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 وكیل المدعى
 خالد على عمر
 محام بالنقض

  
 الفریق البحثى بالقضیة (أ/ إسالم خلیفة، د/ دالیا حسین،أ/ محمد عادل)

الدستوریة بالحكمة المفوضین هیئة تقریر على للرد المذكرة هذه           نخصص
مكملة المذكرة هذه ونعتبر الطعن، بصحیفة دفاع من أوردناه عما فضًال             العلیا،

 ومتممة لدفاعنا بالصحیفة، وذلك على التفصیل التالى:
 محتوى المذكرة



 الفصل األول: مفتتح لتعریف المجتمع الدیمقرطى، وعالقته بتقریر مفوضى الدستوریة والنصوص الطعینة:

 الفصل الثانى: الفرق بین الحق والحریة، وااللتزامات المتعلقة به:

المبحث األول: الفرق بین الحق والحریة في االصطالح القانوني واآلثار المترتبة على "حق التظاهر السلمي"        - 

المبحث الثانى: االلتزامات اإلیجابیة والسلبیة المتعلقة بحق التظاهر السلمي        - 

(Positive Obligation) المطلب األول: اإللتزام اإلیجابي    o 

 §  الفرع األول: حمایة المتظاهرین

Spontaneous) الفرع الثانى: تسهیل و تیسیر التظاهرات العفویة أو العارضة   § 

(Assembly 

(Negative Obligation) المطلب الثانى:اإللتزام السلبي    o 

 o   المطلب الثالث: خالصة تطبیق الضوابط المتعلقة باإللتزامات اإلیجابیة والسلبیة على المادتین الثامنة

 والعاشرة من قانون التظاهر

 الفصل الثالث: الحق فى التظاهر السلمى وعالقته بحریة الرأى والتعبیر، وقیم ممارسته:

المبحث األول: الحق فى التظاهر السلمى وعالقته بحریة الرأى والتعبیر        - 

  المبحث الثانى: القیم المتعلقة بممارسة حق التظاهر السلمي -

 الفصل الرابع: نطاق الحق وضوابطه وعالقته باإلخطار فى ظل الفقه المقارن:

المبحث األول: نطاق الحق        - 

المبحث الثانى: القیود وضوابطها        - 

 -       المبحث الثالث: اإلخطار فى ظل الفقه القارن

 الفصل الخامس: ضوابط تطبیق مبدأ التناسب:

 الخاتمة: خالصة الدفوع بالمذكرة:

 الفصل األول
 مفتتح لتعریف المجتمع الدیمقرطى، وعالقته بتقریر مفوضى الدستوریة والنصوص

 الطعینة



وقررت التظاهر، في للحق تطرقت قد األجنبیة، القوانین من العدید وكذا اإلنسان، لحقوق الدولیة المواثیق أن المعلوم                   من

 أن هذا الحق لیس مطلقا، [1] وإنما یجوز أن تحیطه السلطة التشریعیة في الدولة ببعض التنظیم.

المقرر تقریر في الواردة الممارسات أفضل أثر اقتفى قد المصري المشرع أن المفوضین [2] هیئة تقریر في جاء                   وقد

التجمع إرشادات كتیب على كبیر بشكل اعتمد والذي ("التقریر")، السلمي التجمع في الحق عن المتحدة لألمم                  الخاص

 السلمي الصادرة عن منظمة األمن والتعاون األوروبي (القواعد االسترشادیة)، وهي كلها تقاریر متاحة باللغة العربیة .

األساس، من إخطار بدون التظاهر في الحق یكون أن وجوب هو االسترشادیة، القواعد به أتت ما أول فإن الحقیقة،                     وفي

قررت بل  ضروریة . حاالت في فقط اإلخطار على النص للمشرعین یجوز وإنما اإلخطار، تطلب عدم األفضل من                   وأنه

حاالت على للتظاهر المسبق اإلخطار تتطلب التي القوانین تتضمن أن وجوب االسترشادیة القواعد من 2 .4                  الفقرة

فیها ویسمح مسبق إخطار دون والتلقائیة العفویة بالتجمعات فیها یسمح اإلخطار على الحصول وجوب من                 االستثناء

إال الممارسات أفضل مع متفقا القانون یكون فال  اإلخطار ، مواعید احترام فیها یتعذر التي الحاالت في والتظاهر                   بالتجمع

القانون فیها یجیز علیه استثناءات على ینص أن تعین اإلخطار تطلب فحیثما الشروط، هذه فیها یتبع التي الحالة                    في

 التظاهر دون إخطار .  وهكذا، جاء نصا في المادة الرابعة من اإلرشادات المعنونة "قضایا إجرائیة" ما یلي:

إجرائیة قضایا    ."4 

القیام المحلیة والتشریعات اإلنسان لحقوق الدولي القانون بموجب الضروري من لیس اإلخطار: 4-1              

التجمعات من الكثیرة األنواع فإن المنفتح، المجتمع وفي الواقع، في تجمع. وجود عن المسبق باإلخطار                

" الرسمي .... التنظیم  أشكال  من  شكل  أي  تتطلب  ال   

قانوًنا ُتحّدد أن أیضا ینبغي المسبق اإلخطار على القانون ینص حیث هناك التجمعات: عفویة 4-2               

ال االستثناء هذا فمثل ً عملیا. المسبق اإلخطار فیها یكون ال التي الحالة في الشرط هذا عن االستثناءات                  

السلطات على وینبغي قانوًنا. المحددة الزمنیة بالمهلة التمسك فیها یستحیل التي الظروف في إال ینطبق                

السلمیة." بالطرق  یجرى  طالما  عفوي  تجمع  أي  وتیسر  تحمي  أن  دائًما   

یتعین أنه وقررت تفصیال، اإلخطار من االستثناء حاالت على لها الشارح الجزء في االسترشادیة القواعد نصت                  وقد

أفراد متظاهرین وجود حالة في أنه على أكدت كما إخطار، دون معین حدث على ردًا تتم التي العفویة بالتجمعات                     السماح

خالل من اآلخرین استدعاء خالل من تم قد ذلك كان لو حتى مسبق، ترتیب دون آخرون أفراد أو المارة إلیهم                      وانضم

  وسائل االتصال المختلفة،  فإن هذا التجمع یعد تجمعا عفویا غیر معاقب علیه.

       وقد َعرَفت القواعد التجمعات العفویة في فقرتها رقم 126 وما یلیها بما یلي : - 

خطاب، أو آخر تجمع أو حادث أو واقعة على كرد ینظم حدثا عموما العفوي التجمع یعتبر العفویة : التجمعات .126"                     

اإلطالق. على منظم أي هنالك یكن لم إن أو مسبق، إلخطار القانونیة المهلة تلبیة منظم) هناك كان إن منظمه( یقدر ال حیث                       



ألن هامًا أمرًا بها القیام إمكانیة وتكون فیها، تسبب الذي الحدث من قریب وقت في التجمعات هذه مثل تحدث ما وغالبا                      

عنها . تعبر  التي  الرسالة  یضعف  أن  شأنه  من  التأخیر   

العفویة التجمعات تشمل فقد للتجمع، منظم وجود عدم بالضرورة یعني ال العفویة" مصطلح" أن حین في . 127                  

قیام عند وتحدث الصدفة قبیل من التجمعات هذه تكون معروف. منظم لها لیست التي التجمعات تلك أیضا                  

نتیجة ذلك یكون ما وغالبا الدعوة. أو المسبق اإلعالن دون معین مكان في بالتجمع األشخاص من مجموعة                  

دولة رئیس بها یقوم زیارة مثل معین( حدث حول اإلنترنت عبر معلومة نشر أو الشائعة المعلومات لبعض                  

أجنبیة)"  

إلى االنضمام یختارون الذین المارة بسبب العفویة التجمعات هذه مثل في المشاركین أعداد تكثر وقد .128                

مختلف خالل من التعبئة تحقیق یمكن بالتجمع الحشد یبدأ حالما أنه أیضا الممكن من أنه من الرغم على التجمع،                    

هذه مثل تفسیر ینبغي وال الخ). واإلنترنت، شفهیاً، النصیة، الرسائل الهاتف، الفوري( االتصال أشكال               

أو آخر متظاهر إلى فردي متظاهر ینضم وحیث مسبق. تنظیم على دلیل أنها على ذاتها بحد االتصاالت                  

عفوي ." لتجمع  مماثل  نحو  على  التجمع  معاملة  یجب  آخرین،  متظاهرین   

مولدوفا قانون مثل مسبق، إخطار دون العفوي التجمع في بالحق التقریر فحصها التي القوانین بعض اعترفت وقد -                  

واعتبارها العفویة، بالتجمعات الترحیب یجب أنه إلى منها الشارح الجزء في القواعد وذهبت بل أرمینیا. [3]                 وقانون

 قانونیة ولیس مجرد استثناء على وجوب اإلخطار:

لدیمقراطیة استثناء) من بدال متوقعة( میزة أنها على إلیها وینظر قانونیة العفویة التجمعات تكون أن ینبغي "                

كیفیة على تعتمد سوف مسبق إخطار لتقدیم النهائي بالموعد للوفاء التجمع منظمي قدرة فإن الحال، بطبیعة سلیم  ة .                  

