ تهريػػؼ واضػػم لمشػػخم المجػػرـ،

فينم مشروع الدانوف عم مهاقبػة "مهتػا ي اإلجػراـ" ،وهػو مػا يهرفػق مشػروع الدػانوف ب ػ "يقصعد بمعتعادا ارجعرام وحقعاك محكعام
هذا القانون من اعتاد ارتكاب الجرائم" ،وهو تهريؼ يفتد ال قة بؿ أنق في حديدة ا مر يفتد إل تهريؼ.

أمػػا عػػف الصػػالحيات التػػي يمنحهػػا الدػػانوف لمشػػرطة فهػػي صػػالحيات اسػػترنامية وتسػػمطية بامتيػػاز ،وطبدػا لتهريػػؼ الدػػانوف نفسػػق

فهي "تدابير وقائية" وهو مصطمم

ينتمي إ إل الدوانيف ا سترنامية؛ وبالتالي فهػو يضػفي صػفة ال يمومػة عمػ تشػريع فػي

جػػوهرا اسػػترنامي .كمػػا أف الدػػانوف المدتػػرح

يضػػع أي ح ػ زمنػػي لتنفيػػذ تمػػؾ اإلج ػراءات ،فالدػػانوف يػػنم عم ػ الوضػػع تحػػت

المراقبة أو حظر التواج في مناطؽ مهينة أو اإلي اع في أح م سسات الهمؿ -وهػو نػوع مػف أنػواع ا حتجػاز -و يحػ حػ

زمني لهذا اإلجراءات.
وق ػ سػػبؽ لممحكمػػة ال سػػتورية الحكػػـ به ػ ـ سػػتورية ع ػ ة ق ػوانيف تهطػػي الشػػرطة صػػالحيات إضػػافية تخػػاذ ت ػ ابير وقاميػػة فػػي
حا ت ا شتباا .منها الحكـ الصا ر في الطهف رقـ  3لسنة  01قضامية بجمسػة  5ينػاير عػاـ  0993بهػ ـ سػتورية المػا تيف

الخامسػة والسا سػػة مػف المرسػػوـ بدػػانوف رقػـ  99لسػػنة  0992بشػنف المتشػػر يف أو المشػػتبق فػيهـ ،وهػػي نصػوم مشػػابهة جػ ا

لمنصوم المدترحة في المشروع المد ـ مف ال اخمية ،والتي كانت تدضي بمهاقبة المشتبق فيػق بتح يػ اإلقامػة أو الوضػع تحػت
مراقبة الشرطة أو اإلي اع في أح م سسات الهمؿ .وق عرفت الما ة  2مف قانوف  99لسنة  0992المشتبق فيق عم أنق "كل
شخص يزيد سنن عمى ثماني عشرة سنة وحكم عمين أكثر من مرة حي جرائم معرحة بالتفصيل حي القعانون أو "اشعتور" عنعن

اعتياد ارتكاب بعع

الجعرائم" .وقػ حكمػت ال سػتورية الهميػا كنػذاؾ بهػ ـ سػتورية هػذا النصػوم ،فا صػؿ هػو أف يكػوف لكػؿ

جريمة عدوبة مح ة ينم الدػانوف عميهػا ،وأف تكػوف ا فهػاؿ التػي تجرمهػا الدػوانيف الجزاميػة محػ ة بصػورة قاطهػة ،وأف تكػوف
رجػػة اليدػػيف مػػف قبػػؿ أجهػزة اإلنفػػاذ فػػي أعمػ مسػػتوياتها ،وذكػػرت المحكمػػة ال سػػتورية فػػي نػػم الحكػػـ أف "غمععو

الق عوانين

الجزائية مرتبط بإساءة استخدام السمطة" وأف ال موض والتشريهات المبهمػة أو "المرنػة" تسػمم لزجهػزة التنفيذيػة بتوسػيع امػرة

التجريـ و"ابتداع جرائم ال يكون المشرع قد قصد إلى إنشائوا".

