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چكيده
با انقالب  22ژانويه  2111در مصر و سرنگوني رژيم ديكتاتوري نظاميان ،ملت مصر توانستند
واجد شخصيت نسبي شهروندي شوند .شخصيتي كه تا بيش از اين با اعالم وضعيت اضطراري و

مجازاتهاي سخت و اقدامات پليسي به كلي تضييع شده بود .اين شخصيت و هويت با قانون
اساسي  2112احياء و براي ملت مصر به رسميت شناخته شد چنانكه از مباني انقالب مردم مصر
نيز بايد به تالش براي اعتراض به نقض سيستماتيك حقوق و آزاديهاي شهروندي اشاره كرد.
در اين مقاله نگارنده با بررسي تطور حقوق و آزاديهاي شهروندي در مصر منتهي به انقالب
 ،2111به مطالعة انتقادي تحوالت بنيادين تقنيني اين حقوق در قانون اساسي جديد مصر در پرتو
واكنش عمومي مردم پرداخته است.

كليدواژهها :حق ،آزادي ،اسالم ،ديكتاتوري ،نظم عمومي ،وضعيت

* نويسندة مسئول مقاله

اضطراري.

E-mail: mmghamamy@gmail.com
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مقدمه
كشور مصر يكي از كشورهاي بزرگ اسالمي است كه از نظر تاريخي با كشورهاي
عربي منطقه ،تفاوت بنيادي در انديشه و نظام سياسي دارد .چرا كه اولين قانون اساسي يك
كشور اسالمي را ميتوان به كشور مصر در سال( 1882قانون اساسي توفيق الخديوي) و
اولين پارلمان را در سال  1811به همين كشور نسبت داد .با اين وجود و با رشد افكار پان
عربيسم و استعمار انگلستان (1311ـ )1()1391تاريخ سياسي مصر و ساير كشورهاي عربي
را ميتوان بسيار نزديك به هم تحليل كرد :نظام سياسي ديكتاتور و وابسته .از مهمترين
ويژگيهاي اين نظامهاي سياسي نقض جدي و سيستماتيك حقوق و آزاديهاي شهروندي
است .به نحوي كه اساساً به قطع و يقين ميتوان عنوان كرد در اين كشورها مفهوم
«شهروندي» وجود ندارد .شهروندي در واقع گامي است بعد از كسب تابعيت و مبنايي
است براي حقوق سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي به نحوي كه فرد عالوه بر
برخورداري از آنها در عرصه نظام مردمساالر ميتواند سرنوشت خود و جامعه خود را در
شئون مختلف ،مستقل و آزاد تعيين كند .بر اين اساس در غالب كشورهاي عربي ،مردم
(عنصر جمعيت) صرفاً تبعه محسوب ميشوند گرچه از همين مقدار واقعي از حق بنيادين
و غيرقابل سلب تابعيت نيز برخوردار نيستند و ممكن است رژيم به بهانههاي مختلف اقدام
به نقض و سلب آن كند.
در اين مقاله قصد داريم تا مفهوم حقوق شهروندي را در نظام حقوقي قبل و بعد از
انقالب  2111مصر بررسي كنيم .اهميت اين تطبيق آنجا پديدار ميگردد كه از موجبات
اصلي اين انقالب ،فقدان حقوق و آزاديهاي شهروندي محسوب ميشود .كاستي اين
حقوق به نحو نسبي در قانون اساسي  2112مصر جبران شد .به عالوه آنكه مصر به عنوان
يك كشور پيشرو عربي ،براي ساير كشورهاي عربي خاصتاً كشورهاي در جريان بيداري
اسالمي (اردن ،تونس ،يمن ،بحرين ،ليبي و عربستان) يك كشور الگو و معيار محسوب
ميشود و چون آنها نيز با رژيمهاي ديكتاتور و سركوبگر مواجه هستند ميتوانند در
جريان اصالحات و انقالب از دستاوردهاي اساسي مصر بهره بگيرند .اين الگو برداري در
كشورهايي كه گروه «اخوانالمسلمين» در آنها فعال است بيشتر رقم خواهد خورد.
بطور خاص انقالبات در مصر چه براي رهايي از دولت استعمارگر انگليس و چه
انقالب  2111مصر تحت تأثير ايدهها و فعاليتهاي اخوانالمسلمين رخ داد .اخوانالمسلمين
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يك جنبش فراملي اسالمگراست كه در بسياري از كشورهاي عربي بزرگترين جريان به
شمار ميرود .اخوانالمسلمين قديميترين و بزرگترين گروه سياسي اسالمي است كه در
سال  1328ميالدي در شهر اسماعيليه مصر به رهبري حسن البنا بنيان نهاده شد و سپس
فعاليت خود را به ديگر كشورهاي عربي و اسالمي گسترش داد .اين نهضت به تأثير از
انديشههاي سيد جمالالدين اسدآبادي ايراني و در پاسخ به انحطاط داخلي مسلمانان و
سلطه بيگانگان بر كشورهاي اسالمي ،به ويژه بر كشور مصر پديد آمد .اخوان المسلمين
جهت رسيدن به اهدافش (چون زنده كردن شعائر اسالمي و برافكندن سلطة اجانب و
برقراري حكومت اسالمي) در جبهههاي مختلف فرهنگي ،نظامي و سياسي به مبارزه
پرداخت( .مصطفي)91-11 :1391 ،

0ـ شكلگيري و ساخت دولت در مصر
از مهمترين و مبناييترين اصولي كه شهروندي را در يك كشور ايجاد و از آن صيانت
ميكند نحوه شكلگيري قدرت عالي و مشروعيت در آن است .در واقع الزم است نگاهي
به فرآيند به قدرت رسيدن دولتهاي بعد از استقالل مصر داشته باشيم .اين مطالعه
تاريخي ،مباني و علل نقض حقوق شهروندي را در مصر توضيح خواهد داد.

الف)  3291تا 3299
بعد از استقالل مصر از استعمار انگلستان ،در سال  1329قانون اساسي مصر نگارش ،و
مطابق با آن پارلمان مصر در  12مارس  1321تشكيل شد .با اين وجود با حاكميت نظام
پادشاهي ملك فاروق كه با نفوذ انگلستان به قدرت رسيد تمامي امكانات مصر همچنان در
اختيار انگلستان بود .وي با اعمال نظام استبدادي اقدام به تأمين و تحريس منافع انگلستان
مينمود .گرچه ظاهراً مصر مستقل شده بود )2(.اقدامات فاروق بستر شكلگيري گروههاي
اعتراضي سياسي از جمله اخوان المسلمين و افسران آزاد را فراهم آورد.

