
 

 
 22تا  1، صفحات 1931پاييز  - 1/ سال اول، شماره  فصلناهم ربرسي اهي حقوق عمومي

 

 

 

1 

هاي شهروندي در مصر  تحول حقوق و آزادي
 ميالدي 2102مبتني بر قانون اساسي 

 

 *2يغمام يدمحمدمهديس، 1مسلم آقايي طوق
 

 ، تهران، ايرانو خدمات اداري علوم قضاييدانشگاه استاديار ـ 1
 ـ دانشجوي دكتري حقوق عمومي دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات تهران، تهران، ايران2

 

 15/8/1131پذيرش:   11/5/1131: دريافت

 چكيده
 ملت مصر توانستند، در مصر و سرنگوني رژيم ديكتاتوري نظاميان 2111ژانويه  22با انقالب 

شخصيتي كه تا بيش از اين با اعالم وضعيت اضطراري و  .واجد شخصيت نسبي شهروندي شوند
و هويت با قانون خصيت اين ش. هاي سخت و اقدامات پليسي به كلي تضييع شده بود مجازات
و براي ملت مصر به رسميت شناخته شد چنانكه از مباني انقالب مردم مصر  ءاحيا 2112اساسي 

. اشاره كرد يشهروند يها يحقوق و آزاد كيستماتياعتراض به نقض س ينيز بايد به تالش برا
به انقالب  يههاي شهروندي در مصر منت در اين مقاله نگارنده با بررسي تطور حقوق و آزادي

 در قانون اساسي جديد مصر در پرتوتحوالت بنيادين تقنيني اين حقوق  يانتقادة به مطالع، 2111
 .ه استمردم پرداخت ينش عمومكوا

 .وضعيت اضطراري، ينظم عموم، يتاتوركيد، اسالم، آزادي، حق ها: كليدواژه
 

                                                                                                                                        
 E-mail: mmghamamy@gmail.com نويسندة مسئول مقاله* 



 

 
 1931پاييز  - 1/ سال اول، شماره  فصلناهم ربرسي اهي حقوق عمومي  

 

 

 

2 

 مقدمه
 يشورهاكبا  يخيتاره از نظر كاست  يبزرگ اسالم يشورهاكاز  يكيشور مصر ك

 كي ين قانون اساسيه اولكچرا . دارد ياسيشه و نظام سيدر اند ياديتفاوت بن، منطقه يعرب
و ( يويق الخديتوف يقانون اساس) 1882شور مصر در سالكتوان به  يرا م يشور اسالمك

 انار پكن وجود و با رشد افيبا ا. شور نسبت دادكن يبه هم 1811ن پارلمان را در سال ياول
 يعرب يشورهاكر يمصر و سا ياسيخ سيتار( 1)(1391ـ1311) سم و استعمار انگلستانيعرب
ن ياز مهمتر. تاتور و وابستهكيد ياسينظام س: ردكل يبه هم تحل كيار نزديتوان بس يرا م

 يشهروند يها يحقوق و آزاد كيستماتيو س ينقض جد ياسيس يها ن نظاميا يها يژگيو
 شورها مفهومكن يرد در اكتوان عنوان  ين ميقياً به قطع و ه اساسك يبه نحو. است

 ييت و مبنايسب تابعكاست بعد از  يدر واقع گام يشهروند. وجود ندارد« يشهروند»
ه فرد عالوه بر ك يبه نحو يو فرهنگ يو اجتماع يو اقتصاد ياسيحقوق س ياست برا

خود را در  هوشت خود و جامعتواند سرن يساالر م نظام مردم هاز آنها در عرص يبرخوردار
 مردم، يعرب يشورهاكن اساس در غالب يبر ا. ندكن ييمستقل و آزاد تع، شئون مختلف

ن يادياز حق بن ين مقدار واقعيگرچه از هم شوند مي صرفاً تبعه محسوب( تيعنصر جمع)
دام مختلف اق يها م به بهانهين است رژكستند و مميز برخوردار نيت نيقابل سلب تابعريو غ

 .ندكبه نقض و سلب آن 
قبل و بعد از  يرا در نظام حقوق يم تا مفهوم حقوق شهروندين مقاله قصد داريدر ا
ه از موجبات كگردد  يدار ميق آنجا پدين تطبيت اياهم. مينك يمصر بررس 2111انقالب 

ن يا ياستك. شود يمحسوب م يشهروند يها يفقدان حقوق و آزاد، ن انقالبيا ياصل
ه مصر به عنوان كبه عالوه آن. شدمصر جبران  2112 يدر قانون اساس ينحو نسب حقوق به

 يداريان بيدر جر يشورهاكخاصتاً  يعرب يشورهاكر يسا يبرا، يشرو عربيشور پك كي
ار محسوب يشور الگو و معك كي( و عربستان يبيل، نيبحر، مني، تونس، اردن) ياسالم

توانند در  يگر مواجه هستند م وبكتاتور و سركيد يها ميز با رژيو چون آنها ن شود يم
در  ين الگو برداريا. رنديمصر بهره بگ ياساس يان اصالحات و انقالب از دستاوردهايجر

 .شتر رقم خواهد خورديدر آنها فعال است ب« نيالمسلماخوان» ه گروهك ييشورهاك
س و چه ياز دولت استعمارگر انگل ييرها يبطور خاص انقالبات در مصر چه برا

 نيالمسلم اخوان. ن رخ داديالمسلماخوان هاي ها و فعاليت ر ايدهيمصر تحت تأث 2111انقالب 
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به  انيجر نيتر بزرگ يعرب يشورهاكاز  ياريه در بسكگراست  اسالم يجنبش فرامل كي
ه در كاست  ياسالم ياسيگروه س نيتر و بزرگ نيتر يميقد نيالمسلم اخوان. رود يشمار م

نهاده شد و سپس  انيبن احسن البن يمصر به رهبر هيليدر شهر اسماع يالديم 1328سال 
از  رينهضت به تأث نيا. گسترش داد يو اسالم يعرب يشورهاك گريخود را به د تيفعال
مسلمانان و  يو در پاسخ به انحطاط داخل يرانيا ياسدآباد نيالد جمال ديس يها شهياند

 نياخوان المسلم. آمد ديشور مصر پدكبر  ژهيبه و، ياسالم يشورهاكبر  گانگانيسلطه ب
اجانب و ة ندن سلطكو براف يردن شعائر اسالمكچون زنده ) به اهدافش دنيجهت رس

به مبارزه  ياسيو س ينظام، يمختلف فرهنگهاي  در جبهه( ياسالم متوكح يبرقرار
 (91-11 :1391، يمصطف) .پرداخت

 و ساخت دولت در مصر يريگ لكـ ش0
انت يجاد و از آن صيشور اك كيرا در  يه شهروندك ين اصوليتر يين و مبنايراز مهمت

 يدر واقع الزم است نگاه. ت در آن استيو مشروع يقدرت عال يريگ لكند نحوه شك يم
ن مطالعه يا. ميبعد از استقالل مصر داشته باش يها دن دولتيند به قدرت رسيبه فرآ

 .ح خواهد داديرا در مصر توض يو علل نقض حقوق شهروند يمبان، يخيتار

 3299تا  3291( الف
و ، مصر نگارش يقانون اساس 1329در سال ، بعد از استقالل مصر از استعمار انگلستان

ت نظام يمكن وجود با حايبا ا. ل شديكتش 1321مارس  12مطابق با آن پارلمان مصر در 
انات مصر همچنان در كام يد تماميه با نفوذ انگلستان به قدرت رسكفاروق  كمل يپادشاه

ن و تحريس منافع انگلستان ياقدام به تأم يبا اعمال نظام استبداد يو. ار انگلستان بودياخت
 يها گروه يريگ لكاقدامات فاروق بستر ش( 2).گرچه ظاهراً مصر مستقل شده بود. نمود يم

 .ن و افسران آزاد را فراهم آوردياز جمله اخوان المسلم ياسيس ياعتراض

 9139تا  3299 (ب
در مصر ( ...و يبيل، مني، عراق) يعرب يشورهاكافسران جوان در  يودتاهاكجاد موج يبا ا

. ديالناصر به قدرت رست جمال عبديبا هدا( 9)«ت افسران آزادكحر» تحت عنوان يهم گروه
( 1329ه يژانو 21) و در گام دوم( 1322ه ييژو 29) فاروق كآزاد در گام اول مل  افسران