كما أك ت المحكمة ال ستورية كنػذاؾ عمػي المبعدأ الععام القائعل أن امصعل حعي ارنسعان البعراءة وأن هعذا أصعالك ثابتكعا .وقػ بنػي
حكػػـ المحكمػػة عمػ أف واعػػي ا شػػتباا المهرفػػة فػػي الدػػانوف المطهػػوف فيػػق ليسػػت مرتبطػػة بفهػػؿ مممػػوس و عمػ واقهػػة ما يػػة

تمرؿ سموكا مح ا أتاا الجاني ،وأف هذا ا تجاا التشريهي الدامـ عم ا فتراض المبني عمػ التػاريو والتدػارير ا منيػة ينػاهض
نصوم ال ستور التي تجرـ ا فهاؿ فدط .وبالتالي فا شتهار بإتياف جريمة مهينة أو ا شتباا بالنية في الديػاـ بارتكػاب جريمػة
أخير فد أقرت المحكمة أف هذا النوع مف التجريـ هو بمرابة مهاقبة الشخم مػرتيف عمػ فهػؿ
يجوز التجريـ عم أساسق .و ا

واح  ،وهو مب أ

يجوز طبدا لم ستور والمواريؽ ال ولية ،بؿ ولما تواترت عميق أحكاـ محكمػة الػندض المصػرية حيػث اسػتدرت

هذا ا حكاـ عمي أنق مف المدرر أنق

يجوز محاكمة الشخم عف فهؿ واح مرتيف ،ذلؾ أف ا ز واج في المسمولية الجنامية

عف الفهؿ الواح أمر يحرمق الدانوف وتتػنذ بػق اله الػة ،إذ مػف الدواعػ المدػررة أنػق

يصػم أف يهاقػب جػاني عػف ذات الفهػؿ

مرتيف ،ومخالفة هذا المب أ يدوض مف ولة الدانوف التي مف المفترض أف الدامميف عم حكـ البال يسهوف إلقامتها.
كم ػػا أف مش ػػروع الد ػػانوف المدػ ػ ـ م ػػف و ازرة ال اخمي ػػة بش ػػنف حماي ػػة المجتم ػػع م ػػف الخطػ ػريف ،يهػ ػ ؼ إلػ ػ من ػػع أش ػػكاؿ التظ ػػاهر
واإلض ػراب وا عتصػػاـ السػػممييف وهػػو مػػا نصػػت عميػػق المػػا ة الرانيػػة بن ػ  )01مػػف اعتبػػار مػػف السػػموؾ الػػذي ينب ػ عػػف وقػػوع

جريمػة "جرائم االعتداء عمى حرية العمل" وهػي الجػرامـ التػي كانػت قػ ور ت فػي المرسػوـ بدػانوف رقػـ  39لسػنة  5100بشػنف
تج ػريـ ا عت ػ اء عم ػ حريػػة الهمػػؿ المهػػروؼ بدػػانوف تج ػريـ اإلض ػرابات وا عتصػػامات) الػػذي تػػـ سػػنق به ػ ؼ السػػيطرة عم ػ

ا شكاؿ المختمفة لالحتجاج ومنها اإلضراب أو ا عتصاـ أو التظاهر وفرض عميها عدوبات بالسجف وغرامات مالية باهظة.
الج ير بالذكر أف المرسوـ بدانوف رقـ  39لسنة  5100كػاف قػ شػرع ليػتـ تطبيدػق فػي ظػؿ سػرياف حالػة الطػوار  ،إ أف و ازرة
ال اخمية قامت بتد يـ مدترح مف أجؿ تطبيدق في غير حا ت الطوار .
وينتي مع قانوف حماية المجتمع مف الخطريف حزمة أخر مف مشروعات الدوانيف منها مشروع قانوف بشػنف تنظػيـ المظػاهرات
وته يالت في بهض أحكاـ قانوف الهدوبات وقانوف الحفاظ عم حرمة أماكف الهبا ة وقانوف تجريـ ا عت اء عمػ حريػة الهمػؿ