ب)  3299تا 9139
با ايجاد موج كودتاهاي افسران جوان در كشورهاي عربي (عراق ،يمن ،ليبي و )...در مصر
هم گروهي تحت عنوان «حركت افسران آزاد»( )9با هدايت جمال عبدالناصر به قدرت رسيد.
افسران آزاد در گام اول ملك فاروق ( 29ژوييه  )1322و در گام دوم ( 21ژانويه )1329
فرزندش فؤاد دوم را بر كنار كردند و نظام سلطنتي را به جمهوري تغيير دادند .شوراي افسران
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آزاد پس از پيروزي ،با حفظ تركيب اوليه خود ،به شوراي فرماندهي انقالب تغيير نام داد
و ژنرال نجيب به رياست شورا برگزيده شد؛ اما ،در عمل جمال عبدالناصر قدرت را در
اختيار داشت .در اين فرآيند ژنرال نجيب رئيسجمهور و جمال عبدالناصر قائممقام او شد.
دهم دسامبر  1322اعالمية قانون اساسي به اسم ملت مصر( )1صادر شد كه قانون اساسي
 1329را ساقط كرد .بر اين اساس «اين امري الزامآور شده بود كه به دليل مشكالت و
()2

كاستيهاي بسيار قانون اساسي بايد اعالميه مذكور صادر ميشد».

در ژانويه ،1321

ناصر بدون مشورت با نجيب ،فعاليت گروه اخوانالمسلمين را غيرقانوني اعالم نمود و
مراكز آنها را تعطيل و اعضاي

()1

آن را زنداني كرد و آنها را عوامل استعمار و ارتجاع

خواند .پس از اين جمال اقدام به ترويج سوسياليسم ،جدايي دين از سياست و پان عربيسم
()9

نمود .اين رويكرد را بعد از ناصر ،انور سادات و مبارك با جديت دنبال ميكردند.

در غالب نظامهايي كه از پادشاهي به رياست جمهوري تبديل ميشوند متأسفانه شاهد
يك تغيير پوپوليستي سطحي هستيم .تغييري كه صرفاً در نام اتفاق افتاده و اختيارات تام
پادشاه و دايره بسته و زمان طوالني و بدون قيد در لواي «رياست جمهور» تداوم پيدا
ميكند .بر اين اساس نقض واقعي حق تعيين سرنوشت مردم در شئون سياسي جامعه امري
بديهي خواهد بود .چرا كه يك قدرت مطلقالعنان با استفاده از ظاهري دموكراتيك و بدون
()8

احترام به اصل «حاكميت قانون» در سطح ماهوي

همانند يك شاه خودسر اقدام به

تمشيت امور كشور خواهد كرد .بدون اينكه كمترين مسئوليتي را بپذيرد و يا «پاسخگويي»
در مقابل ملت برايش مفهومي داشته باشد .به عبارت ديگر قدرت چون برخاسته از مردم
نيست و چون با انتخاب آنها حاكم نشده است از خواستههاي عمومي تبعيت نكرده و براي
آن ارزشي قائل نميشود .بر همين اساس از زمان اعالم جمهوري در مصر تا اصالحات
 2112در قانون اساسي رييس جمهور توسط مردم انتخاب نميشد .در اصالحات سال
 2112با بازنگري ماده ( )91اولين انتخابات رياست جمهوري در مصر صورت گرفت.

ج) از  9139به بعد
يكي از مهمترين تغييرات ماهوي در ساخت دولت بر اساس قانون اساسي  2112در
مصر اين است كه منصب «رياست جمهوري» تحت قاعده و انتخاب عمومي قرار گرفت و
متعهد به حفظ مصالح عمومي
()11

منتخب رأي مستقيم مردم

()3

و نه شخصي خود شد .به اين معنا كه رييس جمهور

خواهد بود و در يك انتخابات دموكراتيك براي مدت
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محدودي داراي اختيارات قابل كنترلي خواهد شد .ماده ( )199قانون اساسي  2112اشعار
ميدارد« :مدت يك دوره رياست جمهوري در مصر  1سال ميالدي است كه از زمان اعالم
نتيجه انتخابات آغاز ميشود و اين مدت ميتواند براي يك بار ديگر تمديد شود ».اين
تغيير در واقع نقش مردم مصر را در حد يك شهروند داراي حقوق سياسي بهبود بخشيد.
شهروندي كه ميتواند از صدر تا ذيل قدرت را با انتخاب برگزيند .و مهمتر آنكه براي
مقام اول كشور نيز بيحساب چك سفيد امضا نميكشد تا جريان دموكراتيك را با استفاده
از «اقتدارات قاهرة غيرقابل نظارت» از مسير واقعي خارج كند .بخش اول مقدمه قانون
اساسي مصر همين مسئله را تصريح كرده است« :حاكميت حق مردم است و مردم تنها
منبع صاحب حق در تشكيل قواي حاكم بر كشور هستند و اين قوا مشروعيت خود را از
مردم مصر ميگيرند و در برابر خواست و اراده آن سر فرود ميآورند و حدود اختيارات و
مسئوليتها و وظايف قانوني خود را دريافت و از اموال عمومي و درآمدهاي كشور
محافظت كرده و زمينههاي عادالنه توزيع آن را فراهم ميكند و بر اين اصل اساسي تأكيد
ميكند كه وظايف و مناصب عمومي نه حق و حقوق و امتياز براي صاحبان آنها كه
مسئوليتي است بر عهده كساني كه مقرر است به مردم مصر خدمت كنند ».اين رويكرد در
واقع تأكيد بر همان ايدة صالحيت و احترام به اصل «حاكميت قانون» در تمامي سطوح
بويژه سطح ماهوي است .مادة ( )91قانون اساسي مصر به عنوان اولين ماده از فصل
چهارم تحت عنوان «ضمانتهاي حفظ حقوق و آزاديها و حمايت از آنها» مقرر ميكند:
«حاكميت قانون پايه و اساس حاكميت در دولت است و استقالل دستگاه قضا و قضات
تضمين شده است».
يك نكتة بسيار مهم نيز در اينجا وجود دارد و آن عبارت است از شكلگيري فرآيند
مردمساالري در جريان برداشتهاي اسالمي از آزادي و حقوق .اين مسئلة اخير با استقرار
نهاد ماده ( )1قانون اساسي مصر در ادامة اصل منبع بودن شريعت ـ مندرج در ماده ()2
()11