  افسران  يشورا. دادند رييتغ  يجمهور  به را سلطنتي  نظام و كردند كنار بر را  دوم فؤاد ندشفرز
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 داد  نام رييتغ  انقالب  يفرمانده  يشورا  به، خود  هياول  بيترك  حفظ با،  يروزيپ از  پس آزاد
 در را  رتقد عبدالناصر  جمال  عمل در، اما؛ شد  دهيبرگز شورا  استير  به  بينج  ژنرال و

. شد او  مقام قائم عبدالناصر  جمال و  جمهور سيرئ  بينج  ژنرال ندين فرآيا در.  داشت ارياخت
 يه قانون اساسكصادر شد ( 1)به اسم ملت مصر يقانون اساسة ياعالم 1322دهم دسامبر 

الت و كل مشيه به دلكآور شده بود الزام ين امريا» ن اساسيبر ا. ردكرا ساقط  1329
، 1321  هيژانو در( 2)«.شد يور صادر مكه مذيد اعالميبا يار قانون اساسيبس يها يستاك

 و نمود  اعالم  يرقانونيغ را  نيالمسلم اخوان  گروه  تيفعال،  بينج با  مشورت  بدون ناصر
كرد و آنها را عوامل استعمار و ارتجاع  يرا زندان آن (1)يو اعضا  ليتعط را آنها مراكز
سم ياست و پان عربين از سيد ييجدا، سمياليج سوسين جمال اقدام به تروياز اپس . خواند
 (9).ردندك يت دنبال ميبا جد كانور سادات و مبار، رد را بعد از ناصركين رويا. نمود

شوند متأسفانه شاهد  يل ميتبد ياست جمهوريبه ر يه از پادشاهك ييها در غالب نظام
ارات تام يه صرفاً در نام اتفاق افتاده و اختك يرييتغ. ميهست يسطح يستير پوپولييتغ كي

دا يتداوم پ« است جمهورير» يد در لوايو بدون ق يره بسته و زمان طوالنيپادشاه و دا
 يجامعه امر ياسين سرنوشت مردم در شئون سييحق تع ين اساس نقض واقعيبر ا. ندك يم

و بدون  كيراتكدمو ياده از ظاهرالعنان با استفقدرت مطلق كيه كچرا . خواهد بود يهيبد
شاه خودسر اقدام به  كيهمانند ( 8)يدر سطح ماهو« ت قانونيمكحا» احترام به اصل

« ييپاسخگو» ايرد و يرا بپذ يتين مسئوليمتركه كنيبدون ا. ردكشور خواهد كت امور يتمش
مردم گر قدرت چون برخاسته از يبه عبارت د. داشته باشد يش مفهوميدر مقابل ملت برا

 يرده و براكت نيتبع يعموم يها م نشده است از خواستهكست و چون با انتخاب آنها حاين
در مصر تا اصالحات  ين اساس از زمان اعالم جمهوريبر هم. شود يقائل نم يآن ارزش

در اصالحات سال . شد يس جمهور توسط مردم انتخاب نميير يدر قانون اساس 2112
 .در مصر صورت گرفت ياست جمهورين انتخابات رياول( 91) ماده يبا بازنگر 2112

 به بعد 9139از ( ج
در  2112 يدر ساخت دولت بر اساس قانون اساس يرات ماهويين تغياز مهمتر يكي

قرار گرفت و  يتحت قاعده و انتخاب عموم« ياست جمهورير» ه منصبكن است يمصر ا
س جمهور ييه ركن معنا يبه ا. خود شد يو نه شخص( 3)يمتعهد به حفظ مصالح عموم

مدت  يبرا كيراتكانتخابات دمو كيخواهد بود و در ( 11)م مردميمستق يأمنتخب ر
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اشعار  2112 يقانون اساس( 199) ماده. خواهد شد ينترلكارات قابل ياخت يدارا يمحدود
 اعالم زمان از هك است يالديم سال 1 مصر در يجمهور استير دوره كي مدت» :دارد يم
ن يا «.شود ديتمد گريد بار كي يبرا تواند يم مدت نيا و شود يم آغاز تخاباتان جهينت
. ديبهبود بخش ياسيحقوق س يشهروند دارا كير در واقع نقش مردم مصر را در حد ييتغ

 يه براكتر آنو مهم. نديل قدرت را با انتخاب برگزيتواند از صدر تا ذ يه مك يشهروند
را با استفاده  كيراتكان دمويشد تا جرك يد امضا نميسف كحساب چ يز بيشور نكمقام اول 

بخش اول مقدمه قانون . ندكخارج  ير واقعياز مس« رقابل نظارتيغة اقتدارات قاهر» از
 تنها مردم و است مردم حق تيمكحا» :رده استكح ين مسئله را تصريمصر هم ياساس
 از را خود تيمشروع قوا نيا و هستند شورك بر مكحا يقوا ليكتش در حق صاحب منبع
 و اراتياخت حدود و آورند يم فرود سر آن اراده و خواست برابر در و رنديگ يم مصر مردم
 شورك يدرآمدها و يعموم اموال از و افتيدر را خود يقانون فيوظا و ها تيمسئول

 ديكأت ياساس اصل نيا بر و ندك يم فراهم را آن عيتوز عادالنه يها نهيزم و ردهك محافظت
 هك آنها صاحبان يبرا ازيامت و حقوق و حق نه يعموم مناصب و فيوظا هك ندك يم

رد در كين رويا «.نندك خدمت مصر مردم به است مقرر كه  يسانك عهده بر است يتيمسئول
سطوح  يدر تمام« ت قانونيمكحا» ت و احترام به اصليصالحة ديد بر همان ايكواقع تأ

 ن ماده از فصليمصر به عنوان اول يقانون اساس( 91) مادة. است يژه سطح ماهويبو
 :ندك يمقرر م« آنها از تيحما و ها يآزاد و حقوق حفظ يها ضمانت» چهارم تحت عنوان

 قضات و قضا دستگاه استقالل و است دولت در تيمكحا اساس و هيپا قانون تيمكحا»
 «.است شده نيتضم
ند يفرآ يريگ لكبارت است از شنجا وجود دارد و آن عيز در اين ار مهميبسة تكن كي
ر با استقرار ياخة ن مسئليا. و حقوق ياز آزاد ياسالم يها ان برداشتيدر جر يساالر مردم

( 2) مندرج در ماده ـعت ياصل منبع بودن شرة مصر در ادام يقانون اساس( 1) نهاد ماده
د ين معنا بايس جمهور در اييه ركچرا . ندك يدا ميپ يشتريمفهوم ب ـ( 11)يقانون اساس

 كيار يبرداشت مرجع را در اخت( 1) ماده. باشد ينيد ين و نهادهايگر د نيمروج و تضم
 ينهاد و ئتيه فيشر( 12)االزهر» :دارد يدهد و مقرر م يقرار م ينيو مستقل د ينهاد عال

 نشر تيمسئول و داشته دخالت شئون و امور تمام در هك است يدانشگاه مستقل و ياسالم
 نظر و دارد برعهده را جهان سراسر و مصر در يعرب زبان و ينيد علوم و يماسال دعوت
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 خواهد خواسته ياسالم عتيشر با مرتبط امور در فيشر االزهر بزرگ يعلما تأيه
است و مفهوم آن در  يومتكح ينهادها ير به نحو مطلق ناظر به تماميعبارت اخ ؛«...شد

( 81) ةه مفاد مادكشود  يشتر مشخص ميب يوقت يشهروند يها يارتباط با حقوق و آزاد
صحبت  يشهروند يها يت عوامل ناقض حقوق و آزاديو محدود ياز نف يقانون اساس

 شرط به، ستين استنك قابل اي ريپذ ليتعط شهروندان به شده داده يآزاد و حقوق» :ندك يم
 تعارض در ياساس قانون در ها يآزاد درباره وركمذ يمباد و اصول با ها يآزاد نيا هكآن

دولت  و وجود داشت ينيدولت د كي يز اقتضاين 1391 يالبته در قانون اساس «.نباشد
قانون ( 12) ن مورد در اصليدر ا. ت بوديمسئول ين اسالم دارايمصر هم در مورد د

ج يترو، ياخالق يت از مبانيومت در حفظ و حراست و حماكح» :مزبور آمده است ياساس
، يو مل ياخالق يها ارزش، ينيآموزش د يواال يارهايبه مع يبنديو پا يل مصريسنن اص

در  يو اجتماع يعموم يها نشكرفتارها و ، يق علميحقا، مردم مصر يخيراث تاريم
« .باشد يج آنها ملزم مين اصول و ترويبه ا يبنديدولت در پا. محدوده قانون متعهد است