تحتوي كمها عم ته يالت مجحفة ت مظ مف الهدوبات في حالة الدوانيف الموجو ة والتي أ خؿ عميها ته يالت .ففي حالة قانوف

تنظيـ المظاهرات المستح ث تـ خمؽ ت ابير أمنية ش ي ة التهسؼ تتناف مع حرية الرأي والتهبير والتظػاهر وتدتػرب مػف تجػريـ

التظػػاهر .وي ػ فهنا هػػذا لمتسػػا ؿ عػػف ا سػػباب التػػي ت ػ فع وزيػػر ال اخميػػة إلعطػػاء نفسػػق صػػالحيات موسػػهة مبنيػػة عم ػ ق ػوانيف

غامضة هي مرتبطة تاريخيا -كما قالت المحكمة ال ستورية في الحكـ المشار إليػق أعػالا -بإسػاءة اسػتخ اـ السػمطةم ومػا هػي
ا سباب التي فهتق لمحاولة استها ة أ وات السمطة في فترة حكـ النظاـ السػابؽ والتػي حكمػت ال سػتورية الهميػا ببطالنهػا حتػ

قبؿ سدوط النظاـم لهؿ هذا الس اؿ يهكس لنا زيؼ إ عاءات إصالح و ازرة ال اخمية أو اف رمػة ت ييػر مػا فػي عديػ تها قػ حػ ث
به ػ الرػػورة ،حيػػث تربػػت تمػػؾ المشػػروعات بد ػوانيف أف جهػػاز الشػػرطة فػػي مصػػر مػػازاؿ يػػنب أف يهمػػؿ فػػي إطػػار ولػػة الدػػانوف
وب وف صالحيات استرنامية كما هو الحاؿ في كؿ ال وؿ ال يمدراطية واله ي مف ال وؿ غير ال يمدراطية كذلؾ.

وتحػػذر المنظمػػات الموقهػػة مػػف خطػػورة التسػػرع ف ػي إص ػ ار تش ػريهات ج ي ػ ة ف ػ ظػػؿ جمػػع السػػي ال ػرميس لمسػػمطتيف التنفيذيػػة
والتشريهية مما يدتض ع ـ التوسػع وبػال ضػرورة فػي استسػهاؿ إصػ ار تشػريهات مديػ ة ونحػف عمػ أبػواب إقػرار سػتور ج يػ

وانتخػاب برلمػػاف ج يػ حتػ

يػ رر هػػذا عمػ مضػػموف ال سػػتور عػػف طريػػؽ سػػترة الديػو التػ تبنتهػػا هػػذا التشػريهات المزمػػع

إص ارها.

إف حالة الفراغ ا مني ليس سببها ندم في التشريهات السارية فدانوني اإلجراءات الجنامية والهدوبات كفػيالف بتسػميم الشػرطة
با وات الدانونية الالزمة لمواجهة كافة أنواع الجريمة التي ته أمف المواطنيف والسمـ الهاـ ،ولكف الشرطة التي اعتا ت عم

الهمؿ بصالحيات واسهة ومتهسفة تحت قانوف الطوار

تري أف تتدبؿ هذا الحديدة ،ولهؿ المشكمة تكمف في ضهؼ التنهيؿ

وضػػهؼ مهنيػػة رجػػاؿ الشػػرطة الػػذيف -بحكػػـ عممهػػـ فػػي ظػػرؼ اسػػترنامي طػػاؿ لمػ ة  31عامػا -لػػـ يهػػو وا قػػا ريف عمػ الهمػػؿ
بالدوانيف الها ية كما هو الحاؿ بالنسبة جهزة الشرطة المهنية والتي تحترـ مواطنيها و تفترض في أغمبيتهـ اإلجػراـ فػي وؿ

الهالـ ا خر  .المشكمة إذا في الت ريب والتنهيؿ وغياب اإلصالح الم سسي الحديدي اخؿ جهػاز الشػرطة وليسػت فػي ضػهؼ
المنظومة التشريهية التي تحكـ عممهـ.
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