منظمة في المشاركة الدول بین كبیرًا تفاوتا تتفاوت الشروط وهذه فیه( النهائي الموعد تحدید على القانون نص                  

من اإلعفاء حاالت على بوضوح التجمع حریة تنظم التي القوانین تنص أن ینبغي األوروبي ). والتعاون األمن                 

فترة تقصیر على أو عملي) غیر مسبق إخطار إعطاء یكون حیث العفویة( للتجمعات المسبق اإلخطار متطلبات                 

عملیا " (القواعد االسترشادیة، الفقرة 128). ممكن  وقت  أقرب  في  السلطات  بإخطار  المنظم  یلزم  حیث  اإلخطار)   

وتسهیل حمایة السلطات على یتعین القانون في العفویة للتجمعات اإلعفاءات هذا مثل توجد لم إذا وحتى . "131                  

حل قرار أن اإلنسان" لحقوق األوروبیة المحكمة أوضحت وقد سلمیة. بطبیعة یتصف أنه طالما عفوي تجمع أي                  

قبل من قانوني غیر تصرف أي دون من المطلوب، المسبق اإلشعار وجود عدم بمجرد التجمعات هذه                 

السلمي." التجمع  حریة  على  متناسب  غیر  تقیید  بمثابة  یكون  المشاركین،   

التجمعات أما الكبیرة، للتجمعات فقط مطلوب اإلشعار أو المسبق اإلخطار شرط أن الخاص المقرر بتقریر ورد وقد -                  

بالتقریر [4]): جاء ما (راجع شخصا. خمسین من أقل فیها یشارك التي التجمعات كتلك  إخطار ، إلى تحتاج فال                   الصغیرة،

على السیر حركة تعرقل قد اجتماعات أو كبرى اجتماعات تنظیم لدى إال مثالیة كحالة مسبق إشعار تقدیم فرض ینبغي وال "                    



إشعار تقدیم دون شخًصا ٥٠ عن فیه المشاركین عدد یقل تجمع أي تنظیم یجوز مولدوفا، جمهوریة وفي .(١٥ الطرق(                      

مسبق".  

أو الفردیة بالتظاهرات الصریح بالسماح المسبق اإلشعار أو اإلخطار تطلب اقتران وجوب على التقریر ذات أكد                  -كما

مسبق بتصریح مرهونة السلمي التجمع حریة في الحق ممارسة تكون أن ینبغي وال " بالتقریر [5]): ماجاء (راجع                  العفویة

تجمع بتنظیم التصریح عدم حال وفي شاًقا. اإلجراء هذا یكون أن ینبغي وال إجراء كأقصى مسبق بإشعار بل السلطات من                     

متحیزة. وغیر  مستقلة  محكمة  أمام  فیه  الطعن  یمكن  وآني  ومفصل  مكتوب  تفسیر  تقدیم  ینبغي  تقییده،  حال  في  أو   

المسبق." اإلشعار  إجراء  من  وإعفاؤها  القانون  في  العفویة  بالتجمعات  االعتراف  وینبغي   

األمن ومجلس المتحدة األمم من كل عن الصادرة الممارسات أفضل حول التقاریر فإن سبق، ما على تأسیسا  -                  

الدولیة المواثیق لمسلك مخالفا إداري بقرار التظاهرة رفض في اإلدارة جهة حق تعتبر لم األوروبي                 والتعاون

رفض في اإلدارة جهة حق ألن به قبلت وإنما القضاء، أمام المنع قرار من التظلم في المنظمین حق كفالة إلى                      استنادا

 التظاهرة قد جاء في إطار آخر من الممارسات الفضلى التي لم یأخذ بها المشرع المصري.

فحصها تم التي القوانین مجموعة ألن فذلك التظاهر، في الحق من تقییدا ذلك یعتبر لم الخاص المقرر كان فإذا  -                    

مثل إخطار، بدون التظاهر فیها یجوز أخرى حاالت على تنص األوروبي، والتعاون األمن منظمة تقریر إلیها                  واستند

في إداري ضبط بقرار رفضه إمكانیة وقبول اإلخطار تطلب یعد وبالتالي الفردیة ، التظاهرات العفویة التجمعات                 حاالت

تطلب وجوب اقتران أوجبت إنها بل  علیه، معاقبا یكون أن دون والتظاهر التجمع فیها یمكن حاالت وجود                   سیاق

وهو مسبق، إخطار دون بالتظاهر صریح بشكل فیها یسمح حاالت على النص بضرورة الرفض محتمل سابق                  إخطار

وضمان منعها وحاالت التظاهرة، تقیید حاالت بین التناسب من نوعًا یضمن التظاهر، قانون في عاما إتزانا یضمن                   ما

 الحق في التجمع السلمي وعدم المساس به.

في صریح بشكل علیها منصوص غیر الفردي، بالتظاهر السماح وكذا التلقائي، بالتظاهر السماح حاالت فإن شك، وال -                  

ما غیاب في السلمي التجمع في الحق من تقییدا إداري قرار بمجرد التظاهرة منع یجعل الذي األمر المصري،                    القانون

إمكانیة مع لإلخطار اإلدارة جهة رفض جواز من یجعل وال إخطار، دون بالتظاهر فیها یسمح حاالت من                   یعادله

 الطعن على هذا القرار متسقا مع أفضل الممارسات الدولیة.

سیدى الرئیس... السادة المستشارین األجالء        - 

على الضوء بعض لتسلیط التمهیدى الفصل بهذا نبدأها أن المذكرة لهذه افتتاحیة كمقدمه الضرورى من أنه                  رأینا

المادتین، دستوریة على نظره- لوجهة طبقا للتدلیل- الدستوریة المحكمة مفوضى تقریر إلیه سعى رئیسى                مرتكز

أفضل مع یتفق بالمادتین ورد ما أن على للتدلیل سیاقها من أجزاء اقتطاع إلى نظرنا- وجهة -من التقریر- عمد                     حیث

صلب فى نوضح أن على حرصنا وقد  والواقع، الحقیقة ینافى أمر وهو الدیمقراطیة، المجتمعات فى                 الممارسات

النظر وجهة لدعم المخل االقتطاع هذا تجسد التى األخرى النماذج من العدید شرحه سیلى الذى النحو على                   مذكرتنا

لنقدم عدلكم، أمام متكاملة الصورة لتكون أجزائها باقى استكمال جاهدین وحاولنا المفوضین، تقریر تبناها                التى



تقدیم فى یسیر بقسط ولو نساهم الدستورى،علنا بالنص عالقتها فى الطعینة النصوص لهذه قراءتنا الموقرة                 للهیئة

ومضمونه جوهره من تفریغه وكیفیة الولید، الدستورى الحق هذا على المادتین عدوان ونطاق لمدى أخرى                 زاویة

تبسطه یمینها ملك فأصبح الحق لهذا المواطنین ممارسة على السیطرة وفرض التحكم أدوات من اإلدارة جهة                  لتمكین

الرأى لتشكیل التنفیذیة السلطة أدوات أهم أحد القانون هذا وأضحى تشاء، من على مجرمًا فعًال وتجعله تشاء،                   لمن

المعارضة، التظاهرات بكافة وتعصف وخیاراتها، لسیاساتها المؤیدة التظاهرات على والمیادین الساحات فتفتح              العام

وفى ذاتها، النصوص فى ودستوریة هیكلیه عیوب هى ما بقدر النصوص، تطبیق فى بعیوب أبدًا یتعلق ال                   واألمر

بالمادتین عالقته فى الدیمقراطیة) (المجتمعات تعریف وأصبح األدوات ، هذه كافة من اإلدارة جهة مكنت                فلسفتها،

(المجتمع تعریف بخصوص الدولیة التقاریر إلیه تشیر الذي األهم الحكم أن خاصة ولغوًا، مسخًا                مجرد

السید/ قضیة في ،1976 دیسمبر 7 بتاریخ اإلنسان لحقوق األوربیة المحكمة عن الصادر الحكم هو                 الدیمقراطي)،

یتصف التي للمبادئ األكبر االهتمام تولي بأن تلزمها للمحكمة الرقابیة الوظیفة "إن المتحدة، المملكة ضد                 هاندیساد

تقدمه شروط أهم من وواحد المجتمع، هذا أسس أهم من واحد لتمثل التعبیر حریة وإن الدیمقراطي ". "المجتمع                   بها

أو المقبولة "األفكار" أو "المعلومات" على فقط لیس یطبق فهو ، 2-10 بالمادة اإلخالل ودون إنسان. كل                   ولتطور

أي أو الدولة تقلق أو تصدم أو إلى تسيء التي األفكار على أیضا یطبق وإنما مؤثرة، غیر أو هامة غیر تعتبر                       التي

"مجتمع أي بدونها یكون ال والتي األفق، واتساع والتسامح التعددیة متطلبات هي وهذه الشعب. من                 قطاع

 دیمقراطي". [6]

The Court's supervisory functions oblige it to pay the utmost attention to the principles“                

characterising a "democratic society". Freedom of expression constitutes one of the essential            

foundations of such a society, one of the basic conditions for its progress and for the                

development of every man. Subject to paragraph 2 of Article 10 (art. 10-2), it is applicable                

not only to "information" or "ideas" that are favourably received or regarded as inoffensive or               

as a matter of indifference, but also to those that offend, shock or disturb the State or any                  

sector of the population. Such are the demands of that pluralism, tolerance and             

."broadmindedness without which there is no "democratic society 

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الفصل الثانى

 الفرق بین الحق والحریة، وااللتزامات المتعلقة بالحق الدستورى

  

نبین  ثم دعوانا، موضوع على هذا وتطبیق الحریة، و الحق بین الفرق بعرض الفصل فى                 نقوم

أوجه وبیان السلمى، بالتظاهر المتعلق الدستورى الحق على المترتبة والسلبیة اإلیجابیة             االلتزامات

 قصور المشرع، وإخالله بالضوابط المبینة بهذه اإللتزامات.

  

 المبحث األول

  الفرق بین الحق والحریة في االصطالح القانوني واآلثار المترتبة على "حق التظاهر السلمي"



"حق  توصیف إلى وارتكن الحریة، تعرف في ببحث الرابع الفصل المفوضین هیئة تقریر               استهل

أصرت والتي الدولة قضایا هیئة بدفاع ورد ما غرار على التوصیف ذلك جاء كحریة، السلمي"                 التظاهر

أن إلى كذلك التقریر أشار السلمي"، التظاهر "حق من بدًال التظاهر" "حریة مصطلح استخدام                على

هو لما تقلیص نراه ما وهو  ، الحریة ؟". [7] تعنیه الذي ما تحدید " حول فیها النزاع یدور الماثلة                  الدعوي

في خاصة) وللمشرع عامة (للدولة الحقیقي للدور وإغفال دستوري، كحق السلمي التظاهر لحق               مقرر

 ضوء ذلك الحق الدستوري.