افت يار دركسازو 1391سال  يساسن وجود در قانون ايبا ا( 93ـ98 :1931، يلياسماع)
زهر ت األأيرد هكاركز ينون نكو الزام به آنها مشخص نبود گرچه هم ا ينيد يها برداشت

، 2112 يقانون اساس( 1) ةه البته مفاد مادكاست  يشنهادات مشورتيپة يف صرفاً ارايشر
. تن مشورت مشخص نشده اسين عمل خالف ايتضم يباشد ول ين الزام در مشورت ميمب
ن يا يبر اجرا( 11)«دولت ييقضا يها دستگاه» و( 19)«يقانون اساس يدادگاه عال» ايآ

  .وجود دارد ين ابهام بطور جديا نند؟ك يها نظارت م برداشت

 ـ وضعيت اضطراري و الغاء حقوق2
 يردهاكعمل از يبرخ هك است يدولت هيانيب كي( 12)،ييا استثناي ياضطرار تيوضع

 برنامه ياجرا منظور را به ير دولتيغ يو نهادها ييقضا و مقننه ،هيقوه مجر از يعاد
 و حقوق از يبرخ يت اضطراريدر وضع. آورد يق در ميتعل حالت به ياضطرار يآمادگ
ه يانيب. گردند يمعلق و محدود م ـ است شده نيتضم ياساس قانون در اگر يحتـ  هايآزاد
، يمدنهاي  يناآرام ها وبحران اي و يعيبط يايبال بروز زمان در معموالً يت اضطراريوضع

ا يو  يداخل اي يالملل نيب مسلحانه يها يريدرگ تيوضع اي جنگ اعالن كي از پس اي و
ها  ين بار توسط آلمانياول( 11)يت اضطراريوضع. رديگيودتا صورت مك يها توسط دولت
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ن يا. ار رفتكبه  ييت استثنايقدرت در وضع يريگ بهره يبرا( 19)تيارل اشمكو شخص 
را « آرامش» و« تيامن» يعني ين بخش نظم عموميتر يتم قصد دارد محورات به نحو يوضع

با . ديل نمايا تعطياهش كدن به هدف مذكور يرا تا رس يو شهروند يمستقر و حقوق فرد
و چه  كيراتكها چه دموتوسط دولت ياريبس يهات سوء استفادهين وضعين وجود از ايا
را  يه اين نظريچن يدولت ناز يز برايث نيارل اشمكه كچنان. شود يو مشده  يتاتوركيد

معترضان ، مخالفان يكيزيحذف ف) بين ترتيبد( 18)ش سوميومت راكسال ح 12ه داد و ئارا
امور آلمان  تيبه تمش يو ناامن( 13)ياز جنگ داخل يريبه بهانه جلوگ( از جامعههايي  و بخش

راً و بطور گسترده توسط جرج ياخ ين مدليچن (Agamben,2005:40) .بزرگ پرداخت
ه در سراسر جهان از جمله گوانتانامو و بگرام كبل( 21)االت متحدهيو بوش نه تنها در ايليدب

بدل شدن  يخياز نظر تار يتين وضعيتداوم چن. افغانستان موجب نقض حقوق افراد شد
 (Agamben,2005:16) .دهد مي تر را نشانيبه توتال كيراتكدمو يها دولت
 ينهادها و يآزاد و بشر حقوق بر آن اثرات و ياضطرار تيزم وضعيانكجاد و ميا
د و ين دولت را مقيه اك ـ يعاد يقانون و ياساس قانون توسط شورهاك از يبرخ در، يدولت

همانند  هايآزاد و حقوق ين مدت برخيدر ا. شود مي ميتنظ ـ ندك مي وتاهكمحدود به زمان 
و ( الت و تظاهراتيكتش) حق اجتماع، يانتشار اطالعات عموم، ياسيس يها تيحق فعال
م كد مورد حيچ نحو نبايبه ه( 21)ر قابل انحرافيحقوق غ اما. د شونديمق است نكتردد مم

از سوء استفاده دولت از  يريو جلوگ يبه منظور حفظ مردم ساالر. رديد قرار گيق و تحديتعل
مطلقاً  ياساس قانون اي ياضطرار تيوضع قانون رييغت شورهاك از ياريبس در، تين وضعيا

 ياشامل مجموعهه ك يت اضطراريعمال وضعابه ( Prémont,1996:36)( 22).است ممنوع
ه كچرا . شود يگفته م( 29)«بودن بحران يقانون» گردد در حقوق فرانسه يم ياز امور حقوق

ه يد قوه مجريسم بايتايتوتالل شدن به يو تبد يتاتوركياز د يريجلوگ يت براين وضعيدر ا
 (Papadatos,1964:130-131) .ندكعمل  يق قانونيمض يتهايدر چارچوب قانون و صالح

 يت اضطراريبا وضع يريدرگ ـ مخصوصاً عربي ـ شورهاكبرخي  ياصلة مسئل
 يبن عل يلكه اصالحات شك 1389مثال تونس از  يبرا. ل المدت استيخودسرانه و طو

و بستن مجلس نسبت به احزاب مخالف آغاز شد و  ياست جمهوريرردن كبا بدون زمان 
در ( 21).د ادامه داشتيانجام يبن عل يه به سرنگونك 2111خواه مردم در يتا جنبش آزاد

بخش منطقه موسوم به  يآزادهاي  جنبش يريتا زمان اوج گ 1332 يودتاكر از يالجزا
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ه يفور 3مورخ  32ـ11ان شماره سال بنا بر فرم 13به مدت ، 2111در  ياسالم يداريب
 با عنون( ماده 2در ) 1332اوت  11مورخ  32ـ921و فرمان شماره ( ماده 12در ) 1332

م دولت يمعلق و تحت رژ يو اجتماع ياسيحقوق س( 22)«يت اضطرارياستقرار وضع»
به منظور  يدولت اضطرار» ،هيفور 3فرمان ( 2) بر اساس ماده( 21).شد مي اداره ياضطرار

رد خوب كالخصوص عمل يت اشخاص و اموال علين بهتر امنيو تضم ينظم عموم يقراربر
 ينظامهاي  شور و دادگاهكر ين فرمان وزيبر اساس ا« .گردد يبر قرار م يخدمات عموم

، 1332اوت  11 يليمكفرمان ت( 1) مطابق ماده( 29).شدند يت اضطراريوضع يمسئول اجرا
ه ك يت و هدفينهادها و موسسات با هر ماه، ها ارگان، ها تكشر يا اقدام تماميهر عمل 
ندازد يشور را به خطر بك ينهادها و منافع عال يرد عادكو عمل يت عموميامن، ينظم عموم

 يتا وقوع اعتراضات مردم 1319ه از سال ين در سوريهمچن( 28).گردد يف ميمعلق و توق
از قانون  يا عمدههاي  بخش شد و مي اداره يم اضطراريعمالً تحت رژ( 2111ليآور 21)

 يشورهاكر يه از لحاظ تداوم اعتراضات با سايسور هگرچه مسئل( 23).معلق بود ياساس
( 91)يستيونيم صهيه چون در مقابل رژيه سوركن لحاظ يبه ا. ن داردياديتفاوت بن ياسالم

و  يعرب يشورهاكانه يمداخله جو يل داده است مورد رفتارهايكمحور مقاومت تش كي
 ينابود يه برايكقطر و تر، اكيند آمرين فرآيدر ا. ا شدكياالت متحده آمريا يبا راهبر يربغ

ردند و رسماً با كاستفاده  يياروپا ـ يعرب يستيترور يها ر گروهيبشار اسد از القاعده و سا
ز ين تجهيو سنگ كشرفته سبيپ يها معارضان را به سالح( 91)،هيكل ائتالف دوستان تريكتش

 (92).نمودند

 يت اضطراريدر اعمال وضع يشتريبة سابق يش گفته دارايپ يشورهاكو اما مصر نسبت به 
 ،(2112 مي 91) كمبار يحسن يع منجر به سرنگونيتا وقا 1319از سال خودسرانه و مصر 

د يشا( 91).شد مي اداره( 99)يتحت قانون اضطرار 1381و  1381 يماه در سالها 18ر از يبه غ
جهان  يدار رهبر هيه داعكشور مصر كها در  يحقوق و آزاد يبررس ن بحث دريمهمتر