قانون اساسي

ـ مفهوم بيشتري پيدا ميكند .چرا كه رييس جمهور در اين معنا بايد

مروج و تضمينگر دين و نهادهاي ديني باشد .ماده ( )1برداشت مرجع را در اختيار يك
نهاد عالي و مستقل ديني قرار ميدهد و مقرر ميدارد« :االزهر( )12شريف هيئت و نهادي
اسالمي و مستقل دانشگاهي است كه در تمام امور و شئون دخالت داشته و مسئوليت نشر
دعوت اسالمي و علوم ديني و زبان عربي در مصر و سراسر جهان را برعهده دارد و نظر
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هيأت علماي بزرگ االزهر شريف در امور مرتبط با شريعت اسالمي خواسته خواهد
شد»...؛ عبارت اخير به نحو مطلق ناظر به تمامي نهادهاي حكومتي است و مفهوم آن در
ارتباط با حقوق و آزاديهاي شهروندي وقتي بيشتر مشخص ميشود كه مفاد مادة ()81
قانون اساسي از نفي و محدوديت عوامل ناقض حقوق و آزاديهاي شهروندي صحبت
ميكند« :حقوق و آزادي داده شده به شهروندان تعطيلپذير يا قابل كاستن نيست ،به شرط
آنكه اين آزاديها با اصول و مبادي مذكور درباره آزاديها در قانون اساسي در تعارض
نباشد ».البته در قانون اساسي  1391نيز اقتضاي يك دولت ديني وجود داشت و دولت
مصر هم در مورد دين اسالم داراي مسئوليت بود .در اين مورد در اصل ( )12قانون
اساسي مزبور آمده است« :حكومت در حفظ و حراست و حمايت از مباني اخالقي ،ترويج
سنن اصيل مصري و پايبندي به معيارهاي واالي آموزش ديني ،ارزشهاي اخالقي و ملي،
ميراث تاريخي مردم مصر ،حقايق علمي ،رفتارها و كنشهاي عمومي و اجتماعي در
محدوده قانون متعهد است .دولت در پايبندي به اين اصول و ترويج آنها ملزم ميباشد».
(اسماعيلي98 :1931 ،ـ )93با اين وجود در قانون اساسي سال  1391سازوكار دريافت
برداشتهاي ديني و الزام به آنها مشخص نبود گرچه هم اكنون نيز كاركرد هيأت األزهر
شريف صرفاً اراية پيشنهادات مشورتي است كه البته مفاد مادة ( )1قانون اساسي ،2112
مبين الزام در مشورت ميباشد ولي تضمين عمل خالف اين مشورت مشخص نشده است.
()19

آيا «دادگاه عالي قانون اساسي»

()11

و «دستگاههاي قضايي دولت»

بر اجراي اين

برداشتها نظارت ميكنند؟ اين ابهام بطور جدي وجود دارد.

2ـ وضعيت اضطراري و الغاء حقوق
()12

وضعيت اضطراري يا استثنايي،

يك بيانيه دولتي است كه برخي از عملكردهاي

عادي از قوه مجريه ،مقننه و قضايي و نهادهاي غير دولتي را به منظور اجراي برنامه
آمادگي اضطراري به حالت تعليق در ميآورد .در وضعيت اضطراري برخي از حقوق و
آزاديها ـ حتي اگر در قانون اساسي تضمين شده است ـ معلق و محدود ميگردند .بيانيه
وضعيت اضطراري معموالً در زمان بروز بالياي طبيعي و يا بحرانها و ناآراميهاي مدني،
و يا پس از يك اعالن جنگ يا وضعيت درگيريهاي مسلحانه بينالمللي يا داخلي و يا
توسط دولتهاي كودتا صورت ميگيرد .وضعيت اضطراري( )11اولين بار توسط آلمانيها
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و شخص كارل اشميت( )19براي بهرهگيري قدرت در وضعيت استثنايي به كار رفت .اين
وضعيت به نحو اتم قصد دارد محوريترين بخش نظم عمومي يعني «امنيت» و «آرامش» را
مستقر و حقوق فردي و شهروندي را تا رسيدن به هدف مذكور كاهش يا تعطيل نمايد .با
اين وجود از اين وضعيت سوء استفادههاي بسياري توسط دولتها چه دموكراتيك و چه
ديكتاتوري شده و ميشود .چنانكه كارل اشميث نيز براي دولت نازي چنين نظريه اي را
ارائه داد و  12سال حكومت رايش سوم( )18بدين ترتيب (حذف فيزيكي مخالفان ،معترضان
و بخشهايي از جامعه) به بهانه جلوگيري از جنگ داخلي( )13و ناامني به تمشيت امور آلمان
بزرگ پرداخت )Agamben,2005:40( .چنين مدلي اخيراً و بطور گسترده توسط جرج
دبيليو بوش نه تنها در اياالت متحده( )21بلكه در سراسر جهان از جمله گوانتانامو و بگرام
افغانستان موجب نقض حقوق افراد شد .تداوم چنين وضعيتي از نظر تاريخي بدل شدن
دولتهاي دموكراتيك به توتاليتر را نشان ميدهد)Agamben,2005:16( .
ايجاد و مكانيزم وضعيت اضطراري و اثرات آن بر حقوق بشر و آزادي و نهادهاي
دولتي ،در برخي از كشورها توسط قانون اساسي و قانوني عادي ـ كه اين دولت را مقيد و
محدود به زمان كوتاه ميكند ـ تنظيم ميشود .در اين مدت برخي حقوق و آزاديها همانند
حق فعاليتهاي سياسي ،انتشار اطالعات عمومي ،حق اجتماع (تشكيالت و تظاهرات) و
تردد ممكن است مقيد شوند .اما حقوق غير قابل انحراف( )21به هيچ نحو نبايد مورد حكم
تعليق و تحديد قرار گيرد .به منظور حفظ مردم ساالري و جلوگيري از سوء استفاده دولت از
اين وضعيت ،در بسياري از كشورها تغيير قانون وضعيت اضطراري يا قانون اساسي مطلقاً
ممنوع است )Prémont,1996:36( )22(.به اعمال وضعيت اضطراري كه شامل مجموعهاي
از امور حقوقي ميگردد در حقوق فرانسه «قانوني بودن بحران»( )29گفته ميشود .چرا كه
در اين وضعيت براي جلوگيري از ديكتاتوري و تبديل شدن به توتاليتايسم بايد قوه مجريه
در چارچوب قانون و صالحيتهاي مضيق قانوني عمل كند)Papadatos,1964:130-131( .
مسئلة اصلي برخي كشورها ـ مخصوصاً عربي ـ درگيري با وضعيت اضطراري
خودسرانه و طويل المدت است .براي مثال تونس از  1389كه اصالحات شكلي بن علي
با بدون زمان كردن رياست جمهوري و بستن مجلس نسبت به احزاب مخالف آغاز شد و
تا جنبش آزاديخواه مردم در  2111كه به سرنگوني بن علي انجاميد ادامه داشت )21(.در
الجزاير از كودتاي  1332تا زمان اوج گيري جنبشهاي آزادي بخش منطقه موسوم به
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بيداري اسالمي در  ،2111به مدت  13سال بنا بر فرمان شماره 11ـ 32مورخ  3فوريه
( 1332در  12ماده) و فرمان شماره 921ـ 32مورخ  11اوت ( 1332در  2ماده) با عنون
()22

«استقرار وضعيت اضطراري»

حقوق سياسي و اجتماعي معلق و تحت رژيم دولت

اضطراري اداره ميشد )21(.بر اساس ماده ( )2فرمان  3فوريه« ،دولت اضطراري به منظور
برقراري نظم عمومي و تضمين بهتر امنيت اشخاص و اموال علي الخصوص عملكرد خوب
خدمات عمومي بر قرار ميگردد ».بر اساس اين فرمان وزير كشور و دادگاههاي نظامي
مسئول اجراي وضعيت اضطراري شدند )29(.مطابق ماده ( )1فرمان تكميلي  11اوت ،1332
هر عمل يا اقدام تمامي شركتها ،ارگانها ،نهادها و موسسات با هر ماهيت و هدفي كه
نظم عمومي ،امنيت عمومي و عملكرد عادي نهادها و منافع عالي كشور را به خطر بيندازد
معلق و توقيف ميگردد )28(.همچنين در سوريه از سال  1319تا وقوع اعتراضات مردمي
( 21آوريل )2111عمالً تحت رژيم اضطراري اداره ميشد و بخشهاي عمدهاي از قانون
()23

اساسي معلق بود.