وصفها  عن "كحق" الدستوریة الممارسة توصیف على المترتبة القانونیة اآلثار            تختلف

حق یقع یرد لقید المشرع تنظیم على الدعوي هذه في المحكمة على المطروح النزاع ویدور                 "كحریة".

وهو قضایا، هیئة ودفاع المفوضین هیئة بتقریر ورد ما عكس على ذلك حریة- مجرد –ولیس                 دستوري

ومن الدولة، قضایا هیئة من كًال وإسباغ بالدستور، [8] 73 بالمادة علیه المنصوص السلمي التظاهر                حق

التظاهر عن الحدیث عند دستوري حق من بدًال حریة وصف الدستوریة المحكمة مفوضي هیئة                وراءها

المبحث هذا في بالشرح وسنعرض كحق، لتقریره المقررة الدستوریة األهداف عن بذلك لیحید               السلمي،

لفظ إسباغ في الدقة وعدم القصور أوجه نبین ثم "حریة"، مصطلح استخدام على المترتبة القانونیة                 النتائج

 "حریة" بدًال من "حق"، ونوضح النتائج المترتبة على التظاهر كحق دستوري.

على ینطوي حریة" "كأي كونه على أشار ثم "كحریة"، التظاهر الدولة قضایا هیئة دفاع                عرض

یقف إذ والفرد الخاصة. حاجاته إلشباع الدستوریة حریته ممارسة في المواطن : حق أولهما : "                عنصرین:

االجتماعیة. الحیاة إثراء في الفعال غیر السلبي جانبها عند بالحریة وقف قد یكون فإنه الحد، هذا                  عند

العنصر هو وهذا اجتماعیة، حاجات إلشباع الدستوریة حریته ممارسة في المواطن : واجب              ثانیهما:

ویحمیه بها، یقوم أن المواطن من یطلب اجتماعیة وظیفة بل مطلًقا، حًقا تعد لم فالحریة للحریة،                  اإلیجابي

  القانون مادام ملتزًما حدودها، أما إذا خرج عن هذه الحدود فال یكون أهًال لحمایة القانون.". [9]

یجب ال "كحریة" باعتباره التظاهر وصف حیث المفوضین هیئة تقریر إلیها انتهي التي النتیجة ذات                 وهي

بین التوفیق والتشریع، الدستور خالل من الدولة، واجب من "كان لذا مطلقة، بصورة               ممارسته



الدولة على تقع التي المباشرة االلتزامات ذكر عن التقریر وابتعد لألفراد"، [10] المتعارضة              اإلحتیاجات

 إلنفاذ التظاهر كأحد الحقوق الدستوریة.

التظاهر حق ممارسة الدولة قضایا هیئة وصف على للرد نتطرق لن المحكمة عدالة وقت على                 وحرصًا

أن إال الرد، عناء یستدعي ال إدعاء من الوصف في لما االجتماعیة" الحیاة إثراء في فعال "غیر                   بكونه

اعتبره "حق" علیها یترتب حریة السلمي التظاهر أن اعتبر ذكره- -السابق الهیئة صاغته الذي                التصور

الناشئ الواجب ذلك أن افترض كما لها، اإلیجابي) (الجانب اعتبره و"واجب" للحریة) السلبي               (الجانب

التصور ذلك على بإیجاز وردنا مطلقة. لیست الحریة كون ذلك وعلل األفراد، عاتق على یقع الحریة                  عن

 بأنه:

ما یوجد بل للحریة"، إیجابي "عنصر أو للحریة" سلبي "بجانب یسمي ما القانون في یوجد ال أوالً :                   

كالهما ینشأ (negative obligation) سلبي والتزام (positive obligation) إیجابي بالتزام            یسمي

المباشرة آثارها ترتب الدستوریة (فالحقوق الدولة عاتق على تقع التزامات ویرتب دستوریة، حقوق               عن

 على السلطة، ال على األفراد) كما هو معروف بالفقه.

الدستوریة فالحقوق الحریة ، لمرتبة به النزول نسبیا حقًا السلمي التظاهر حق اعتبار على یترتب ال                 ثانیًا:

  قد تكون نسبیة أیضًا، وذلك ال ینتقص شيء من االلتزامات التي تقع على عاتق الدولة تجاهها.

المترتبة القانونیة اآلثار هي وما القانوني، اإلصطالح في والحق الحریة بین الفرق ما هنا فالسؤال لذا،                  

والتي (Hohfeld) لهوهفیلد القانونیة النظریة نستعرض السؤال هذا على لإلجابة الوصفین؟ كلى              على

امتیاز ،right حق أساسیة: مصطلحات أربعة خالل من القانونیة العالقات إیضاح خاللها من               حاول

في هوهفیلد ذكره ما الصدد هذا في بالذكر ونخص  ،immunity حصانة ،power سلطة ،Privilege              

 إیضاح معني الحق واالمتیاز.

علیه  التغلب یمكن القانونیة العالقات تحدد التي المصطلحات تعریف في اللغط أن هوهفیلد               ذكر

وهي القانونیة بآثاره الحق فعرف علیه. المترتبة القانونیة بالتبعات المصطلحات تلك تحدید طریق               عن

على هوهفیلد ودلل اإلیجابي، [11] بمعناه التزام یرتب ال الحق عكس على االمتیاز أن وأوضح                االلتزام،

(ب) فإن أرضه، (ب) یدخل أال في حق یمتلك (أ) لو الحق: فكرة تطبیق على مثال أوًال:  بمثالین:                    ذلك

تطبیقه في وشرعنا السابق المثال أخذنا لو االمتیاز: في ثانیًا: (أ)، أرض یدخل بأال المقابل في التزام                   لدیه



ثم االمتیاز. ذلك عن تنتج التزامات لدیه ولیس أرضه دخول امتیاز لدیه (أ) أن سنجد االمتیاز حالة                   في

مدلول نفس لها الحریة فإن ذكره السابق للعرض وفقًا أنه وأوضح الحریة لمصطلح هوهفیلد                تعرض

 االمتیاز حیث أنها ال ترتب التزامات في ذمة أطراف أخري.

 A liberty considered as a legal relation must mean, if it has any definite"              

content at all, precisely the same thing as privilege ...The only correlative            

logically implied by the privileges or liberties in question are the no-rights of             

[third parties".[12 

بكون  تحدیدها یمكن الصدد، هذا في الحریة أن وأكدوا هوهفیلد، نظریة الفقهاء من العدید                تبني

األفعال إطار في تقع األفراد حریة حدود أن أي ممنوع، أو مجرم لیس هو ما فعل في فقط أحرار                     األفراد

ال فإنها الحریة، تلك وجود على یترتب إیجابي التزام المعني هذا في یوجد ال أنه وحیث فقط،                   القانونیة

المعني هذا في باالمتیاز أشبه هي بل آخر، طرف تجاه التزام علیه یترتب الذي الحق مرتبة إلى                   ترقي

 كما عرفه هوهفیلد. [13]

هذه  ممارسة تتقید أن أوًال:  مهمین: أثرین حریة كمجرد التظاهر في الحق مع التعامل عن                 ینتج

مقبول، غیر هذا وبالطبع الحق، یقید أن للقانون فیمكن فقط، نطاقه في تمارس وأن القانون بقیود                  الحریة

القانون یراعیها أن یجب والتي الدستوریة االعتبارات هي السلمي التظاهر حق ممارسة حدود أن                حیث

المواطنین تمكین كفالة تجاه إیجابیة التزامات الدولة عاتق على تقع أال ثانیًا: دستوري. عیب شابه                 وإال

فطبقا  أیضًا، مقبول غیر التصور وهذا كحریة، لممارسته تتعرض أال یكفي بل كحق، التظاهر                من

بعدم السلبیة االلتزامات عن -فضًال الدولة عاتق على یقع فإنه كحق  التظاهر على نص الذي                 للدستور

 التعرض-ا لتزامات إیجابیة بحمایة من یمارس الحق وتسهیل ممارسة الحق. [14]

ذكر  و بل حریة، مجرد باعتباره السلمي التظاهر في الحق مع الدولة قضایا هیئة دفاع                 تعامل

االیجابي بالجانب عرفه (فیما األفراد عاتق على تقع التزامات علیها یترتب الحریة تلك أن                صراحة

النظر، وجهة نفس المفوضین هیئة تقریر وتبني الدولة، عاتق على تقع التزامات أي ذكر دون                 للحریة)

ومبناها"، معناها في "الحریة مبحث في السلمي التظاهر حق على تترتب مباشرة التزامات أي یذكر                 ولم

ال دستوري، بحق جوهره یتعلق الذي دعوانا موضوع عن تعبر ال سطحیة أو شكلیة بمراجعات                 واكتفي



التالي، المبحث في سنوضح الدستوریة، واالعتبارات الضمانات یحترم ال قانون یقیده أن              یجوز

  االلتزامات اإلیجابیة والسلبیة التي تقع على عاتق الدولة إلنفاذ وكفالة الحق في التظاهر.

 المبحث الثانى

  االلتزامات االیجابیة والسلبیة المتعلقة بحق التظاهر السلمي

السلمي، التظاهر عن الناتجة والسلبیة اإلیجابیة بااللتزامات الخاص التساؤل على المبحث هذا في                نجیب

االلتزامات، تلك ضوء في عنه) االمتناع أو به/ (القیام الدولة على یستوجب وما بها المقصود ما                  ونعرض

 كما نعرض موقف الفقه المقارن من التظاهرات العفویة، والتي نحاها جانبًا قانون التظاهر.