ه سالها كت ين وضعيبر اساس ا. گردد يم يت اضطراريعرب است مربوط به استقرار وضع
ن امر يدر مصر معلق گشت و هم يشهروند يها يه حقوق و آزاديلكم بود كدر مصر حا
ن يبه ا ينسب ينشكصر وام 2112 ياز مفاد قانون اساس يا ه بخش عمدهكباعث شد 

 .ت چهل و پنج ساله باشديوضع
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 ها يبا حقوق و آزاد ييو تزاحم مبنا يت اضطراريـ وضع3
و  يليبه تعط ياسيط و نظام سيدر هر شرا يت اضطراريت وضعيمكست حاين يكش
ساالر تزاحم  نظام مردم كيدر  يانجامد حت يم يشهروند يها يد حقوق و آزاديتحد
 يحقوق و آزاد» و« ينظم عموم» انيه در واقع مك يتزاحم. است يقطع يور امركمذ

م شود تا كاالتباع حا نظام تعادل الزم كيد يل باين دليبه هم. ديآ يوجود مه ب« يشهروند
ا متقابالً ين جهت با هرج و مرج يمختل و متوقف نگردد و به هم يگريد، يكية به بهان

ن يا( 92)رانيا ياسالم يجمهور يقانون اساس مثال اصل نهم يبرا. ميمواجه گرد يتاتوركيد
ت يخارج از وضع يومتكت مقامات حيه صالحكند ك ين ميين تبيچن، حيتعادل را با تصر

 يد به نظم عموميشان مقيها يز در حقوق و آزاديگردد گرچه شهروندان را ن يم يتعادل ملغ
ه كل عبدالناصر هر بار مصر از زمان جما ين وجود و متأسفانه قانون اساسيبا ا. دارد يم

بر اساس . ردكم كتر را حا يتيامن يتيوضع« لزوم تعادل» ده گرفتنين و اصالح شد با ناديتدو
ن يا( 1381ـ1381) ماه 18م و جز كدر مصر حا يت اضطراريوضع 1328سال  112قانون 
دون ار بازداشت نامحدود و بيدولت اخت» :ن قانونيبر اساس ا. م بودكت تا انقالب حايوضع
حقوق  يبرخ يت و الغايحق سلب تابع، ردك يدا ميپ يدادرس يح افراد را بدون برگزاريتوض

 يها ت گروهيها و فعال ت رسانهيمحدود ت وياعالم ممنوع، ها ييدارا كتمل، افراد يشهروند
ن يدر ا( Human Rights Watch,1993:24-25)« .حقوق دولت استة ز از جملين ياسيس

ز فاقد معنا خواهد يمنصفانه ن يد تابع دولت باشد و عمالً دادرسيباه ييقضاة ت قويوضع
بر . بهره ببرند يتوانند از هر ابزار يت ميشف واقعك يبرا يتيامن يروهايس و نيو پل. بود

امالً ك يا و رسانه ياسيس يها تيهزار نفر به زندان افتادند و فعال 19ن قانون ياساس ا
 (91).شود يون محسوب ميانقالبة ون از اهداف عمدن قانينترل شده بود و الغاء اك

قانون ( 181) بر اساس ماده، يتاتوركيم ديرژ، تين وضعياستقرار و حفظ ا يبرا
( 12: 1931، يلطف رابح) ردكجاد يس جمهور ايياست ريتحت ر يسينظام پل 1391 ياساس

با  يتاتوركيده نظام يرا عل يهرگونه اعتراض و اقدام، شورك يردن فضاك يتيه با امنك
هزار  91ش از يه بك يبه نحو. داد يد پاسخ مينجه و تبعكمحو و ش ين ابزارهايدتريشد

با ( 99).قرار گرفتند يتيس و دستگاه امنيدر مصر تحت بازداشت پل ياسيس يزندان
ت چرخاند و با الحاق يتمام وزنه را به سمت امن كمبار يلكبطور  2119اصالحات سال 

 يحقوق باق( 98)،سميو در نظر گرفتن قانون مبارزه با ترور يون اساسبه قان( 193) ماده
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 (2111، فرحات) .قرار داد يجد يليوب و تعطكرا تحت سر يشهروندان مصرة ماند
 يها يت حقوق و آزادين تماميتضم يمصر برا 2112 يقانون اساس( 81) ةماد
 قابل اي ريپذ ليتعط شهروندان به شده داده يآزاد و حقوق» :ندك يح ميتصر يشهروند

 در ها يآزاد درباره وركمذ يمباد و اصول با ها يآزاد نيا هكآن شرط به، ستين استنك
اشاره  ينيو د ير در واقع به مسائل اخالقيشرط اخ «.نباشد تعارض در ياساس قانون

ه در كم و همانطور يردكن قانون اشاره يا( 1) ه به مادهكگر همانطور يبه عبارت د. ندك يم
ها در نص  يدولت متعهد به اخالق شده است حقوق و آزاد( 11)(11) و( 93)(11) وادم

خته همانند يگسلجام يها يه از حقوق و آزادك ييجه ادعاهايدر نت. مورد نظر است يشرع
به هر حال . است يمصر فقد وجاهت قانون يند در نظام حقوقك يت ميحما يباز همجنس

امل ك يفريكت حقوق با اعالم جرم ين تماميتضم، 2112 مصر يگرا و اخالق ينيدر نظام د
 جرم ياساس قانون در شده نيتضم حقوق به تجاوز» :دارد ياشعار م( 81) مادة، شده است

 «.داد ييجنا دادخواست آن ناقضان هيعل توان يم و شده يتلق
ژه يو يها تيدات و محدوديبا مق يت اضطراريوضع يقرارار برين اساس اختيبر ا

ارات تحت نظارت و چارچوب ين اختيا يماند ول يس جمهور باقييارات ريان از اختهمچن
 سيرئ» مصر 2112 يقانون اساس( 118) بر اساس مادة. قابل نظارت و محدود درآمد

 اعالم يت اضطراريوضع شورك در قانون در شده مشخص ليدال بنابر، تواند يم يجمهور
 نظر روز 9 ظرف ديبا مجلس و شده ارائه گانندينما مجلس به ديبا درخواست نيا و ندك

 يپرسهمه يبرگزار به منوط يت اضطراريوضع ديتمد. ندك اعالم را باره نيا در خود
 نهيزم نيا در العاده فوق جلسه فوراً ديبا مجلس بودن دائر عدم صورت در. است يعموم

. شود يم ارائه شورا مجلس به امر نيا ندگانينما مجلس انحالل صورت در و دهد ليكتش
 اعالم و برسد مجلس ندگانينما ثركحدا بيتصو به ديبا العاده فوق حالت اعالم با موافقت

 موافقت و يپرس همه با جز آن ديتمد و باشد ماه 1 از شيب دينبا يت اضطراريوضع
ن جهت يدر مصر از ا يت اضطراريدات وارد بر وضعيمق «.باشد ينم ريپذ انكام يعموم

د يندگان مواجه و در صورت تمديب مجلس نمايو تصو يت زمانيدوده آنرا با محك
ن ماده نه يمفاد ا يمصر است ول يدر نظام حقوق ير جدييتغ كيند ك يم يپرس مستلزم همه

 ياست و نه بر اساس اصول حقوق يت اضطراريت وضعيمكها حا به سال ينش مناسبكوا
 ماهه آن 1 يت اضطراريوضع. دش از چند روز ادامه دايرا ب يت اضطراريتوان وضع يم
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و با ( 11)س جمهور جهت انحالل مجلس در نظر گرفته شدهيير يه براك ياريهم با اخت 
خ گذشته يتواند تار يم( 12)س جمهور در مجلس شورا از آن برخوردار استيئه رك ينفوذ

 .ندكمصر را دوباره زنده 

 نياديو حقوق بن يرامت انسانكـ 4
ل يبر آن قابل تحل يمبتن يه حقوق انسانكاست  يا ن قاعدهيرت ييمبنا يرامت انسانك

از حقوق و ة رقابل سلب نمودن بخش عمديرش عملي آن منتج به غيپذو  هستند
ه در دوران قبل از كن حق باعث شده بود يرش ايذفقدان پ. گردد يم يشهروند يها يآزاد

ت يت و تماميشخص يبرا يچ احتراميه يت اضطراريانقالب و بطور خاص در وضع
ان انقالب يمردم در جر ينش جدكن عامل موجب وايهم. نماند يمردم مصر باق يانسان

 از باب دوم( 19)(يحقوق شخص) ن ماده از فصل اوليمه شد و اولكت حاأيمصر به ه
 حق عزت و رامتك»( 91) بر اساس ماده. را به خود اختصاص داد( 11)(ها يحقوق و آزاد)