گرچه مسئله سوريه از لحاظ تداوم اعتراضات با ساير كشورهاي
()91

اسالمي تفاوت بنيادين دارد .به اين لحاظ كه سوريه چون در مقابل رژيم صهيونيستي

يك محور مقاومت تشكيل داده است مورد رفتارهاي مداخله جويانه كشورهاي عربي و
غربي با راهبري اياالت متحده آمريكا شد .در اين فرآيند آمريكا ،قطر و تركيه براي نابودي
بشار اسد از القاعده و ساير گروههاي تروريستي عربي ـ اروپايي استفاده كردند و رسماً با
تشكيل ائتالف دوستان تركيه )91(،معارضان را به سالحهاي پيشرفته سبك و سنگين تجهيز
()92

نمودند.

و اما مصر نسبت به كشورهاي پيش گفته داراي سابقة بيشتري در اعمال وضعيت اضطراري
خودسرانه و مصر از سال  1319تا وقايع منجر به سرنگوني حسني مبارك ( 91مي ،)2112
به غير از  18ماه در سالهاي  1381و  1381تحت قانون اضطراري( )99اداره ميشد )91(.شايد
مهمترين بحث در بررسي حقوق و آزاديها در كشور مصر كه داعيهدار رهبري جهان
عرب است مربوط به استقرار وضعيت اضطراري ميگردد .بر اساس اين وضعيت كه سالها
در مصر حاكم بود كليه حقوق و آزاديهاي شهروندي در مصر معلق گشت و همين امر
باعث شد كه بخش عمدهاي از مفاد قانون اساسي  2112مصر واكنشي نسبي به اين
وضعيت چهل و پنج ساله باشد.
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3ـ وضعيت اضطراري و تزاحم مبنايي با حقوق و آزاديها
شكي نيست حاكميت وضعيت اضطراري در هر شرايط و نظام سياسي به تعطيلي و
تحديد حقوق و آزاديهاي شهروندي ميانجامد حتي در يك نظام مردمساالر تزاحم
مذكور امري قطعي است .تزاحمي كه در واقع ميان «نظم عمومي» و «حقوق و آزادي
شهروندي» به وجود ميآيد .به همين دليل بايد يك نظام تعادل الزماالتباع حاكم شود تا
به بهانة يكي ،ديگري مختل و متوقف نگردد و به همين جهت با هرج و مرج يا متقابالً
ديكتاتوري مواجه گرديم .براي مثال اصل نهم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران( )92اين
تعادل را با تصريح ،چنين تبيين ميكند كه صالحيت مقامات حكومتي خارج از وضعيت
تعادل ملغي ميگردد گرچه شهروندان را نيز در حقوق و آزاديهايشان مقيد به نظم عمومي
ميدارد .با اين وجود و متأسفانه قانون اساسي مصر از زمان جمال عبدالناصر هر بار كه
تدوين و اصالح شد با ناديده گرفتن «لزوم تعادل» وضعيتي امنيتيتر را حاكم كرد .بر اساس
قانون  112سال  1328وضعيت اضطراري در مصر حاكم و جز  18ماه (1381ـ )1381اين
وضعيت تا انقالب حاكم بود .بر اساس اين قانون« :دولت اختيار بازداشت نامحدود و بدون
توضيح افراد را بدون برگزاري دادرسي پيدا ميكرد ،حق سلب تابعيت و الغاي برخي حقوق
شهروندي افراد ،تملك داراييها ،اعالم ممنوعيت و محدوديت رسانهها و فعاليت گروههاي
سياسي نيز از جملة حقوق دولت است )Human Rights Watch,1993:24-25( ».در اين
وضعيت قوة قضاييه بايد تابع دولت باشد و عمالً دادرسي منصفانه نيز فاقد معنا خواهد
بود .و پليس و نيروهاي امنيتي براي كشف واقعيت ميتوانند از هر ابزاري بهره ببرند .بر
اساس اين قانون  19هزار نفر به زندان افتادند و فعاليتهاي سياسي و رسانهاي كامالً
()91

كنترل شده بود و الغاء اين قانون از اهداف عمدة انقالبيون محسوب ميشود.

براي استقرار و حفظ اين وضعيت ،رژيم ديكتاتوري ،بر اساس ماده ( )181قانون
اساسي  1391نظام پليسي تحت رياست رييس جمهور ايجاد كرد (رابح لطفي)12 :1931 ،
كه با امنيتي كردن فضاي كشور ،هرگونه اعتراض و اقدامي را عليه نظام ديكتاتوري با
شديدترين ابزارهاي محو و شكنجه و تبعيد پاسخ ميداد .به نحوي كه بيش از  91هزار
()99

زنداني سياسي در مصر تحت بازداشت پليس و دستگاه امنيتي قرار گرفتند.

با

اصالحات سال  2119بطور كلي مبارك تمام وزنه را به سمت امنيت چرخاند و با الحاق
()98

ماده ( )193به قانون اساسي و در نظر گرفتن قانون مبارزه با تروريسم،

حقوق باقي
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ماندة شهروندان مصري را تحت سركوب و تعطيلي جدي قرار داد( .فرحات)2111 ،
مادة ( )81قانون اساسي  2112مصر براي تضمين تماميت حقوق و آزاديهاي
شهروندي تصريح ميكند« :حقوق و آزادي داده شده به شهروندان تعطيلپذير يا قابل
كاستن نيست ،به شرط آنكه اين آزاديها با اصول و مبادي مذكور درباره آزاديها در
قانون اساسي در تعارض نباشد ».شرط اخير در واقع به مسائل اخالقي و ديني اشاره
ميكند .به عبارت ديگر همانطور كه به ماده ( )1اين قانون اشاره كرديم و همانطور كه در
()93