 المطلب األول

(Positive Obligation) االلتزام اإلیجابي 

الدولة،  عاتق على تقع إیجابیة التزامات الدستوریة) الحقوق من (كغیره السلمي التظاهر حق               ینتج

الحق ممارسة بتسهیل االلتزام هو التظاهر: حق حالة وفي شيء، بفعل االلتزام هو اإلیجابي                وااللتزام

الحق، یمارسون لمن الحمایة تحقیق بزعم التظاهر قانون جاء الصدد هذا وفي یمارسونه، من                وحمایة

تنظیم منها نذكر عدة مبادئ یتضمن هنا الحق ممارسة تسهیل الحق . ممارسة بتسهیل یلتزم أن                 دون

والذي السلمي، التجمع في الحق عن المتحدة لألمم الخاص المقرر أشار كما السلمیة العفویة                التظاهرات

الدولیة [ بالوثیقة جاء لما كاملة صورة بنقل یخل نحو على غیرها دون أجزاء المفوضین تقریر منه                 اقتبس

إلي مستندین السلمي، التظاهر حق بموجب الدولة عاتق على تقع التي االلتزامات هنا ونستعرض ، [15                

في الحق عن المتحدة لألمم الخاص المقرر تقریر من المفوضین تقریر أغفلها التي األجزاء تلك                 بعض

  التجمع السلمي.، موضحین ما یستوجب على الدولة فعله وفاًء اللتزاماتها المتعلقة بحق التظاهر السلمي.

  

 الفرع األول

  حمایة المتظاهرین

العاشرة  المادة أجازت الدولة، على إیجابي كالتزام السلمیین المتظاهرین حمایة یخص             فیما

أو الموكب أو العام االجتماع بمنع مسببًا قراًرا ُیصدر أن المختص. األمن مدیر أو الداخلیة                 "لوزیر



أو طرق أربعة العاشرة المادة نص فحدد مسارها"، تغییر أو آخر مكان إلى نقلها أو إرجائها أو                   التظاهرة

 حلول لحمایة المتظاهرین وهي:

 1-   إصدار قرار مسبب بمنع اإلجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة.

 2-    إرجائها

 3-    نقلها إلى مكان آخر

  4-    تغییر مسارها

المثال) سبیل على (ولو تذكر لم العاشرة المادة بنص المذكورة الحمایة طرق هذه أن اإلشارة                 تجدر

المتاحة الوسائل كانت بل الحمایة، تلك یوفر أمني تواجد طریق عن السلمیین المتظاهرین               حمایة

ال الطرق هذه أنه إال النقل، أو المسار تغییر أو التأجیل أو المنع إما هي: العاشرة المادة لنص                    وفقًا

الدولة، على الواقع السلمي التظاهر بحق الخاص اإلیجابي لاللتزام وفقا المقررة الحمایة              تحقق

فكرة معه انعدمت مسبب) بقرار ولو (حتي األساس من السلمیة التظاهرة منع تم إذا أنه                 خاصة

واضح إخالل یمثل ما وهو تظاهرة، بدون متظاهرین ال أنه حیث السلمیین، المتظاهرین               حمایة

 بأصل الحق على حساب الحمایة المفترضة.

 OSCE/ODIHR Guidelines on) السلمي" التجمع حریة بشأن الصادرة اإلرشادات           أكدت

وحقوق الدیمقراطیة المؤسسات "مكتب عن الصادرة (Freedom of Peaceful Assembly          

بتقریر ورد -كما كبیر حد إلى السلمي التجمع في للحق الخاص المقرر إلیها استند والتي                 اإلنسان"

حق ممارسة لتسهیل كافیة شرطیة موارد توفیر الدولة على یستوجب أنه على المفوضین- [16]              هیئة

 التظاهر السلمي.

The state should therefore make available adequate policing resources to"          

"[facilitate demonstrations[17 

  

التظاهر لقانون وفقًا الحال هو كما اإلیجابیة، االلتزامات لفكرة استنادًا الحق بأصل اإلخالل               إن

إلى نقلها أو إرجائها أو مسبب) (بقرار التظاهرة إلغاء طریق عن السلمیین المتظاهرین بحمایة یقوم                 الذي

التعرض (بعدم الدولة على الواقعة السلبیة االلتزامات یجعل أمر هو مسارها، تغییر أو آخر                مكان



اإلشارة تستوجب أنه إال المبحث، هذا من الثاني المطلب في سنعرضه ما وهو خطر ، في الحق)                  لممارسة

على وأكد الخطر، هذا احتمالیة عن عبر والذي الصدد، هذا في اإلنسان لحقوق األوروبیة المحكم                 لحكم

 االلتزام السلبي الواقع على الدولة بعدم التعرض كالتزام أساسي.

There is a risk that by developing the notion of positive obligations to"             

protect the rights under Articles 8 to11, and especially in the context of Articles              

9 to11,[18] one can lose sight of the fundamental negative obligation of the             

[State to abstain from interfering"[19 

السلطة وعلى عامة الدولة (على اإلیجابي لاللتزام األولي الصورة أن عرضنا مما              نستخلص

على تقع والتي الحمایة تلك أن وأوضحنا السلمیین، المتظاهرین حمایة بوجوب تتعلق خاصة)               التنفیذیة

تتحقق بینما تأجیلها، أو مسارها نقل أو السلمیة التظاهرة بمنع تتأتي ال الحق هذا بموجب الدولة                  عاتق

أو التأجیل أو بالمنع الخاصة االعتبارات تلك بینما السلمیین، المتظاهرین لحمایة شرطیة موارد               بتذلیل

الحق ممارسة في الدولة بتدخل تتعلق محظورات هناك أنه كما الحق بأصل تخل اعتبارات هي                 النقل

ال علیه وبناء  الحق). لممارسة التعرض بعدم االلتزام أو السلبي بااللتزام الخاص الشق في                (نعرضها

لحقوق األوروبیة المحكمة حذرت كما الحق بأصل للعصف كذریعة اإلیجابي االلتزام یستخدم أن               یجب

 اإلنسان في حكمها المعروض أعاله.

  

  

  

  

  

  

  



  

 الفرع الثانى

(Spontaneous Assembly) تسهیل و تیسیر التظاهرات العفویة أو العارضة  

الحق، ممارسة وتسهیل بالحمایة الدولة على ایجابي التزام ینشئ التظاهر حق أن              أوضحنا

عفوي بشكل السلمي التظاهر حق ممارسة تسهیل أو الحق ممارسة بتسهیل المتعلق بالجزء هنا                ونختص

العارضة أو والعفویة المنظمة المظاهرات یشمل السلمي التظاهر حق كون باعتبار التحدید وجه               على

والتظاهرات ینایر من والعشرین الخامس تظاهرات في الحال كان كما معروف، منظم فیها یكون ال                 والتي

من الثالثین تظاهرات واخرها مرسي محمد األسبق الرئیس أصدره الذي الدستوري لإلعالن              المعارضة

الصادر السلمي التظاهر حق تسهیل ضرورة على السلمي التجمع في للحق الخاص المقرر أكد قد                 یونیو.

 على نحو عفوي وضرورة إعفاء المظاهرات العفویة من االخطار، نظرًا لطبیعتها العفویة والحالة.

Spontaneous assemblies should be recognized in law, and exempted from prior           

[notification.[20 

السلطات  ابالغ على القدرة عدم أن كذلك السلمي التجمع في للحق الخاص المقرر بتقریر                 جاء

في وهذا السجن، أو الغرامة ترتب إداریة أو جنائیة عقوبات أیة وال التجمع فض علیه یترتب أن یجب                    ال

منه عدة ببلدان الحال هو كما للتجمع، محدد منظم وجود عدم أو اإلخطار المنظمین استطاعة عدم                  حالة

األوروبیة المحكمة أحكام الصدد هذا على أكدت استونیا. ألمانیا، سلوفنیا، مولدوفا، أرمنیا،              استرالیا،

منعها یجوز ال سیاسي لقرار سریع فعل رد عن الناتجة كتلك العفویة التظاهرات بكون االنسان                 لحقوق

 إذا التزمت بالسلمیة.

Should the organizers fail to notify the authorities, the assembly should“           

not be dissolved automatically (e.g. as in Austria) and the organizers should not             

be subject to criminal sanctions, or administrative sanctions resulting in fines or            

imprisonment. This is all the more relevant in the case of spontaneous            

assemblies where the organizers are unable to comply with the requisite           

notification requirements, or where there is no existing or identifiable organizer.           



In this context, the Special Rapporteur holds as best practice legislation           

allowing the holding of spontaneous assemblies, which should be exempted          

from prior notification. This is the case for example, in Armenia, Estonia,            

Germany, the Republic of Moldova and Slovenia. In this connection, the           

European Court of Human Rights has emphasized that “in special circumstances           

when an immediate response, in the form of a demonstration, to a political event              

might be justified, a decision to disband the ensuing, peaceful assembly solely            

because of the absence of the requisite prior notice, without any illegal conduct             

by the participants, amounts to a disproportionate restriction on freedom of           

[peaceful assembly”. [21 

  

یندرج  السلمي التظاهر بحق یتعلق فیما السلطة على اإلیجابي االلتزام أن عرضنا مما                یتضح

التظاهرة إلغاء من التظاهر قانون عددها التي الطرق أن وأوضحنا المتظاهرین، حمایة األول شقین:                تحت

ممارسة بأساس تخل أنها حیث الحق بهذا تفي ال مسارها، تغییر أو آخر مكان إلى نقلها أو إرجائها                    أو

خط تغیر خالل (من تستهدفه الذي جمهورها اختیار من التظاهرة منع أو المظاهرة بمنع سواء                 الحق

أن الصدد هذا في وعرضنا الحق ممارسة وتیسیر بتسهیل فیتعلق الثاني الشق أما المیعاد). أو                 السیر

لها. التظاهر قانون إغفال الرغم على السلمي التظاهر حق من جزء هي العفویة أو العارضة                 التظاهرات

الوضع من والبد الحق بأصل تعصف أن یجب ال الحق وتیسیر بحمایة اإلیجابیة االلتزامات أن                 وأوضحنا

 في االعتبار االلتزامات السلبیة الخاصة بعدم التعرض كالتزام أساسي نتعرض له في المطلب القادم.