 در و است آن از تيحما و آن به احترام نندهك نيتضم دولت و جامعه و است يانسان هر
ر ين و غياديه همان حقوق بنك يحقوق شخص «.ميستين يبشر اهانت به مجاز يطيشرا چيه

 :اند ر قابل انحراف و مصون شمرده شدهيغ( 91) ح در مادهيقابل سلب هستند به تصر
 «.است شده محافظت و مصون يآزاد نيا و است يعيطب حق يخصوص و يشخص يآزاد»

و مصون بودن از ( 19)يم خصوصيحر( 11)،تردد( 12)،تين حقوق شامل حق بر امنيمجموع ا
 .است يت جسمانيو اهانت به تمام( 13)نجهكت شيممنوع( 18)،ير قانونيبازداشت غ

 تير قابل سلب تابعيـ حق غ5
محسوب  يروندشه يها يحقوق و آزادة ين افراد ملت و پاياديت از حقوق بنيتابع

ح يقابل انحراف بودن آن تصرر يدر خصوص غ ين اساسيه الزم است قوانكگردد  يم
 :ميخوان يران ميا ياسالم يجمهور يم قانون اساسكيه در اصل چهل و كچنان. ندينما

  سلب  ايراني  هيچ از تواند  نمي  دولت و است  ايراني فرد هر  مسلم  حق  ايران كشور  تابعيت»
« .درآيد  ديگري كشور  تابعيت  به  كه  صورتي در يا او خود  درخواست  به مگر، كند  تابعيت

مخصوصاً در  يتاتوركيد يها ه دولتكقابل توجه و تأمل است  يين حق جايت اياهم
ه در ك يمجازات. نندك مي تيبه عنوان مجازات از اتباع خود سلب تابع يت اضطراريوضع
مورد  يمجازات عاد كيبه عنوان  يعرب يتاتورهاكيد ريو همانند سا كمبار يحسنة دور
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ان يب يمصر به نحو مصرح 2112 يد در قانون اساسيآنچه عمالً با. گرفت يم قرار مكح
مصر  يقانون اساس( 92) همادن وجود يبا ا. ر قابل سلب بودين حق غيرش ايشد پذ يم

ان ين بيا «.ندك يحق است و قانون آن را مشخص م كي يت مصريتابع» :دارد ياشعار م
ند ك يت نميفاكحق شناخته شود  كيت يه تابعكنيه صرف اكننده است چرا كار نگران يبس
ن حق به يت ايفيكارجاع . ر قابل سلب محسوب شوديحق غ كيد حق مزبور يه باكبل

د يرا تهد يد شهروندان مصريجد يه بعد از قانون اساسكاست  يا ينگران يقانون عاد
 .ندك يم

 ان و رسانهيب يـ آزاد6
ه كن جهت ياز ا( Sadurski,2001:1) .لقب گرفته است يژن شهرونديسكان ايب يآزاد

ان رقم يده و بيعق يق با آزاديدر ارتباط وث يشهروند يها يتحقق و ارتقاء حقوق و آزاد
ساالر بودن آن  مردم ياز نشانگرها يشوركن حق در هر يرفتن ايت پذيخورد به رسم يم

 يليشاهد تعط يت اضطراريجمال عبدالناصر با اعالم وضعة جود مصر از دورن ويبا ا. است
. وند خورده استيپ« آزاد به اطالعات يدسترس» ه با حقكن حق يبطور عمده ا. ن حق شديا

مردم از روند  يآگاه، ان دولت و شهروندانيارتباط م يبرقرار ين گام براينخست» در واقع
ه امروزه از آن به عنوان حق ك يهمان چيز يعني؛ ا استه تياز واقع يان امور و آگاهيجر

ن حق مبنا و يا( 189: 1ج، 1931، يلياسماع).«دانستن حق مردم است» ؛نندك ياد ميدانستن 
از ( 12: 2ج، 1931، يلياسماع) .گردد ين سرنوشت ملت محسوب مييواجب حق تعة مقدم
 يبه اطالعات و حق آزاد آزاد يحق دسترس، ت ناصر تا انقالب مردم مصريمكحاة دور

بر اين اساس و براي تضمين اين حق . موقوف شد يت اضطراريه وضعيها با اعالم رسانه
 يآزاد» :ندك ين حق اشاره و مقرر ميمصر به ا 2112 يقانون اساس( 18) ماده، شهروندي

 و يزبان صورت به خود يها دگاهيد انيب اجازه انسان هر. است شده نيتضم انيب و شهياند
ز به يابد از حق نيت ينين حق عيه اكآن يو برا «.دارد را يريتصو اي يداريد و ينوشتار
 به يابيدست» :دارد ياشعار م ( 19) ند و در مادهك يانت ميص يين مبنايادينحق ب كيعنوان 

 همه يبرا دولت توسط شده نيتضم ياقدام آنها ارائه و انيب و آمارها و ها داده و اطالعات
 حفظ را افراد يخصوص يزندگ حرمت اقدام نيا هكآن شرط به، است شيخو شهروندان

ان توسط ين حقوق در حق بيا يتبلور واقع «.نباشد تعارض در يمل تيامن با و ردهك
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 گريد و نشر و چاپ و مطبوعات يآزاد( »18) مطابق ماده. ندك يدا ميها ظهور پ رسانه
 با را خود رسالت توانند يم ها سانهر نيا و( 21)است شده نيتضم يرسان اطالع الكاش

 يزندگ حرمت هكآن بر مشروط، ندك ادا جامعه به خدمت در املك استقالل و يآزاد
 ممنوع ها رسانه بر نظارت. ردينگ قرار خطر معرض در شورك يمل تيامن و افراد يخصوص

ز ا( 18) ةمفاد ماد «.ياضطرار يها تيوضع اي جنگ مانند خاص يها زمان در جز، است
د مطلق نظارت با استناد به يق يد است وليرفته قابل تمجيها را پذ رسانه يه آزادكن نظر يا

 .ندك يم ءايش گفته را مجدداً احيپ ينگران يت اضطراريوضع

 احزاب و اجتماعات يـ آزاد7
د يس يها تيشور مصر مخصوصاً بعد از فعالك ياسيخ سيتارة از مسائل عمد

در مصر است  يالت اجتماعيكت احزاب و تشين البناء فعالو حس ين اسد آباديالد جمال

 ياجتماع ـ ياسيس يها گروه أز و هم منشيمتما يعرب يشورهاكر يه هم آنرا از ساك

گروه  كيبه عنوان « نياخوان المسلم» بطور خاص مورد. در آنها شده است ياسالم

ده است و مصالح امينار نك ياستبداد يها گاه با دولت چيه هكدر مصر  ينيد ياسيس

شتر قابل بحث يند از همه بك يدنبال م ينيد يجهان اسالم و مردم خود را با برداشت يعموم

گر و وبكدن دولت سريچه قبل از به قدرت رس ياسين گروه سيا. ل استيو تحل

نجه كد و شيناصر و چه پس از آن تا انقالب مردم همواره با خشونت و تبع يگرا يمل

سران عرب و بطور ة ه در مقابل اقدامات خودسرانك يل مقاومتيبه دل روبرو بوده است و

برخوردار گشت و  يت دوچندانيجمهور مصر به عمل آورد از محبوب يساؤخاص ر

به . ملت بدست آورده است يانتخاب عمومة ن گروه بواسطيامروزه قدرت را در مصر هم

ن يسابق از مهمتر يتاتوركيد يها ميرژة وبگرانكسر ينش به رفتارهاكل و در واين دليهم

الت يكن تشيا يت حقوقياحزاب و داشتن شخص يد مصر آزاديجد يمفاد قانون اساس

س يسأشهروندان اجازه ت» :دارد يد مصر مقرر ميجد يقانون اساس( 21) هماد. است ياسيس

سسات ؤن ميرا دارند و ا يحزب يها تيو احزاب و فعال يسسات مردمؤها و م تيجمع

سسات و ؤن ميان انحالل اكام ييم قضاكجز با ح. هستند يحقوق  تيشخص يدارا

 «.ها وجود ندارد تيجمع
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 يو اجتماع ياداره امور اقتصاد يالت چه برايكر تجمعات و تشيگر سايد ياز سو
ت شناخته يبه رسم يو اجتماع يسامان دادن به اعتراضات اقتصاد يشهروندان و چه برا

 ل مادهيه ذكنآن حقوق اشاره و مهمتر يقانون به ا( 22)(29) و( 21)(22) ادوه مكچنان. شدند
 «.ارمندان استكارگران و كز حق يآم اعتصاب و تحصن مسالمت» :دارد يان ميب( 19)