مواد ()11

()11

و ()11

دولت متعهد به اخالق شده است حقوق و آزاديها در نص

شرعي مورد نظر است .در نتيجه ادعاهايي كه از حقوق و آزاديهاي لجامگسيخته همانند
همجنسبازي حمايت ميكند در نظام حقوقي مصر فقد وجاهت قانوني است .به هر حال
در نظام ديني و اخالقگراي مصر  ،2112تضمين تماميت حقوق با اعالم جرم كيفري كامل
شده است ،مادة ( )81اشعار ميدارد« :تجاوز به حقوق تضمين شده در قانون اساسي جرم
تلقي شده و ميتوان عليه ناقضان آن دادخواست جنايي داد».
بر اين اساس اختيار برقراري وضعيت اضطراري با مقيدات و محدوديتهاي ويژه
همچنان از اختيارات رييس جمهور باقي ماند ولي اين اختيارات تحت نظارت و چارچوب
قابل نظارت و محدود درآمد .بر اساس مادة ( )118قانون اساسي  2112مصر «رئيس
جمهوري ميتواند ،بنابر داليل مشخص شده در قانون در كشور وضعيت اضطراري اعالم
كند و اين درخواست بايد به مجلس نمايندگان ارائه شده و مجلس بايد ظرف  9روز نظر
خود در اينباره را اعالم كند .تمديد وضعيت اضطراري منوط به برگزاري همهپرسي
عمومي است .در صورت عدم دائر بودن مجلس بايد فوراً جلسه فوقالعاده در اين زمينه
تشكيل دهد و در صورت انحالل مجلس نمايندگان اين امر به مجلس شورا ارائه ميشود.
موافقت با اعالم حالت فوقالعاده بايد به تصويب حداكثر نمايندگان مجلس برسد و اعالم
وضعيت اضطراري نبايد بيش از  1ماه باشد و تمديد آن جز با همهپرسي و موافقت
عمومي امكان پذير نميباشد ».مقيدات وارد بر وضعيت اضطراري در مصر از اين جهت
كه آنرا با محدوديت زماني و تصويب مجلس نمايندگان مواجه و در صورت تمديد
مستلزم همهپرسي ميكند يك تغيير جدي در نظام حقوقي مصر است ولي مفاد اين ماده نه
واكنش مناسبي به سالها حاكميت وضعيت اضطراري است و نه بر اساس اصول حقوقي
ميتوان وضعيت اضطراري را بيش از چند روز ادامه داد .وضعيت اضطراري  1ماهه آن
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هم با اختياري كه براي رييس جمهور جهت انحالل مجلس در نظر گرفته شده( )11و با
نفوذي كه رئيس جمهور در مجلس شورا از آن برخوردار است( )12ميتواند تاريخ گذشته
مصر را دوباره زنده كند.

4ـ كرامت انساني و حقوق بنيادين
كرامت انساني مبناييترين قاعدهاي است كه حقوق انساني مبتني بر آن قابل تحليل
هستند و پذيرش عملي آن منتج به غيرقابل سلب نمودن بخش عمدة از حقوق و
آزاديهاي شهروندي ميگردد .فقدان پذيرش اين حق باعث شده بود كه در دوران قبل از
انقالب و بطور خاص در وضعيت اضطراري هيچ احترامي براي شخصيت و تماميت
انساني مردم مصر باقي نماند .همين عامل موجب واكنش جدي مردم در جريان انقالب
()19

مصر به هيأت حاكمه شد و اولين ماده از فصل اول (حقوق شخصي)

از باب دوم

(حقوق و آزاديها)( )11را به خود اختصاص داد .بر اساس ماده (« )91كرامت و عزت حق
هر انساني است و جامعه و دولت تضمينكننده احترام به آن و حمايت از آن است و در
هيچ شرايطي مجاز به اهانت بشري نيستيم ».حقوق شخصي كه همان حقوق بنيادين و غير
قابل سلب هستند به تصريح در ماده ( )91غير قابل انحراف و مصون شمرده شدهاند:
«آزادي شخصي و خصوصي حق طبيعي است و اين آزادي مصون و محافظت شده است».
مجموع اين حقوق شامل حق بر امنيت )12(،تردد )11(،حريم خصوصي( )19و مصون بودن از
بازداشت غير قانوني )18(،ممنوعيت شكنجه( )13و اهانت به تماميت جسماني است.

5ـ حق غير قابل سلب تابعيت
تابعيت از حقوق بنيادين افراد ملت و پاية حقوق و آزاديهاي شهروندي محسوب
ميگردد كه الزم است قوانين اساسي در خصوص غير قابل انحراف بودن آن تصريح
نمايند .چنانكه در اصل چهل و يكم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ميخوانيم:
«تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است و دولت نميتواند از هيچ ايراني سلب
تابعيت كند ،مگر به درخواست خود او يا در صورتي كه به تابعيت كشور ديگري درآيد».
اهميت اين حق جايي قابل توجه و تأمل است كه دولتهاي ديكتاتوري مخصوصاً در
وضعيت اضطراري به عنوان مجازات از اتباع خود سلب تابعيت ميكنند .مجازاتي كه در
دورة حسني مبارك و همانند ساير ديكتاتورهاي عربي به عنوان يك مجازات عادي مورد

فصلناهم ربرسي اهي حقوق عم

ومي  /سال اول ،شماره  - 1پاييز 1931

12

حكم قرار ميگرفت .آنچه عمالً بايد در قانون اساسي  2112مصر به نحو مصرحي بيان
ميشد پذيرش اين حق غير قابل سلب بود .با اين وجود ماده ( )92قانون اساسي مصر
اشعار ميدارد« :تابعيت مصري يك حق است و قانون آن را مشخص ميكند ».اين بيان
بسيار نگران كننده است چرا كه صرف اينكه تابعيت يك حق شناخته شود كفايت نميكند
بلكه بايد حق مزبور يك حق غير قابل سلب محسوب شود .ارجاع كيفيت اين حق به
قانون عادي نگرانياي است كه بعد از قانون اساسي جديد شهروندان مصري را تهديد
ميكند.

6ـ آزادي بيان و رسانه
آزادي بيان اكسيژن شهروندي لقب گرفته است )Sadurski,2001:1( .از اين جهت كه
تحقق و ارتقاء حقوق و آزاديهاي شهروندي در ارتباط وثيق با آزادي عقيده و بيان رقم
ميخورد به رسميت پذيرفتن اين حق در هر كشوري از نشانگرهاي مردمساالر بودن آن
است .با اين وجود مصر از دورة جمال عبدالناصر با اعالم وضعيت اضطراري شاهد تعطيلي
اين حق شد .بطور عمده اين حق كه با حق «دسترسي آزاد به اطالعات» پيوند خورده است.
در واقع «نخستين گام براي برقراري ارتباط ميان دولت و شهروندان ،آگاهي مردم از روند
جريان امور و آگاهي از واقعيتها است؛ يعني همان چيزي كه امروزه از آن به عنوان حق
دانستن ياد ميكنند؛ «دانستن حق مردم است»(.اسماعيلي ،1931 ،ج )189 :1اين حق مبنا و
مقدمة واجب حق تعيين سرنوشت ملت محسوب ميگردد( .اسماعيلي ،1931 ،ج )12 :2از
دورة حاكميت ناصر تا انقالب مردم مصر ،حق دسترسي آزاد به اطالعات و حق آزادي
رسانهها با اعالميه وضعيت اضطراري موقوف شد .بر اين اساس و براي تضمين اين حق
شهروندي ،ماده ( )18قانون اساسي  2112مصر به اين حق اشاره و مقرر ميكند« :آزادي
انديشه و بيان تضمين شده است .هر انسان اجازه بيان ديدگاههاي خود به صورت زباني و
نوشتاري و ديداري يا تصويري را دارد ».و براي آنكه اين حق عينيت يابد از حق نيز به
عنوان يك حق بنيادين مبنايي صيانت ميكند و در ماده ( )19اشعار ميدارد« :دستيابي به
اطالعات و دادهها و آمارها و بيان و ارائه آنها اقدامي تضمين شده توسط دولت براي همه
شهروندان خويش است ،به شرط آنكه اين اقدام حرمت زندگي خصوصي افراد را حفظ
كرده و با امنيت ملي در تعارض نباشد ».تبلور واقعي اين حقوق در حق بيان توسط
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رسانهها ظهور پيدا ميكند .مطابق ماده (« )18آزادي مطبوعات و چاپ و نشر و ديگر
()21