  

 المطلب الثانى

(Negative Obligation) االلتزام السلبي 

أكد  مالئم. غیر نحو على الحق لممارسة التعرض بعدم الدولة التزام هنا السلبي بااللتزام                یقصد

أن البد الحق ممارسة بمنع تتعلق اعتبارات تضع التي القوانین أن التجمع في للحق الخاص                 المقرر



المجتمعیة المصلحة تحقق اعتبارات أیة وجود عدم حالة في فقط وتجوز  للسلطة، ملجأ آخر                تكون

 وتكون أقل تقییدًا لممارسة الحق.

  

States also have a negative obligation not to unduly interfere with the"              

right to peaceful assembly… Prohibition should be a measure of last resort            

and the authorities may prohibit a peaceful assembly only when a less            

restrictive response would not achieve the legitimate aim(s) pursued by the           

[authorities.”[22 

تتعلق قیود أیة تكون أن یستلزم دستوري كحق السلمي التظاهر حق عن الناشئ السلبي االلتزام                 

أن التجمع في للحق الخاص المقرر أكد وقد التشریع، من الهدف مع وتتناسب ضروریة الحق                 بممارسة

مرأي على تكون كي التظاهرة من الهدف تسهیل معها یجب الحق ممارسة على الواردة القیود                 تلك

إكراه یتم أن یجب ال أنه كما برسالتها، استهدافه التظاهرة تحاول والذي بها، المعني الجمهور من                  ومسمع

التجمع حق ممارسة بجوهر تخل التي السلطة من المقدمة االقتراحات إتباع على السلمي للتجمع                المنظمین

 السلمي.

" As mentioned earlier, any restrictions imposed must be necessary         

and proportionate to the aim pursued.. In addition, such restrictions must           

be facilitated within “sight and sound” of its object and target audience,            

and “organizers of peaceful assemblies should not be coerced to follow the            

authorities‟ suggestions if these would undermine the essence of their right           

[to freedom of peaceful assembly”.[23 

  

توقیت  اختیار في السلمي بالتجمع المتعلق األفراد لحق معززًا األوروبیة المحكمة قضاء جاء               كما

وقت اختیار حریة في األفراد حق یشمل السلمي التجمع حق أن المحكمة فأكدت وطریقته، ومكانه                 التجمع

  ومكان وطریقة التجمع.



the right to freedom of assembly includes the right to choose the time,…‘             

[place and modalities of the assembly’[24 

  

التعرض أو التدخل بعدم االلتزام یعني والذي السلبي بااللتزام المقصود سبق فیما              عرضنا

المالءمة، بعدم تتعلق التي المعاییر أوضحنا ثم مالئم. غیر نحو على السلمي التظاهر حق                لممارسة

 ونوجزها في نقاط خمس على النحو التالي:

 أوًال:  القوانین التي تضع اعتبارات تتعلق بتقیید ممارسة الحق البد أن تكون آخر ملجأ للسلطة.

أقل وتكون المجتمعیة المصلحة تحقق اعتبارات أیة وجود عدم حالة في فقط تجوز المقیدة القوانین ثانیاً :                  

 تقییدًا لممارسة الحق.

 ثالثًا:  أیة قیود تتعلق بممارسة الحق یجب أن تكون ضروریة وتتناسب مع الهدف من التشریع.

على تكون كي السلمیة التظاهرة من الهدف تسهیل  معها یجب الحق ممارسة على الواردة القیود                 رابعًا:

التجمع حق لكون وذلك برسالتها ، استهدافه التظاهرة تحاول والذي بها المعني الجمهور من ومسمع                مرأي

 السلمي  یشمل حق االفراد في حریة اختیار وقت ومكان وطریقة التجمع

التي السلطة من المقدمة االقتراحات إتباع على السلمي للتجمع المنظمین إكراه یتم أن یجب ال                 خامسًا:

 تخل بجوهر ممارسة حق التجمع السلمي .

لقانون  والعاشرة الثامنة المادتین على السلبي االلتزام لجوهر المكونة الخمس الضوابط             بتطبیق

لممارسة التعرض بعدم الدولة على السلبي بااللتزام المتعلقة بالضوابط یفیا ال المادتین أن سنجد                التظاهر

 حق التظاهر السلمي، ونوضح ذلك تفصیًال فیما یلي:

السلمي، التظاهر الحق تقیید طرق على لتنص التظاهر قانون من العاشرة المادة جاءت               أوًال:

أو العام االجتماع بمنع مسبب قرار (إصدار هي: أربع طرق الصدد هذا في المادة ذكرت أعاله بینا                   وكما

وجود التقیید علة وكانت مسارها)، تغییر آخر, مكان إلى نقلها إرجائها، التظاهرة، أو               الموكب

المعلومات تلك توافر حالة في فإنه بالتالي و ،" والسلم األمن یهدد ما وجود عن دالئل أو جدیة                    "معلومات

ما وجود عن الجدیة المعلومات توافر حالة في حتي أنه إال السابقة، بالصور الحق تقید یجوز فإنه                   الجدیة

السلمیة التظاهرة أو للتجمع الشرطیة الحمایة طریق عن الحق ممارسة یمكن فإنه السلم أو األمن                 یهدد



یمكن فإنه وبالتالي بینا، وأن سبق كما للسلطة ، ملجأ آخر یكون أن یجب التقیید أن حیث تقییدها، من                    بدًال

شرطیة موارد توفیر مسارها- تغییر أو آخر مكان إلى نقلها أو إرجائها أو السلمیة التظاهرة منع من:                   -بدًال

المستعجل للقضاء اإلدارة سلطة تلجأ أن یمكن كان أو منعها، أو تقییدها من بدًال السلمیة التظاهرة                  تحمي

السلمي التظاهر لحق المقیدة األربع الصور تلك أن كما السلمیة، [25] التظاهرة على اإلعتراض حالة                فى

المنع أنه أي  السلمي، للتظاهر الدستوري للحق التقیید درجة في تتساوي ال العاشرة المادة بنص الواردة                  و

درجة وبالتالي المسار، تغییر من وطأة أشد بدورهما اللذان النقل أو التأجیل من وطأة أشد مسبب                  بقرار

السلمي التظاهر حق ممارسة أصل یقید أال یجب أنه یعنى مما الصور، باق عن تختلف المنع في                   التقیید

األخیر هذا (بالطبع  مثًال السلمیة التظاهرة المسار تغییر مع التظاهرة لقیام إمكانیة هناك أنه طالما                 بالمنع

السلم). أو األمن یهدد ما ذلك مجابهة یمكنها ال الشرطیة الموارد كانت ما إذا حالة في فقط مقبول                    بدوره

التقیید ذلك یكون أن دون السلمي التظاهر حق تقیید طرق حدد العاشرة المادة نص أن هنا                  فالخالصة

لحمایة وتطویعها الشرطیة الموارد بتوفیر األحیان معظم في تجنبه یمكن أنه حیث للسلطة ملجأ                آخر

یمارسون ممن فیها المشاركین على والقبض السلمیة التظاهرات تلك فض من بدًال السلمیة               التظاهرة

حتي أنه كما االعتراض. حالة فى المستعجل للقضاء تلجأ من هى اإلدارة جهة بجعل أو الدستوري                  حقهم

الحاالت)، تلك من األعظم السواد في بحقیقي لیس ما (وهو الشرطیة الموارد تلك توافر عدم حالة                  في

المسار فتغییر تختلف، التقیید درجة أن إال الحق، تقیید سوي للسلطة آخر ملجأ یوجد وال مفر ال                   فحینها

لوزیر وترك الغایة ذات یحقق أنه طالما وطأة باألخف االلتزام یشترط لم المادة نص أن إال المنع،                   غیر

األخف، القید بتطبیق االلتزام دون االربع الطرق من أي استعمال حریة المختص األمن مدیر أو                 الداخلیة

تضع التي القوانین بكون الخاص و الدولة على السلبي بااللتزام متعلق ضابط ألول إغفال ذلك                 وفي

 اعتبارات تتعلق بتقیید ممارسة الحق البد ان تكون آخر ملجأ للسلطة.

من الغایة ." أن 2013 لسنة 107 رقم بقانون القرار لمشروع اإلیضاحیة بالمذكرة جاء                ثانیًا:

والخاصة العامة والممتلكات األرواح حمایة الوقت نفس وفي (المتظاهرین)، هؤالء حمایة هو              اإلخطار

العاشرة و الثامنة المادة نص من كًال تناولته الذي اإلخطار من الهدف أنه أي والتخریب"، األخطار                  من

حمایة و المتظاهرین حمایة من: بكًال المتعلقة المجتمعیة المصلحة تحقیق هو التظاهر قانون               من

حمایة خاللها من یمكن التي البدائل السابق البند سردنا واألرواح، الخاصة و العامة               الممتلكات

حمایة یخص فیما أما السلمي، التظاهر حق لممارسة تقیدا أقل تكون الوقت ذات وفي                المتظاهرین

دون السلمي التظاهر فقط یشمل الدستوري الحق أن إیضاح فیجب الخاصة و العامة والممتلكات                األرواح



الدستوري الحق نطاق في تدخل ال فإنها اإلتالف أو التخریب التظاهرة من الهدف كان إذا أنه أي                   سواه،

غیر من األفراد بعض من تخریب أو إتالف ویحدث سلمیة التظاهرة تكون قد الماثلة. دعوانا محل                  ولیس

السلمي التظاهر حق نطاق في تفصیًال هذا في وسنتحدث المتظاهرین، من األفراد بعض أو                المتظاهرین

لیست أنها طالما اإلتالف أو بالتخریب الخاصة التصرفات تلك أن التأكید یجب أنه إال الثاني)،                 (بالفصل