 يـ حقوق اقتصاد8
 كي يامالً انحصارك، تاتورهاكيت ديمكه در طول مدت حاك ييها ن حوزهياز مهمتر

 يدر تمام. است يالن و خارجكاقتصاد ة زشود حو يره قدرت ميبه دا كيگروه خاص نزد
ت شهروندان اداره شده و از نظم كاقتصاد بدون مشارة حوز، يعرب يتاتوركيد يها ميرژ

فقر ، و فاسد يرانت، ن اقتصاد بستهيجه چنينت. برد يها بهره م بسته و نظام رانت يدسترس
را  يگريچالش د كم مباريبطور خاص رژ. شور استك ين رفتن توان اقتصاديع و از بيشا

عدم اعانه » و( 29)«ليسب ينف» ةقاعدة رده بود و آن نقض عمدكن دو چالش اضافه يز به اين
الن ك يه با انعقاد قراردادهاكدگاه مردم مسلمان مصر بود يدر د( 21)«اثم العدوان يعل

ن و يعامل نقض حقوق فلسط ـ يستيونيم صهيو گاز با رژ يانرژة مخصوصاً در حوز
 .بود ـ اعراب يا دشمن منطقه نيمهمتر

ردن حقوق كم يجز عق يزيچ ياقتصادة در حوز كم مباريرژ يرد اقتصادكمجموع عمل
در فصل  ين وجود شاهد اصول مصرحيبا ا. گردد يابيتواند ارز يشهروندان نم ياقتصاد

ت حق يلكالبته از . ميستين« ياجتماع و ياقتصاد حقوق» مصر تحت عنوان يقانون اساس
ها داد  و رانت ينظام بسته اقتصاد يم به نفكتوان ح يم( 22)ضيتبع يشهروندان و نف يبرابر

( 21)(92) مواد يگرچه داللت التزام. ازمند استيان نين بياز ا يتر اساساً به مفاد مصرح يول

 يها ياستكة حوز يها حداقل خأل يتواند تا حدود يمصر م يقانون اساس( 29)(99) و
« فساد با مبارزه يمل يايساريمك» جاد نهاديو ا. ديرا جبران نما يداقتصا يحقوق شهروند
 :و فاسد باشد يرانت يننده مقابله با رفتارهاكن يتواند تضم يم( 211) بر اساس ماده

 يارهايمع ارائه، منافع تضاد رفع، فساد با مبارزه ارك فساد با مبارزه يمل يايساريمك»
 يهماهنگ با آن ياجرا يها ضمانت و آن به مربوط يمل راهبرد نيتدو و يساز شفاف

 بر، ندك يم نييتع قانون هك مربوطه يها دستگاه بر نظارت زين و گريد مستقل يها سازمان
 «.دارد عهده
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 گيري نتيجه
چرا . بود يشهروند يحقوق و آزادة مسئل، و علل انقالب مصر يد از مبانيبدون ترد

. نديب يصدمه م يور به نحو جدكحقوق مذ با الغاء يرامت وكانسان و  يه گوهر وجودك
ه به ك ييها بيآس. ها به ملت مصر است بين آسياز ا ءخ معاصر مصر مملويمتأسفانه تار

ش از چهل سال به ملت يب يت اضطراريار وضعكو در قالب سازو« ينظم عموم» ةبهان
ن يتر يهيبدع حقوق از يين تضيا. شان محروم ساخت نياديمصر وارد و آنها را از حقوق بن

 يو اقتصاد ياجتماع، ياسينقض و تا حقوق س يت جسميت تا تماميحق تابع يعنيحق 
 كمبار يم حسنير مصر مخصوصاً رژياخ يتاتوركيد يها ميه رژكبه عالوه آن. شانده شدك

را بوجود  ياقتصاد ـ ياسيس يها محدود موجبات تحقق رانت ينظم دسترس كيجاد يبا ا
شد  يمحسوب م يبزرگ و ثروتمند عرب يشورهاكشور مصر از كه كنيآورده بودند و با ا

 ين قانون اساسيل با انقالب مصر و تدوين دليبه هم. ر شده بودندير و فقيملت مصر تحق
ن قانون يمصر در مفاد و مندرجات ا ياسيخ سيبه تار ينش جدكوا كي، د مصريجد

بر اصل  ين قانون اساسيل اكح يه عالوه بر تصرك يبه نحو. قابل مشاهده است ياساس
حقوق » به( 81) تا( 91) از ماده ين قانون اساسيدر باب دوم ا پنجاه ماده، ت قانونيمكحا

نات يمصر نتوانسته تضم ين وجود قانونگذار قانون اساسيبا ا. پرداخته است« ها يو آزاد
امات ن ابهيا. دين در مصر وضع نمايادينقض حقوق بن يجدة را با توجه به سابق يقيدق

م يوابسته به رژ يها دولت در مصر و وجود گروه ياستيل ركرش شيبا توجه به پذ ياساس
 .عمده باشد يها شور از چالشكن يا يشهروند يها يحقوق و آزادة نديتواند در آ يمصر م
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 ها يادداشت
در  يجمهور يز با اعالم استقالل مصر همچنان تا برقراريخ به بعد نين تاريگرچه از اـ 1
 .فاروق بر منابع مصر سلطه داشت كنفوذ بر ملة س به واسطيانگل، 1322

2- http://www.sis.gov.eg/ar/LastPage.aspx?Category_ID=2128. 

 .حراراال الضباط حركةـ 3
 .يالشعب المصر باسم دستوري إعالنـ 4

5- http://www.egypty.com/egyptana/constitution.asp. 

 1321/  ش 1999 در ناصر ترور  يبرا  تالش  اتهام  به  كه،  اخوان  يضااع از  يكي،  دقطبيسـ 6
  زندان در را(  راه بر  ييها نشانه)  قيالطر  يف  معالم  كتاب، ديشد  يماريب  رغم  به، بود  شده  يزندان

،  كتاب  نيا  فيتأل از او  هدف. آمد در  نيالمسلم اخوان  اساسنامه  صورت  به بعدها  كه، كرد  فيتأل
  حكومت  ينوع ناصر  حكومت او نظر از. بود مصر در ناصر  حكومت  وضع از  جامعه  ساختن  آگاه
 قلمرو از را  حكومت  نيا،  فيتوص  نيا با و بود  اسالم از  شيپ  تيجاهل  دوران  به  متعلق اي  يجاهل
 . دانست يم  خارج  اسالم

7- http: //www. hanyshehata. com/Laws 

رامت كشود به عدالت و احترام به  يم ءه مقتدارانه اجراكه قانون را همچنان ك يسطح ـ8
 .خواند يم فرا يساالر و اصول مردم يانسان
شور و كس يمصر رئ يس جمهوريرئ» :ندك يد مصر مقرر ميجد يقانون اساس( 192) مادهـ 9

رده بر كشور محافظت ك يشور و سالمت ارضكه است و از منافع مردم و استقالل يس قوه مجريرئ
 «.ديايش نيگانه نظارت دارد تا در امور آنها دخالت پ سه ين قوايمرز ب
د به يبا يس جمهوريانتخاب رئ» :دارد يد مصر مقرر ميجد يقانون اساس( 191) مادهـ 11

ن يدرست به ا يثر آراكسب حداكبا  يس جمهوريم باشد و رئيو مستق يمخف يأصورت دادن ر
 «.شود يسمت انتخاب م

 يشور و عربكم بر كن حايئن و آياسالم د: ندك يمصر مقرر م 2112 يقانون اساس( 2) همادـ 11
 .در آن است يقانونگذار يمنبع اصل يعت اسالميشر يو اصول و مباد يزبان رسم

 كي عنوان به 392 تا 391 يها سال نيب در هك( فيالشر زهراال جامعة) االزهر دانشگاهـ 11
 در سنت اهل ياسالم علوم و يعرب اتيادب ياصل زكمر، شد يگذار هيپا مصر قاهره شهر در مدرسه
 و يعلم، ينيد مؤسسه نياول عنوان به، سال هزار از بيش يقدمت با دانشگاه اين. است جهان
 را انيفاطم نيمبلغ هك باشد يا مدرسه و مسجد تا، شد ساخته قاهره در انيفاطم دوران در ياسالم

 .كند مي جيترو را، بود مصر ونيفاطم مذهب هك عهيش يلياسماع مذهب و دينما مي تيترب
مستقل  ييدستگاه قضا كين دادگاه يا» :دارد يمقرر م 2112 يقانون اساس( 192) مادهـ 13
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ح با ين و لوايمطابقت قوان يه به بررسكاست  يمقر آن در قاهره قرار دارد و تنها مرجع، است
 «.رده استكن ييآن تع يبرا يگريد يها ون تخصصقان. پردازد مي يقانون اساس

 و است مستقل نهاد كي دولت ييقضا نهاد» :دارد يمقرر م 2112 يقانون اساس( 193) مادهـ 14
 يها دستگاه در يحقوق امور ادارات يفن نترلك و است دولت يقانون ندهينما ياختالف امور در

 دولت هك است يمنازعات وفصلحل و قراردادها هيته نهاد نيا فهيوظ. دارد عهده بر را دولت يادار
 فيوظا شرح قانون. رديگ يم صورت قانون اساس بر اقدامات نيا و است منازعه طرف كي آن در

 يبرا شده مقرر فيوظا و حقوق، ضمانت، تيمصون از آن ياعضا و ندك يم نييتع را نهاد نيا
 «.هستند برخوردار ييقضا قوه ياعضا

15- Etat d’exception / حالة الطوارئ  . 