اشكال اطالع رساني تضمين شده است

و اين رسانهها ميتوانند رسالت خود را با

آزادي و استقالل كامل در خدمت به جامعه ادا كند ،مشروط بر آنكه حرمت زندگي
خصوصي افراد و امنيت ملي كشور در معرض خطر قرار نگيرد .نظارت بر رسانهها ممنوع
است ،جز در زمانهاي خاص مانند جنگ يا وضعيتهاي اضطراري ».مفاد مادة ( )18از
اين نظر كه آزادي رسانهها را پذيرفته قابل تمجيد است ولي قيد مطلق نظارت با استناد به
وضعيت اضطراري نگراني پيش گفته را مجدداً احياء ميكند.

7ـ آزادي احزاب و اجتماعات
از مسائل عمدة تاريخ سياسي كشور مصر مخصوصاً بعد از فعاليتهاي سيد
جمالالدين اسد آبادي و حسن البناء فعاليت احزاب و تشكيالت اجتماعي در مصر است
كه هم آنرا از ساير كشورهاي عربي متمايز و هم منشأ گروههاي سياسي ـ اجتماعي
اسالمي در آنها شده است .بطور خاص مورد «اخوان المسلمين» به عنوان يك گروه
سياسي ديني در مصر كه هيچگاه با دولتهاي استبدادي كنار نيامده است و مصالح
عمومي جهان اسالم و مردم خود را با برداشتي ديني دنبال ميكند از همه بيشتر قابل بحث
و تحليل است .اين گروه سياسي چه قبل از به قدرت رسيدن دولت سركوبگر و
مليگراي ناصر و چه پس از آن تا انقالب مردم همواره با خشونت و تبعيد و شكنجه
روبرو بوده است و به دليل مقاومتي كه در مقابل اقدامات خودسرانة سران عرب و بطور
خاص رؤساي جمهور مصر به عمل آورد از محبوبيت دوچنداني برخوردار گشت و
امروزه قدرت را در مصر همين گروه بواسطة انتخاب عمومي ملت بدست آورده است .به
همين دليل و در واكنش به رفتارهاي سركوبگرانة رژيمهاي ديكتاتوري سابق از مهمترين
مفاد قانون اساسي جديد مصر آزادي احزاب و داشتن شخصيت حقوقي اين تشكيالت
سياسي است .ماده ( )21قانون اساسي جديد مصر مقرر ميدارد« :شهروندان اجازه تأسيس
جمعيتها و مؤسسات مردمي و احزاب و فعاليتهاي حزبي را دارند و اين مؤسسات
داراي شخصيت حقوقي هستند .جز با حكم قضايي امكان انحالل اين مؤسسات و
جمعيتها وجود ندارد».
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از سوي ديگر ساير تجمعات و تشكيالت چه براي اداره امور اقتصادي و اجتماعي
شهروندان و چه براي سامان دادن به اعتراضات اقتصادي و اجتماعي به رسميت شناخته
شدند .چنانكه مواد ( )21()22و ( )22()29قانون به اين حقوق اشاره و مهمتر آنكه ذيل ماده
( )19بيان ميدارد« :اعتصاب و تحصن مسالمتآميز حق كارگران و كارمندان است».

8ـ حقوق اقتصادي
از مهمترين حوزههايي كه در طول مدت حاكميت ديكتاتورها ،كامالً انحصاري يك
گروه خاص نزديك به دايره قدرت ميشود حوزة اقتصاد كالن و خارجي است .در تمامي
رژيمهاي ديكتاتوري عربي ،حوزة اقتصاد بدون مشاركت شهروندان اداره شده و از نظم
دسترسي بسته و نظام رانتها بهره ميبرد .نتيجه چنين اقتصاد بسته ،رانتي و فاسد ،فقر
شايع و از بين رفتن توان اقتصادي كشور است .بطور خاص رژيم مبارك چالش ديگري را
نيز به اين دو چالش اضافه كرده بود و آن نقض عمدة قاعدة «نفي سبيل»( )29و «عدم اعانه
()21

علي اثم العدوان»

در ديدگاه مردم مسلمان مصر بود كه با انعقاد قراردادهاي كالن

مخصوصاً در حوزة انرژي و گاز با رژيم صهيونيستي ـ عامل نقض حقوق فلسطين و
مهمترين دشمن منطقهاي اعراب ـ بود.
مجموع عملكرد اقتصادي رژيم مبارك در حوزة اقتصادي چيزي جز عقيم كردن حقوق
اقتصادي شهروندان نميتواند ارزيابي گردد .با اين وجود شاهد اصول مصرحي در فصل
قانون اساسي مصر تحت عنوان «حقوق اقتصادي و اجتماعي» نيستيم .البته از كليت حق
برابري شهروندان و نفي تبعيض( )22ميتوان حكم به نفي نظام بسته اقتصادي و رانتها داد
()21

ولي اساساً به مفاد مصرحتري از اين بيان نيازمند است .گرچه داللت التزامي مواد ()92
()29