ممارسات تقدح فال سلمى، غیر التظاهر من تجعل ال اإلتالف أو التخریب لیس التظاهرة من                 الهدف

في المشاركین من األفراد بعض حتي أو التظاهرة خارج من (سواء البعض یرتكبها التي                اإلتالف

بناء الدستوري حقهم ممارسة من منعهم یجوز وال السلمیین المتظاهرین باق حق في السلمیة)                التظاهرة

العقوبة) شخصیة لمبدأ (إعماًال مرتكبیها حق في إال آثار أي ترتب أن یجوز ال التي التصرفات تلك                   على

الدستوري حقهم ممارسة من السلمیین المتظاهرین باق ومنع بوزرها مرتكبیها غیر أخذ یجوز               وال

ما على نزید السلمیین. المتظاهرین باق نیة أو اتجاه تشكل ال أفراد تصرفات على بناء السلمي                  بالتظاهر

وهذه العقوبات قانون من الثاني بالكتاب األفراد وحمایة باإلتالف تتعلق عقابیة نصوص وجود               سبق

دون واألرواح والخاصة العامة الممتلكات بحمایة المتعلقة المجتمعیة المصلحة لتحقیق تكفي             النصوص

مسارها، تغییر أو میعادها تأجیل أو نقلها أو السلمیة التظاهرة بمنع السلمي التظاهر حق تقیید إلى                  الحاجة

تكفي الناس بآحاد المتعلقة والجرائم والخاصة العامة الممتلكات بإتالف المتعلقة العقابیة             فالنصوص

 لتحقیق تلك المصلحة المجتمعیة دون تقیید حق التظاهر السلمي.

میعادها  تأجیل أو نقلها أو السلمیة التظاهرة بمنع السلمي التظاهر حق تقیید أن القول                خالصة

للضابط مخالف هو الممتلكات و األرواح بحمایة الخاصة المجتمعیة للمصلحة تحقیقًا مسارها تغییر               أو

عدم حالة في فقط تجوز المقیدة القوانین بكون الخاص و الدولة على السلبي بااللتزام المتعلق                 الثاني

تحقیق یمكن أنه حیث الحق، لممارسة تقییدًا أقل وتكون المجتمعیة المصلحة تحقق اعتبارات أیة                وجود

قانون في الواردة العقابیة النصوص طریق عن والممتلكات األرواح بحمایة المجتمعیة المصلحة              تلك

مقیدة النصوص هذه تكون أن دون الناس، بآحاد المتعلقة الجرائم و باإلتالف المتعلقة               العقوبات

یفیا لم التظاهر قانون من والعاشرة الثامنة المادتین فإن وبالتالي السلمي. التظاهر حق               لممارسة

اإلیضاحیة) بالمذكرة (المذكورة المجتمعیة المصلحة لكون وذلك الدولة، على الواقع السلبي             بااللتزام

قبل األساس من (الموجودة العقابیة النصوص طریق: عن سواء للحق تقیید أقل بطرق تحقیقها                یمكن

الغیر الجرائم من غیرها أو الناس بآحاد المتعلقة الجرائم أو باإلتالف المتعلقة التظاهر) قانون                إعمال



تهدید أو اإلتالف ومنع المتظاهرین لحمایة الشرطیة الموارد بتوفیر أو السلمي، التظاهر لحق               مقیدة

 لألرواح، أو بإلزام جهة اإلدارة باللجوء للقضاء المستعجل حالة اإلعتراض.

من الهدف مع وتتناسب ضروریة تكون أن یجب السلمي التظاهر حق بممارسة تتعلق قیود أیة                 ثالثًا:

ذلك (ونعرض التناسب أو الضرورة فیها یتوافر ال العاشرة المادة بنص الواردة القیود أن إال                 التشریع،

التعرض بعدم المتعلقة السلبیة بالتزاماتها الدولة باستیفاء یخل الذي األمر الثالث)، بالفصل              تفصیًال

 لممارسة حق التظاهر السلمي على نحو غیر مالئم للحق الدستوري.

على تكون كي السلمیة التظاهرة من الهدف تسهیل فكرة التظاهر بقانون الواردة القیود أغفلت                رابعًا:

حق لكون وذلك برسالتها، استهدافه التظاهرة تحاول والذي بها المعني الجمهور من مسمع و                مرأي

العاشرة المادة أن حیث التجمع، وطریقة ومكان وقت اختیار حریة في االفراد حق یشمل السلمي                 التجمع

من السلمیین المتظاهرین سلبت قد بذلك تكون للحق المقیدة األربع للطرق بتقریرها التظاهر قانون                من

ویحید برسالتهم یستهدفونه الذین الجمهور عن یعزلهم مما التظاهرة، وزمان ووقت مكان اختیار في                حقهم

 عن الهدف من التظاهرة السلمیة، وهو ما ال یعد احتراما لاللتزام السلبي الواقع على الدولة بعدم التعرض.

یخل التظاهر قانون من العاشرة المادة بنص مقرر هو كما مسبب بقرار السلمیة التظاهرة منع                 خامسًا:

الواقع السلبي االلتزام باحترام المتعلق الخامس بالضابط یفي ال مما السلمي، التظاهر حق ممارسة                بجوهر

السلطة من المقدمة االقتراحات إتباع على السلمي للتجمع المنظمین إكراه یتم أن یجب ال بأنه الدولة                  على

 التي تخل بجوهر ممارسة حق التجمع السلمي.

  

 المطلب الثالث

 خالصة تطبیق الضوابط المتعلقة بااللتزامات اإلیجابي والسلبیة على المادتین الثامنة والعاشرة من

 قانون التظاهر

  

والسلبیة اإلیجابیة بااللتزامات الخاصة الضوابط من العدید والعاشرة الثامنة المادة تحقق             لم

 الواقعة على عاتق الدولة، ونعرض ذلك على النحو التالي:



شقین:  تحت یندرج السلمي التظاهر حق على المترتب الدولة على االیجابي االلتزام أن ذكرنا                

األربع أن بینا األول: الشق یخص فیما الحق. ممارسة وتیسیر تسهیل والثاني المتظاهرین، حمایة                األول

مسارها) تغییر أو آخر مكان إلى نقلها أو إرجائها أو التظاهرة إلغاء (من التظاهر قانون عددها التي                   طرق

منع أو المظاهرة بمنع سواء الحق ممارسة بأساس تخل أنها حیث اإلیجابي، بااللتزام هذا بتحقیق تفي                  ال

الشق یخص فیما أما المیعاد). أو السیر خط تغیر خالل (من تستهدفه الذي جمهورها اختیار من                  التظاهرة

نظمها من مجهول تكون والتي العفویة أو العارضة التظاهرات أن الصدد هذا في عرضنا فقد                 الثاني:

یونیو في الدستوري اإلعالن على االعتراض مظاهرات أو ینایر من والعشرین الخامس              (كتظاهرات

سیاسیة قرارات على لحظي فعل كرد األغلب في وتحدث یونیو) من الثالثین تظاهرات وكذلك 2012               

یكن لم لها التظاهر قانون وإغفال السلمي، التظاهر حق من جزء هي العفویة التظاهرات فتلك                 بعینها،

الدولة على الواقع اإلیجابي االلتزام تحقیق في فشل أیضا بل وفقط، الصدد هذا في المشرع من                  تقصیر

 بتسهیل وتیسیر ممارسة حق التظاهر السلمي.

من والبد الحق بأصل تعصف أن یجب ال الحق وتیسیر بحمایة اإلیجابیة االلتزامات أن على أكدنا                  كما

 الوضع في االعتبار االلتزامات السلبیة الخاصة بعدم التعرض كالتزام أساسي.

حق لممارسة التعرض أو التدخل بعدم االلتزام یعني والذي السلبي االلتزام یخص فیما               أما

أول مراعاة دون التظاهر قانون من العاشرة المادة نص جاء  فقد مالئم، غیر نحو على السلمي                  التظاهر

بتقیید تتعلق اعتبارات تضع التي القوانین بكون الخاص و الدولة على السلبي بااللتزام متعلق                ضابط

التظاهر حق تقیید طرق العاشرة المادة نص حدد حیث للسلطة، ملجأ آخر تكون أن البد الحق                  ممارسة

معظم في تجنبه یمكن أنه حیث للسلطة ملجأ آخر تلك التقیید طرق تكون أن دون بیناها) (كما                   السلمي

یلجأ من هى اإلدارة جهة جعل أو السلمیة التظاهرة لحمایة وتطویعها الشرطیة الموارد بتوفیر                األحیان

المادة نص فإن الشرطیة الموارد تلك توافر عدم حالة في حتى أنه كما اإلعتراض. حالة المستعجل                  للقضاء

الغایة ذات یحقق أنه طالما علیها) المنصوص األربع الطرق (بین وطأة األخف بالقید االلتزام یشترط                 لم

لضرورة إشارة دون األربع الطرق من أي استعمال حریة المختص األمن مدیر أو الداخلیة لوزیر                 وترك

السلبیة االلتزامات إطار في به القیام الدولة على یفترض ما یقابل ال ما وهو األخف، القید بتطبیق                   االلتزام

 الناشئة عن حق التظاهر السلمي كحق دستوري.

الدولة  على الواقع السلبي بااللتزام یفیا لم التظاهر قانون من العاشرة و الثامنة المادتین أن                 كما

تحقق اعتبارات أیة وجود عدم حالة في فقط تجوز المقیدة القوانین بكون المتعلق الثان ضابطه                 في



من التمكن (وهي المجتمعیة المصلحة أن وحیث الحق، لممارسة تقییدًا أقل وتكون المجتمعیة               المصلحة

یمكن اإلیضاحیة) بالمذكرة مذكورة هو كما والممتلكات األرواح وحمایة للمتظاهرین حمایة             توفیر

سواء السلمیة) التظاهرة نقل أو المسار تغییر أو التأجیل أو المنع (غیر للحق تقیید أقل بطرق                  تحقیقها

طریق عن أو لألرواح، تهدید أو اإلتالف ومنع المتظاهرین لحمایة الالزمة الشرطیة الموارد               بتوفیر

الجرائم أو باإلتالف المتعلقة التظاهر) قانون إعمال قبل األساس من (الموجودة العقابیة              النصوص

خالفت فقد وبالتالي السلمي. التظاهر لحق مقیدة الغیر الجرائم من غیرها أو الناس بآحاد                المتعلقة

 المادتین السابق ذكرهما االعتبار الثان المتعلق بااللتزام السلبي الواقع على الدولة في هذا الصدد.