16- Ausnahmezustand. 

17- Carl Schmitt. 

18- Third Reich. 

19- civil war. 

 س جمهور بوشيئر 9119ه يبه موجب اعالم 2111سپتامبر  11در ، سپتامبر 11بعد از حمالت  ـ11
( Declaration of Emergency regarding September 11 attacks) سپتامبر 11در مورد حمالت 

 Section 202 (d) of the National Emergencies) يمل ياز قانون اضطراها( d) 212به موجب بخش 

Act (50 U. S. C. 1622 (d))) وجود  يستيترورر ه خطك يا تا زمانكيدر آمر ياضطرارت يوضع
 :داشته باشد برقرار شد

http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2007/09 /20070912-2. 

html. 
 11سپس در ، 2113سپتامبر  11اوباما در  كس جمهور بارايئز بعد بوش توسط ريت نين وضعيا

 .د شديتمد 2111سپتامبر  11و  2111سپتامبر  3، 2111سپتامبر 
(Message Continuation of the National Emergency with Respect to Certain Terrorist 
Attacks". Whitehouse. gov. 2012-09-11. Retrieved 2012-09-25). 

21- non-derogable. 

نش به كران در وايا ياسالم يجمهور يران اصل هفتاد و نهم قانون اساسيمثال در ا يبراـ 11
  برقراري» :ندك يمشروطه مقرر م يت قانون اساسيمكتحت حا يپهلو  ميدولت رژ يردهاكعمل

دارد با   حق  دولت،  نظير آن  و شرايط اضطراري  جنگ  در حالت.  است  ممنوع  نظامي  حكومت
هر   به  آن  مدت  ولي، را برقرار نمايد  ضروري  هاي موقتآ محدوديت  اسالمي  شوراي  مجلس  تصويب

  موظف  باشد دولت  باقي  همچنان  ضرورت  كه  روز باشد و در صورتي  از سي  تواند بيش نمي  حال
 «.مجوز كند  كسب  مجلساز  اًمجدد  است

23- Légalité de crise. 
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24- Tunisie: Quand Ben Ali rompt la glace". Nawaat. org. 2010-02-07. 

25- instauration de l’état d’urgence. 

26-http://www.hrw.org/world-report-2012/world-report-2012-algeria & http:// 
www.ecoi.net/file_upload/1504_1217249660_decret-presidentiel-no-92-320-du-11-aout-
1992-portant-sur-l-instauration-de-l-etat-d-urgence. pdf 

27 - http://www.unhcr.org 

28-activités mettent en danger l’ordre public, la sécurité publique, le fonctionnement 
normal des institutions ou les intérêts supérieurs du pays. 

29- The Decrees on Ending State of Emergency, Abolishing SSSC, Regulating Right 
to Peaceful Demonstration, SANA, 22 April 2011 in Egypt". International Federation 
for Human Rights. Retrieved 2 February 2011 http://sana.sy/eng/21/2011/04/22/pr-
342711. htm. 

 ـ همزمان با جنگ اعراب، سيسال از تأس كيمتر از ك يعني 1318از  يستيونيم صهيرژـ 31
ت ين وضعياداره و ا( Martial Law) يومت نظامكح( سهينك) برابر قانون مصوب پارلمان، ليئاسرا

 .شود مي ديهر ساله توسط پارلمان تمد
(Assaf Sagiv, "The State of Freedom and the State of Emergency", Azure (Spring 2007) 
http://azure.org.il/article. php?id=444&page=all) 

31- Friends of Syria. 

32- http://www.cnbc.com/id/100690211. 

33- Emergency Law. 

34- The Emergency Law in Egypt". International Federation for Human Rights. 
Retrieved 2 February 2011: http://www. fidh.org/THE-EMERGENCY-LAW-IN-EGYPT. 

  وحدت و  استقالل و  آزادي  ايران  اسالمي  جمهوري در» :دارد يمقرر م ياصل نهم قانون اساسـ 33
  هيچ.  است  ملت آحاد و  دولت  وظيفه آنها حفظ و ناپذيرند  تفكيك يكديگر از كشور  اراضي  تماميت و

 و  نظامي،  اقتصادي،  فرهنگي،  سياسي  استقالل  به،  آزادي از  استفاده  نام  به ندارد  حق  مقامي يا  گروه يا فرد
  تماميت و  استقالل حفظ  نام  به ندارد  حق  مقامي  هيچ و كند وارد  اي  خدشه  كمترين  ايران  ارضي  تماميت
 «.كند  سلب،  مقررات و  قوانين وضع با چند هر ار  مشروع  هايآزادي كشور  ارضي

36- http://online.wsj.com 

37- http://weekly.ahram.org.eg/2005/759/eg8.htm. 

 .اإلرهاب قانونـ 38
. است ييگرا يمل و اخالق و نيد ياستوار و قوام و جامعه اساس و هيپا خانواده» :( 11) مادةـ 39
 و ميكتح و آن ثبات و استقرار و يمصر خانواده لياص تيماه و تيهو حفظ به متعهد ملت و دولت

 موظف دولت نيهمچن. باشد يم، آمده قانون در آنچه براساس آن از تيحما و ياخالق يها ارزش تيتثب
 و يخانوادگ فيوظا يادا نيب يهماهنگ جاديا و انكودك و مادران به گانيرا و الزم خدمات ارائه به

 .«است  وهيب و مطلقه و خانوار سرپرست زنان به ژهيو خدمات ارائهبه  موظف دولت. است زنان يشغل
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 يها ارزش ،يتيترب ،يعموم نظام ،رسوم و آداب ،اخالق دولت» :ندك يمقرر م( 11) مادهـ 41
 در آنچه براساس را مردم يتمدن و يخيتار راثيم و يعرب فرهنگ و يعلم قيحقا و ينيد ،يمل

 «.دهد يم قرار تيحما دمور، رفته آن ركذ قانون
 ندگانينما مجلس، تواند ينم يجمهور سيرئ» :دارد يمقرر م 2112 يقانون اساس( 129) مادةـ 41

 را ندگانينما مجلس توان ينم. ندك منحل يعموم يپرس همه به آن گذاشتن و خاص ليدل به جز را
 ندگانينما مجلس انحالل يبرا. ردك منحل، سابق مجلس انحالل ليدل همان به آن ليكتش اول سال در
 را روز 21 ثركحدا ظرف يپرس همه يبرگزار و مجلس يها نشست توقف دستور يجمهور سيرئ

 انحالل درصورت. ندك يم مشخص را مجلس ارك ادامه اي انحالل يپرس همه جهينت و ندك يم صادر
 مجلس و شود ربرگزا ميتصم نيا صدور خيتار از روز 91 ظرف ثركحدا ديبا ديجد انتخابات مجلس

 انحالل هك يصورت در. ندك افتيدر را يينها جهينت تا دهد يم جلسه ليكتش بعد روز 11 ظرف ديجد
 هك يصورت در. دهد استعفا خود سمت از ديبا يجمهور سيرئ، نگرفت قرار موافقت مورد مجلس