و ()99

قانون اساسي مصر ميتواند تا حدودي حداقل خألهاي حوزة كاستيهاي

حقوق شهروندي اقتصادي را جبران نمايد .و ايجاد نهاد «كميسارياي ملي مبارزه با فساد»
بر اساس ماده ( )211ميتواند تضمين كننده مقابله با رفتارهاي رانتي و فاسد باشد:
«كميسارياي ملي مبارزه با فساد كار مبارزه با فساد ،رفع تضاد منافع ،ارائه معيارهاي
شفافسازي و تدوين راهبرد ملي مربوط به آن و ضمانتهاي اجراي آن با هماهنگي
سازمانهاي مستقل ديگر و نيز نظارت بر دستگاههاي مربوطه كه قانون تعيين ميكند ،بر
عهده دارد».
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نتيجهگيري
بدون ترديد از مباني و علل انقالب مصر ،مسئلة حقوق و آزادي شهروندي بود .چرا
كه گوهر وجودي انسان و كرامت وي با الغاء حقوق مذكور به نحو جدي صدمه ميبيند.
متأسفانه تاريخ معاصر مصر مملوء از اين آسيبها به ملت مصر است .آسيبهايي كه به
بهانة «نظم عمومي» و در قالب سازوكار وضعيت اضطراري بيش از چهل سال به ملت
مصر وارد و آنها را از حقوق بنيادينشان محروم ساخت .اين تضييع حقوق از بديهيترين
حق يعني حق تابعيت تا تماميت جسمي نقض و تا حقوق سياسي ،اجتماعي و اقتصادي
كشانده شد .به عالوه آنكه رژيمهاي ديكتاتوري اخير مصر مخصوصاً رژيم حسني مبارك
با ايجاد يك نظم دسترسي محدود موجبات تحقق رانتهاي سياسي ـ اقتصادي را بوجود
آورده بودند و با اينكه كشور مصر از كشورهاي بزرگ و ثروتمند عربي محسوب ميشد
ملت مصر تحقير و فقير شده بودند .به همين دليل با انقالب مصر و تدوين قانون اساسي
جديد مصر ،يك واكنش جدي به تاريخ سياسي مصر در مفاد و مندرجات اين قانون
اساسي قابل مشاهده است .به نحوي كه عالوه بر تصريح كل اين قانون اساسي بر اصل
حاكميت قانون ،پنجاه ماده در باب دوم اين قانون اساسي از ماده ( )91تا ( )81به «حقوق
و آزاديها» پرداخته است .با اين وجود قانونگذار قانون اساسي مصر نتوانسته تضمينات
دقيقي را با توجه به سابقة جدي نقض حقوق بنيادين در مصر وضع نمايد .اين ابهامات
اساسي با توجه به پذيرش شكل رياستي دولت در مصر و وجود گروههاي وابسته به رژيم
مصر ميتواند در آيندة حقوق و آزاديهاي شهروندي اين كشور از چالشهاي عمده باشد.
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يادداشتها
1ـ گرچه از اين تاريخ به بعد نيز با اعالم استقالل مصر همچنان تا برقراري جمهوري در
 ،1322انگليس به واسطة نفوذ بر ملك فاروق بر منابع مصر سلطه داشت.
2- http://www.sis.gov.eg/ar/LastPage.aspx?Category_ID=2128.

3ـ حركة الضباط االحرار.
4ـ إعالن دستوري باسم الشعب المصري.
5- http://www.egypty.com/egyptana/constitution.asp.

6ـ سيدقطب ،يكي از اعضاي اخوان ،كه به اتهام تالش براي ترور ناصر در  1999ش1321 /
زنداني شده بود ،به رغم بيماري شديد ،كتاب معالم في الطريق (نشانههايي بر راه) را در زندان
تأليف كرد ،كه بعدها به صورت اساسنامه اخوانالمسلمين در آمد .هدف او از تأليف اين كتاب،
آگاه ساختن جامعه از وضع حكومت ناصر در مصر بود .از نظر او حكومت ناصر نوعي حكومت
جاهلي يا متعلق به دوران جاهليت پيش از اسالم بود و با اين توصيف ،اين حكومت را از قلمرو
اسالم خارج ميدانست.
7- http: //www. hanyshehata. com/Laws

8ـ سطحي كه قانون را همچنان كه مقتدارانه اجراء ميشود به عدالت و احترام به كرامت
انساني و اصول مردمساالري فرا ميخواند.
9ـ ماده ( )192قانون اساسي جديد مصر مقرر ميكند« :رئيس جمهوري مصر رئيس كشور و
رئيس قوه مجريه است و از منافع مردم و استقالل كشور و سالمت ارضي كشور محافظت كرده بر
مرز بين قواي سهگانه نظارت دارد تا در امور آنها دخالت پيش نيايد».
11ـ ماده ( )191قانون اساسي جديد مصر مقرر ميدارد« :انتخاب رئيس جمهوري بايد به
صورت دادن رأي مخفي و مستقيم باشد و رئيس جمهوري با كسب حداكثر آراي درست به اين
سمت انتخاب ميشود».
11ـ ماده ( )2قانون اساسي  2112مصر مقرر ميكند :اسالم دين و آئين حاكم بر كشور و عربي
زبان رسمي و اصول و مبادي شريعت اسالمي منبع اصلي قانونگذاري در آن است.
11ـ دانشگاه االزهر (جامعة االزهر الشريف) كه در بين سالهاي  391تا  392به عنوان يك
مدرسه در شهر قاهره مصر پايهگذاري شد ،مركز اصلي ادبيات عربي و علوم اسالمي اهل سنت در
جهان است .اين دانشگاه با قدمتي بيش از هزار سال ،به عنوان اولين مؤسسه ديني ،علمي و
اسالمي در دوران فاطميان در قاهره ساخته شد ،تا مسجد و مدرسهاي باشد كه مبلغين فاطميان را
تربيت مينمايد و مذهب اسماعيلي شيعه كه مذهب فاطميون مصر بود ،را ترويج ميكند.
13ـ ماده ( )192قانون اساسي  2112مقرر ميدارد« :اين دادگاه يك دستگاه قضايي مستقل
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است ،مقر آن در قاهره قرار دارد و تنها مرجعي است كه به بررسي مطابقت قوانين و لوايح با
قانون اساسي ميپردازد .قانون تخصصهاي ديگري براي آن تعيين كرده است».
14ـ ماده ( )193قانون اساسي  2112مقرر ميدارد« :نهاد قضايي دولت يك نهاد مستقل است و
در امور اختالفي نماينده قانوني دولت است و كنترل فني ادارات امور حقوقي در دستگاههاي
اداري دولت را بر عهده دارد .وظيفه اين نهاد تهيه قراردادها و حلوفصل منازعاتي است كه دولت
در آن يك طرف منازعه است و اين اقدامات بر اساس قانون صورت ميگيرد .قانون شرح وظايف
اين نهاد را تعيين ميكند و اعضاي آن از مصونيت ،ضمانت ،حقوق و وظايف مقرر شده براي
اعضاي قوه قضايي برخوردار هستند».
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15- Etat d’exception/

16- Ausnahmezustand.
17- Carl Schmitt.
18- Third Reich.
19- civil war.

11ـ بعد از حمالت  11سپتامبر ،در  11سپتامبر  2111به موجب اعالميه  9119رئيس جمهور بوش
در مورد حمالت  11سپتامبر ( )Declaration of Emergency regarding September 11 attacks
به موجب بخش  )d( 212از قانون اضطراهاي ملي ( Section 202 (d) of the National Emergencies

)) )Act (50 U. S. C. 1622 (dوضعيت اضطراري در آمريكا تا زماني كه خطر تروريستي وجود
داشته باشد برقرار شد:
/20070912-2.