یفترض التي المجتمعیة المصلحة بین التناسب بمبدأ االلتزام الطعینة النصوص عن أیضًا              غاب

أما عن والناتجة التشریع بذات الواردة القیود تسلبها التي المجتمعیة والمصلحة التشریع من               ابتغائها

تكافئ ال التقیید من المحققة المجتمعیة المصلحة فیه تكون بشكل تقییده أو الدستوري الحق بأصل                 اإلخالل

 تلك المصلحة المجتمعیة التي كان یمكن أن تنشأ عن السماح بممارسة الحق.

المسار)  تغییر أو التأجیل أو النقل أو (المنع التظاهر قانون من العاشرة المادة قیود                سلبت

الذین الجمهور عن یعزلهم مما التظاهرة، وزمان ووقت مكان اختیار في حقهم من السلمیین                المتظاهرین

ذاته في السلمیة التظاهرة منع أن عن ناهیك السلمیة، التظاهرة من الهدف عن ویحید برسالتهم                 یستهدفونه

بعدم الدولة على الواقع السلبي لاللتزام احتراما یعد ال ما وهو السلمي، التظاهر حق ممارسة بجوهر                  یخل

 التعرض.

  

 الفصل الثالث

 الحق فى التظاهر السلمى وعالقته بحریة الرأى والتعبیر، وقیم ممارسته

والتظاهر  عامة السلمى التجمع حق تفرق التى الممیزة الخصائص لبیان الفصل هذا فى               نتعرض

الخصائص هذه أثر إلیضاح وذلك والتعبیر، الرأى بحریة الخاص الدستورى الحق عن خاصة               السلمى

هذا فى المقارن الفقه ألحكام عرض على متكئین السلمى التظاهر حق الواقعة التى الحمایة على                 الممیزة

خاصة والتظاهر عامة السلمى التجمع حق ممارسة تشتملها التى القیم [26] بعض نوضح ثم               الصدد،

 للتأكید على المصلحة المجتمعیة الناتجة عن ممارسة الحق الدستورى.



 المبحث األول

 الحق فى التظاهر السلمى وعالقته بحریة الرأى والتعبیر

  

و  السلمي التظاهر حق بین العالقة الرابع الفصل من التمهیدي بالمبحث المفوضین تقریر               عرض

فكان الشأن، هذا في محدد رأى على التقریر یقف ولم التعبیر، و الرأي بحریة الخاص الدستوري                  الحق

یشیر تارة و التعبیر و الرأي بحریة المتعلق الدستوري الحق من كجزء السلمي التظاهر حق یصف                  تارة

للحق تتعرض الدستوریة للمحكمة أحكام عدة التقریر واستعرض بذاته، مستقل دستوري كحق              إلیه

الحق قیمة على أكدت (التي المبادئ هذه أن التقریر خلص ثم التعبیر، و الرأي بحریة الخاص                  الدستوري

حق على أیضًا تنطبق الحق) هذا لممارسة المجتمع وحاجة التعبیر و الرأي بحریة الخاص                الدستوري

ولئن أنه األولى:- النتیجة " المبادئ: لهذه ثالث نتائج التقریر وعرض دستوري. كحق السلمي                التظاهر

للحق كذلك تنصرف أنها إال االجتماع، في والحق التجمع لحریة الضابطة والقیم المبادئ هذه                انصرفت

إلى وتعود واحد نسیج في تنصهر والتعبیر، الرأي حریة مظاهر من جمیًعا بحسبانها السلمي التظاهر                 في

صورها- من السلمي التظاهر في والحق – الرأي عن التعبیر حریة أن  الثانیة:- النتیجة مشترك.                 أصل

مستنًدا الحكم نظام بدونها یقوم ال التي األسس یقوض وهدمها دیمقراطي، تنظیم كل في الزاویة حجر                  تعد

التعبیر حریة مظاهر أحد وبحسبانه السلمي، التظاهر في الحـق أن  الثالثة:- النتیجة الشعبیة. اإلرادة                إلى

عكست وقد والمجتمع. الغیر إلى ذاته الفرد أثرها یجاوز التي المتعدیة، الحقوق من هو الرأي،                 عن

في المهم الجانب هذا ،2012 دستور على الدستوریة التعدیالت لوضع الخمیس لجنة أعضاء               مناقشات

كیفیة تبین التي والضوابط القواعد وضع للمشرع جاز ثم ومن السلمي. التظاهر في الحق                ممارسة

 ممارسة هذه الحریة". [27]

الجوانب لبیان الشأن هذا في اإلیضاح من المزید یلزم أنه إال الثالث، النتائج مجمل مع                 نتفق

التظاهر حق أن األمر بدایة في التأكید نود حمایتها. یلزم ثم ومن السلمي، التظاهر حق ألساس                  المكونة

یعد ال واحدًا) (قوًال إنه إال والتعبیر الرأي بحریة الخاص الدستوري الحق صور أحد یكون قد                  السلمي

الصحیح، هو العكس أن على التأكید نود كما صوره، وأحد السلمي التجمع حق من جزء هو بل منه،                    جزء

یشمل الذي السلمي التجمع من جزء مجرد هو والتعبیر الرأي بحریة المتعلق الدستوري الحق كون                 في

بالتظاهرة المشاركین من جماعیة (بصورة والتعبیر الرأي بحریة المتعلق الدستوري الحق             ممارسة



دستوري كحق والتعبیر الرأي فحریة وبالتالي العام . المجال في المادي الوجود طریق عن               السلمیة)

التظاهر حق من جزء تعد جماعي) بشكل ذلك وممارسة العام المجال في المادي الوجود من كًال                  (بجانب

المتعلق الجانب أن بیان هو اإلیضاح هذا من والعلة السلمي). التظاهر حق صور أحد (بكونه                 السلمي

الجانب أیضا بل الدستوري، الحق بموجب للحمایة المستحق الوحید الجانب لیس والتعبیر الرأي               بحریة

ذلك في لما الدستوري، دستوري كحق التظاهر في للحق الجماعیة والممارسة المادي بالوجود               المتعلق

 من أثر على طرق منع وتقیید (بالنقل أو التأجیل أو تغییر المسار) التظاهرة السلمیة.

كحق والتعبیر الرأي بحریة التظاهر لحق المفوضین هیئة تقریر ربط محاولة تفهم              یمكننا

المحكمة أحكام سیاق من األول بذلك تتعلق التي المستقلة القیم عرض التقریر محاولة وعدم                دستوري

من العدید هناك بینما السلمي التجمع لحق واحدة لمرة ولو تتعرض لم والتي مصر في                 الدستوریة

السلمي التظاهر حق بین الربط التقریر على األسهل من فكان والتعبیر، الرأي بحریة المتعلقة                األحكام

 وحریة الرأي والتعبیر دون عرض آفاق حق التجمع السلمي.

الصلة شدید یبدو الذي األمر الدستوریة، المحكمة على التجمهر قانون عرض من الرغم               على

الدستوریة المحكمة أن إال حینها)، [28] المطبق 1971 دستور في (المقرر السلمي التجمع حق               بممارسة

الجریمة. [29] وشیوع العقوبة شخصیة فكرة على المناقشة واقتصرت الدستوري الحق لذلك تتعرض              لم

هنا ومن السلمي، التجمع بحق المتعلقة الدستوري القضاء أحكام في سطر أول هى الماثلة فدعوانا                 وبالتالي

الوارد النحو على بإیجاز ال جدّى، (بشكل المقارن والقانون للفقه النظر وجوب إلى اإلشارة                تجدر

السلمي التجمع لحق الخاص المقرر تقریر ومن األخرى، القضائیة التجارب من واالستفادة              بالتقریر)

التجارب من نتاج لوجود المفوضین)، بتقریر جاء كما معینة أجزاء اقتطاع (ولیس المتحدة               باألمم

إن دعوانا، محل الدستوري للحق حمایة ألفضل للوصول علیه والبناء االعتبار، في أخذه یلزم                اإلنسانیة

 كانت حمایة الحقوق الدستوریة هى األولویة.