 «.تگش خواهد باز خود ارك سر بر يقبل مجلس، نشود برگزار ديجد انتخابات اي يپرس همه
 صورت به هك است ندهينما 121 مك دست از لكمتش شورا مجلس» :دارد ياشعار م( 128) مادهـ 41
 «.ندك يم انتخاب را مجلس نيا ندگانينما دهم كي يجمهور سيرئ و شوند يم انتخاب ميمستق و محرمانه
 .الشخصية الحقوق: األول الفصلـ 43
 .والحريات الحقوق: يالثان البابـ 44
 افراد تمام يبرا را آن دولت هك است يحق امن يزندگ داشتن» :دارد يمقرر م( 11) مادهـ 43

 «.ندك يم تيحما بار تيجنا دهيپد هر از را فرد قانون و نيتضم اش ياراض در ميمق
ن شده است و ينقل و انتقال افراد و مهاجرت آنها تضم يآزاد» :ندك يان ميب( 12) همادـ 46

ن ارتباط يه در اكنيمگر ا، ردكا از بازگشت به آن منع يد يورش تبعشكس را از ك چيتوان ه ينم
 «.وجود داشته باشد ييم قضاكح

 بودن محفوظ و آنهاست يخصوص ميحر افراد يشخص يزندگ» :دارد ياشعار م( 98) مادهـ 44
 را افراد يشخص يها تلفن و ها ليم، ها تلگراف، ها نامه توان ينم و است شده نيتضم ميحر نيا

داشته  ه مقررك( 93) ن مادهيهمچن «.ييقضا مكح و خاص ليدال به مگر، داد قرار يبازرس ردمو
 به ازين و خطر بروز موارد در جز، ستين آنها به ورود انكام و بوده يشخص ميحر خانه» :است

 «.ندارد وجود ييقضا دستور با جز آنها از يبازرس و آنها به ورود انكام و كمك
 را يسك توان ينم كوكمش موارد در جز» :دارد يمقرر م 2112 يون اساسقان( 92) مادهـ 48

 نيا در مگر، ردك محدود را يو يآزاد و ممنوع انتقال و نقل از اي زندان اي يبازرس اي بازداشت
 ظرف ديبا، شود يم محدود اي لغو آنها يها يآزاد هك يسانك. باشد هشد صادر ييقضا دستور نهيزم
 ييقضا دستگاه به تيمحدود اي لغو زمان از ساعت 21 ظرف و آگاه امر نيا ليدل از ساعت 12
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 يبرا ليكو نداشتن صورت در و رديگ صورت شانيالكو حضور با آنها از الزم قاتيتحق و يمعرف
 حق، باشد شده محدود اي لغو آنها يآزاد هك يافراد همه. شد خواهد نيمع يريتسخ ليكو آنها
 امكاح قانون. دارند مكح را اعالم زمان از هفته كي ظرف ييضاق دستگاه به دادخواست ارائه

 «.ندك يم مشخص را آن ليدال و مدت و ياطياحت حبس
 اي يزندان اي ريدستگ كه يسانك تمام» :دارد ياشعار م 2112 يقانون اساس( 91) مادهـ 49

 و شده ردبرخو آنها با شان يانسان رامتك براساس ستيبا يم، شود يم محدود شانيها يآزاد
 نيا ردنك يزندان و بازداشت و رنديگ قرار يروح و يبدن تياذ و آزار و نجهكش مورد ستيبا ينم

 :دارد يمقرر م 2112 يقانون اساس( 11) ن مادهيهمچن «.رديگ صورت ييقضا مكح با ديبا افراد
 توان ينم همانگونه، است ممنوع آن ياعضا با تجارت و است حرمت يدارا انسان بدن و ركيپ»

 «.داد انجام فرد موافقت بدون يعلم اي يكپزش شاتيآزما انسان بدن يرو
 نشر و چاپ يآزاد» :را دارد يمكن حيز چنين 2112 يقانون اساس( 13) مفاد مادهـ 31

 يها هكشب سيسأت نحوه قانون و است شده نيتضم آن مختلف الكاش و انواع در مطبوعات
 «.ندك يم مشخص را ييويراد و يونيزيتلو

ن شده يها تضم يها و تعاون هياتحاد، اهاكيس سنديسأت يآزاد» :دارد يمقرر م( 22) همادـ 31
 يآنها براساس اصول و مباد يها تيهستند و فعال يت حقوقيشخص يسسات داراؤن مياست و ا

م كجز با ح. دهد يخود را آزادانه و در خدمت به جامعه انجام م يها تياستوار و فعال كيراتكدم
 «.ها وجود ندارد تيسسات و جمعؤن ميان انحالل اكام ييقضا

و اداره  يارگرك يها هياها و اتحادكيت سنديقانون نحوه فعال»: دارد يمقرر م( 29) همادـ 31
ن يان انحالل اكام ييم قضاكجز با ح. ندك يرا مشخص م كيراتكدم يه اصول و مباديآنها بر پا

 «.ها وجود ندارد هياها و اتحادكيسند
 .«سَبيالً المُوْمِنينَ يعَلَ لِلْكافِرينَ اللّهُ يَجْعَلِ لَنْ و» :ديفرما يم نساء سوره( 111) هيآـ 33
 دُيشَدِ اللّهَ إِنَّ اللّهَ وَاتَّقُواْ وَالْعُدْوَانِ اإلِثْمِ يعَلَ تَعَاوَنُواْ وَالَ...» :ديفرما يمائده مة سور( 2) هيآـ 34
 «.الْعِقَابِ
، هستند برابر قانون برابر در شهروندان» :دارد مي مصر مقرر 2112 ينون اساسقا( 99) مادهـ 33

 «.ندارد وجود آنها نيب يضيتبع چيه و برابرند زين يعموم فيوظا و حقوق در هك همانگونه
مانده  ت از افراد عقبيدولت حما» :دارد يمصر اشعار م 2112 يقانون اساس( 92) همادـ 36
آنها  يو باال بردن فرهنگ اجتماع يشغل يها ردن فرصتكو فراهم  يماعو اجت يو اقتصاد يبهداشت

 «.ندك ين ميرا تضم
 يهرگونه سوء استفاده و بهره اجبار» :دارد مي مصر مقرر 2112 يقانون اساس: (99) همادـ 34

 «.ها و تجارت نوع بشر ممنوع است از انسان
 



 
 
 

 ميالدي 2112هاي شهروندي در مصر مبتني بر قانون اساسي  زاديتحول حقوق و آ
 

 

 

21 

 منابع و مآخذ

 يو عرب يفارس( الف
 .3ج، نشر شهر: تهران، در حقوق رسانه ييگفتارها ،(3113) محسن، يلياسماع

 .(ع)دانشگاه امام صادق: تهران، ن و قانونيد ،(3111) ارانكهم و محسن، يلياسماع

 .2ج، نشر شهر: تهران، در حقوق رسانه ييگفتارها ،(3113) ارانكهم و محسن، يلياسماع

العالم،  ، األمنالعربية مصر جمهورية دستور في الشرطة ق(،3113لطفي، جمعة ) رابح
 .65 ذوالقعدة، العدد

. العالم في تشدداً اإلرهاب قوانين أكثر من واحد لديها مصر ،(2131) محمد نور، فرحات
 .أنقاذ المصر، الجديد؟ القانون غرض فما

(http://www.saveegyptfront.org/news/?c=154&a=13442) 

 يف مصر ـ1: ثهيالحد مصر يف ياسيسال ركالف خيتار (3193) ميعبدالرح أحمد، يمصطف
 .321 العدد، مارس، اتبكال، الطرق مفترق

 نيالت( ب
Agamben, Giorgio (2005) ,State of Exception,University of Chicago Press. 

Human Rights Watch (1993) ,Prison conditions in Egypt. 

Petros A. Papadatos, Pierre Achille Papadatos (1964( ,Le Problème de l'ordre reçu 

en droit pénal, paris: Librairie Droz. 

Prémont, Daniel (1996) Non-derogable Rights and States of Emergency, Bruxells 
Bruylant. 

Sadurski, Wojciech (2001) ,Freedom of Speech and Its Limits, USA: Springer. 

 يتنترنيا يها گاهيپا( ج
http://www.africa.com 

http://sana.sy/eng 

http://www.cnbc.com 

http://www.egypty.com 

www.ecoi.net 

http://www.hrw.org 



 

 
 1931پاييز  - 1/ سال اول، شماره  فصلناهم ربرسي اهي حقوق عمومي  

 

 

 

22 

http://georgewbush-whitehouse.archives.gov 

http://www.unhcr.org 

http://azure.org.il 

http://www.fidh.org 

http://weekly.ahram.org.eg. 

http://online.wsj.com. 

http://www.saveegyptfront.org 

http://www.hanyshehata.com 

http://www.sis.gov.eg 