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

اين وضعيت نيز بعد بوش توسط رئيس جمهور باراك اوباما در  11سپتامبر  ،2113سپس در 11
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تصويب مجلس شوراي اسالمي موقتآ محدوديتهاي ضروري را برقرار نمايد ،ولي مدت آن به هر
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است مجدداً از مجلس كسب مجوز كند».
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دولت و ملت متعهد به حفظ هويت و ماهيت اصيل خانواده مصري و استقرار و ثبات آن و تحكيم و
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41ـ ماده ( )11مقرر ميكند« :دولت اخالق ،آداب و رسوم ،نظام عمومي ،تربيتي ،ارزشهاي
ملي ،ديني و حقايق علمي و فرهنگ عربي و ميراث تاريخي و تمدني مردم را براساس آنچه در
قانون ذكر آن رفته ،مورد حمايت قرار ميدهد».
41ـ مادة ( )129قانون اساسي  2112مقرر ميدارد« :رئيس جمهوري نميتواند ،مجلس نمايندگان
را جز به دليل خاص و گذاشتن آن به همه پرسي عمومي منحل كند .نميتوان مجلس نمايندگان را
در سال اول تشكيل آن به همان دليل انحالل مجلس سابق ،منحل كرد .براي انحالل مجلس نمايندگان
رئيس جمهوري دستور توقف نشستهاي مجلس و برگزاري همهپرسي ظرف حداكثر  21روز را
صادر ميكند و نتيجه همه پرسي انحالل يا ادامه كار مجلس را مشخص ميكند .درصورت انحالل
مجلس انتخابات جديد بايد حداكثر ظرف  91روز از تاريخ صدور اين تصميم برگزار شود و مجلس
جديد ظرف  11روز بعد تشكيل جلسه ميدهد تا نتيجه نهايي را دريافت كند .در صورتي كه انحالل
مجلس مورد موافقت قرار نگرفت ،رئيس جمهوري بايد از سمت خود استعفا دهد .در صورتي كه
همه پرسي يا انتخابات جديد برگزار نشود ،مجلس قبلي بر سر كار خود باز خواهد گشت».
41ـ ماده ( )128اشعار ميدارد« :مجلس شورا متشكل از دستكم  121نماينده است كه به صورت
محرمانه و مستقيم انتخاب ميشوند و رئيس جمهوري يك دهم نمايندگان اين مجلس را انتخاب ميكند».
43ـ الفصل األول :الحقوق الشخصية.
44ـ الباب الثاني :الحقوق والحريات.
43ـ ماده ( )11مقرر ميدارد« :داشتن زندگي امن حقي است كه دولت آن را براي تمام افراد
مقيم در اراضياش تضمين و قانون فرد را از هر پديده جنايتبار حمايت ميكند».
46ـ ماده ( )12بيان ميكند« :آزادي نقل و انتقال افراد و مهاجرت آنها تضمين شده است و
نميتوان هيچكس را از كشورش تبعيد يا از بازگشت به آن منع كرد ،مگر اينكه در اين ارتباط
حكم قضايي وجود داشته باشد».
44ـ ماده ( )98اشعار ميدارد« :زندگي شخصي افراد حريم خصوصي آنهاست و محفوظ بودن
اين حريم تضمين شده است و نميتوان نامهها ،تلگرافها ،ميلها و تلفنهاي شخصي افراد را
مورد بازرسي قرار داد ،مگر به داليل خاص و حكم قضايي ».همچنين ماده ( )93كه مقرر داشته
است« :خانه حريم شخصي بوده و امكان ورود به آنها نيست ،جز در موارد بروز خطر و نياز به
كمك و امكان ورود به آنها و بازرسي از آنها جز با دستور قضايي وجود ندارد».
48ـ ماده ( )92قانون اساسي  2112مقرر ميدارد« :جز در موارد مشكوك نميتوان كسي را
بازداشت يا بازرسي يا زندان يا از نقل و انتقال ممنوع و آزادي وي را محدود كرد ،مگر در اين
زمينه دستور قضايي صادر شده باشد .كسانيكه آزاديهاي آنها لغو يا محدود ميشود ،بايد ظرف
 12ساعت از دليل اين امر آگاه و ظرف  21ساعت از زمان لغو يا محدوديت به دستگاه قضايي
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معرفي و تحقيقات الزم از آنها با حضور وكاليشان صورت گيرد و در صورت نداشتن وكيل براي
آنها وكيل تسخيري معين خواهد شد .همه افرادي كه آزادي آنها لغو يا محدود شده باشد ،حق
ارائه دادخواست به دستگاه قضايي ظرف يك هفته از زمان اعالم را حكم دارند .قانون احكام
حبس احتياطي و مدت و داليل آن را مشخص ميكند».
49ـ ماده ( )91قانون اساسي  2112اشعار ميدارد« :تمام كساني كه دستگير يا زنداني يا
آزاديهايشان محدود ميشود ،ميبايست براساس كرامت انسانيشان با آنها برخورد شده و
نميبايست مورد شكنجه و آزار و اذيت بدني و روحي قرار گيرند و بازداشت و زنداني كردن اين
افراد بايد با حكم قضايي صورت گيرد ».همچنين ماده ( )11قانون اساسي  2112مقرر ميدارد:
«پيكر و بدن انسان داراي حرمت است و تجارت با اعضاي آن ممنوع است ،همانگونه نميتوان
روي بدن انسان آزمايشات پزشكي يا علمي بدون موافقت فرد انجام داد».
31ـ مفاد ماده ( )13قانون اساسي  2112نيز چنين حكمي را دارد« :آزادي چاپ و نشر
مطبوعات در انواع و اشكال مختلف آن تضمين شده است و قانون نحوه تأسيس شبكههاي
تلويزيوني و راديويي را مشخص ميكند».
31ـ ماده ( )22مقرر ميدارد« :آزادي تأسيس سنديكاها ،اتحاديهها و تعاونيها تضمين شده
است و اين مؤسسات داراي شخصيت حقوقي هستند و فعاليتهاي آنها براساس اصول و مبادي
دمكراتيك استوار و فعاليتهاي خود را آزادانه و در خدمت به جامعه انجام ميدهد .جز با حكم
قضايي امكان انحالل اين مؤسسات و جمعيتها وجود ندارد».
31ـ ماده ( )29مقرر ميدارد« :قانون نحوه فعاليت سنديكاها و اتحاديههاي كارگري و اداره
آنها بر پايه اصول و مبادي دمكراتيك را مشخص ميكند .جز با حكم قضايي امكان انحالل اين
سنديكاها و اتحاديهها وجود ندارد».
33ـ آيه ( )111سوره نساء ميفرمايد« :و لَنْ يَجْعَلِ اللّهُ لِلْكافِرينَ عَلَي المُوْمِنينَ سَبيالً».
34ـ آيه ( )2سورة مائده ميفرمايد...« :وَالَ تَعَاوَنُواْ عَلَي اإلِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ».
33ـ ماده ( )99قانون اساسي  2112مصر مقرر ميدارد« :شهروندان در برابر قانون برابر هستند،
همانگونه كه در حقوق و وظايف عمومي نيز برابرند و هيچ تبعيضي بين آنها وجود ندارد».
36ـ ماده ( )92قانون اساسي  2112مصر اشعار ميدارد« :دولت حمايت از افراد عقبمانده
بهداشتي و اقتصادي و اجتماعي و فراهم كردن فرصتهاي شغلي و باال بردن فرهنگ اجتماعي آنها
را تضمين ميكند».
34ـ ماده ( :)99قانون اساسي  2112مصر مقرر ميدارد« :هرگونه سوء استفاده و بهره اجباري
از انسانها و تجارت نوع بشر ممنوع است».
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