إلى قضائها في بألمانیا الدستوریة والمحكمة بأحكامه الفرنسي الدستوري المجلس            أشار

Orsolya سااللت أورسوال بكتاب المعروضة بالدراسة وذلك السلمي، التظاهر لحق الممیزة             الخصائص

الدستوري المجلس أكد فقد السلمي. التجمع لحق المقارن الدستوري بالفقه دراسة یعرض الذي Salat              

الجماعیة الطبیعة تلك لحمایة الحاجة وأوضح السلمي، التجمع لحق المكون الجماعي الشكل على               الفرنسي

كأحد العام بالمجال المادي التواجد على التأكید یجب أنه بألمانیا الدستوریة المحكمة أقرت كما                 تحدیدًا،



تنطوي السلمي التجمع حق ممارسة أن على والتأكید السلمي، التجمع بحق المتعلقة الخصائص               أهم

التعبیر. أشكال من غیره دون العامة باألماكن المادي التواجد طریق عن بالتعبیر المتظاهرین رغبة                على

نطاق في دستوریة حمایة یلزمه أن یجب العامة باألماكن المادي التواجد أن على التأكید یجب هنا                  من

 الحمایة المقررة لحق التظاهر السلمي.   [30]

في العامة، الحیاة لشكل اضطراب یشكال قد العامة باألماكن المادي التواجد و الجماعي               التعبیر

المدن كأكبر تحدیدًا القاهرة -وفى بمصر المرور كون افتراض (على الوقت لبعض المرور تعطیل                شكل

أن إال السلمي)، التظاهر حق ممارسة إال صفوها یعطل ال دائم انسیاب حالة في تظاهرات- تشهد                  التى

االضطراب لذلك إن بل السلمي، التجمع حق ممارسة عن ینفصل ال أصیل جزء هو االضطراب                 ذلك

حریة عن خاصة السلمي التظاهر وحق عامة السلمي التجمع حق یمیز ما وهو التعبیر شكل في                  أهمیة

لالضطراب أن المقارن الدستوري الفقه أكد المعنى هذا وفي دستوري، [31] كحق التعبیر و               الرأي

(وإن عنه ینفصل وال الحق ممارسة مع یتأتى متأصل جزء هو السلمي التجمع حق ممارسة عن                  الناشئ

في وشكله السلمي التجمع في المشاركین عدد منها عوامل باختالف تختلف مختلفة بدرجات ینعكس                كان

المنشود للرسالة معًا الجمهور و السلطة انتباه یجذب ما هو االضطراب فذلك مسیرة)، أم وقفة                 كونه

 عرضها من التظاهرة السلمیة أو التجمع السلمي.  [32]

حق ممارسة عن الناشئ االضطراب لفكرة اإلنسان لحقوق األوروبیة المحكمة تعرضت             قد

العام المجال في تظاهرة أي أن: لها مستقر قضاء في المحكمة فقضت قضائها، في السلمي                 التجمع

حركة في االضطراب یشمل وذلك العادیة، الحیاة في االضطراب من معینة درجة عنها               سیتمخض

تظهر أن العامة السلطات على المهم فمن عنف أعمال بأي یقوموا لم المشاركین أن وطالما                 المرور،

 قدر من االحتمال تجاه االضطراب الناشئ عن تلك التظاهرات السلمیة.

Any demonstration in a public place may cause a certain level of“            

disruption to ordinary life, including disruption of traffic, and where          

demonstrators do not engage in acts of violence it is important for the public              



authorities to show a certain degree of tolerance towards peaceful          

[gatherings”[33 

  

مستندًة العام الرأي على التأثیر خاصة التظاهر وحق عامة السلمي التجمع حق ممارسة               تهدف

بتلك للمشاركین وتفان بشغف ینضح ما وهو الجماعیة، والمشاركة العام بالمجال المادي للتواجد ذلك                في

هدف على واالجتماع والتفان الشغف ذلك السلمیة، التظاهرة من المشترك الهدف تجاه السلمیة               التظاهرات

34] فردى). حق باألساس (باعتبارها األحیان معظم في والتعبیر الرأي حریة ممارسة تعكسه ال قد                واحد

الحیاة في المشاركة من تعزز السلمي التظاهر حق ممارسة عن الناشئة تلك الزخم حالة أن كما [                 

وبعده، التظاهر قانون قبل مصر في المشاركة نسبة في إنعكس وقد واضحًا نراه ما وهو                 السیاسیة، [35]

من والعشرین الخامس ثورة عقب الدستوریة باالستفتاءات كبیرة بنسب المشاركة على اإلقبال              فبعد

المجال ومصادرة التظاهر قانون صدور بعد ملحوظ بشكل تدنت وقد المشاركة نسبة نجد               ینایر، [36]

بالتصویت المشاركة نسبة هو اإلقبال لضعف ومثال المشاركة، على اإلقبال نسبة على انعكس مما                العام

 في االنتخابات البرلمانیة األخیرة. [37]

على التأثیر هو فاألساس التعبیر، مجرد إطار تجتاز یجب السلمي التظاهر لحق المقررة               الحمایة

منها، للغرض انتباههم ولفت التظاهرة من بالهدف المعنیة الجماهیر لتلك الوصل ومحاولة العام               الرأي

في (Occupy movement) ال تظاهرات أعقبت حدیثة أحكام في األمریكیة المحاكم أكدت ذلك               وفي

لتحقیق العام بالمجال المادي التواجد أهمیة على تؤكد أحكام األمریكي القضاء فأصدر [38].2011               عام

أن المحكمة أبرزت Mitchell v. City of New Haven في السلمي. التجمع حق من                الغرض

وأوضح للجمهور، (Occupy movement) ال حركة بأهداف التعریف هو التظاهرة من             الغرض

 الحكم أن طرق التعبیر األخرى (غیر التجمع السلمي) هنا ال تحقق ذلك الغرض . [39]



 t]here is something unsatisfying about telling a movement that aims to]"           

make visible an often unseen, ignored population that it should content itself            

with forms of communication that are only seen when someone seeks them            

[out".[40 

  

والتى  السلمى التظاهر لحق الممیزة الخصائص لتوضیح الزمة التفرقة أن هنا القول              وخالصة

المادى الوجود أن فى یكمن اإلیضاح هذا ولزوم دستورى، كحق والتعبیر الرأى حریة عن                تفرده

ممارسة جوهر یعد ما وهو المقارن)، الفقه أوضح (كما السلمى التظاهر حق یفرد ما هو العام                  بالمجال

من درجة یسبب قد وسلمى جماعى بشكل الممارس المادى الوجود ذلك كان وإن حتى لذلك                 الحق،

أساس فى یصب العام بالمجال المادى الوجود مجرد من المسبب اإلضطراب هذا فإن               اإلضطراب،

لحقوق األوروبیة المحكمة أحكام قررت (كما إحتماله یتعین إنه كما الحق، ممارسة من               الغرض

وتعریف الحق، ممارسة من المقررة لألهداف بالوصول تتعلق انعكاسات من لذلك لما              اإلنسان)،

 الجمهور المستهدف من التظاهرة السلمیة بالغرض منها، وهو ما أقرته المحاكم األمریكیة كما بینا.

  

 المبحث الثانى

 القیم المتعلقة بممارسة حق التظاهر السلمي

كحق التعبیر و الرأي بحریة المتعلقة لألحكام المفوضین هیئة تقریر استناد إلى أشرنا أن بعد                 

ولعدم المجتمع في دوره و التعبیر صور من كصورة السلمي التظاهر حق أهمیة على للتأكید                 دستوري

فرأینا حدة، على بممارسته المتعلقة والقیم السلمي التجمع حق تناولت الدستوري بقضائنا أحكام               وجود

التظاهر حق بممارسة المتعلقة القیم تلك أبرزت والتي المقارن الدستوري الفقه في األحكام بعض                عرض

التعبیر و الرأي حریة السلمي التظاهر حق بین المشتركة القیم على الصدد هذا في نتطرق لن                  السلمي،

تناولها التي القیم لكافة نعرض لن وغیرها)، اآلراء وتبادل العام النقاش في بالمشاركة المتعلقة القیم                 (كتلك

منفذ (1 التظاهر: في الحق اعتبار وهي القیم هذه من ثالثة فقط سنذكر لكن المقارن، الدستوري                  الفقه

 للفقراء للتعبیر دون تحمل أعباء أیة تكالیف مادیة 2) قیمة األمان 3) ممارسة الشعب للسیادة.



  

 1-   منفذ للفقراء للتعبیر دون تحمل أعباء أیة تكالیف مادیة:

أي تحمل دون وآرائهم مطالبهم عن للتعبیر والمهمشین للفقراء منفذ السلمي التظاهر حق ممارسة                تعتبر

األفكار عرض تسهل بعینها عالقات أو معارف السلمي التظاهر حق ممارسة یتطلب فال مادیة.                كلفة

یملكون ال الذین هؤالء متناول في السلمي التظاهر حق ممارسة أن كما اإلعالم، وسائل على                 والمطالب

دائمًا متوفر فالشارع االجتماعي، التواصل صفحات على ومطالبهم أفكارهم لعرض اإلنترنت             تكلفة

[Eric Barendt.[41 ولجمیع األشخاص على عكس بعض وسائل التعبیر األخرى كما أوضح 

  

 2-    قیمة األمان العام:

قدر  بلوغ في السلمي التظاهر حق ممارسة لدور المقارن الدستوري بالفقه القضاة من العدید                أشار

والتي السلمیة التظاهرات أن بألمانیا الدستوریة المحكمة أكدت العام. بالنظام اإلخالل وتجنب األمان               من

ما إذا سیحدث الذي العام بالنظام لإلخالل مبكر تحذیر بمثابة نراها أن یمكن كبیرة أعداد بها                  یشارك

أن وأوضحت االتجاه ذات بأمریكا العلیا الدستوریة المحكمة أكد كما [42] نحوها. على األمور                استمرت

حق بقمع المتعلقة للمفارقة هنا نشیر أن ونود [43] السلمي. التظاهر حق بقمع تحقیقه یمكن ال العام                   األمن

كما القیمة تلك تعزیز في یساعد ذاته السلمي التظاهر حق أن حین في العام باألمن تعلًال السلمي                   التظاهر

  بینت األحكام السابقة .[44]

  

 3-   ممارسة الشعب للسیادة:

التي القیم كأحد الشعب سیادة إلى وأشارت الصدد، هذا إلى بألمانیا الدستوریة المحكمة               تعرضت

التظاهر حق ممارسة أنه Brokdorf بقضیة المحكمة حكم في فجاء السلمي. التظاهر حق ممارسة                یحققها

direct popular“ مباشر بشكل الشعبیة السیادة ممارسة مظاهر من مظهر تعتبر             السلمي



هو العام بالمجال الشعب من للمتظاهرین المادي الوجود أن المحكمة فأكدت [sovereignty”. [45             

المادي التواجد كان هنا ومن وساطة. أى دون تمارس والتي المباشرة السیادة تلك مظاهر                أحد

على تأكید هو السلمي التظاهر حق ممارسة طریق عن العام المجال في جمعي بشكل                للمتظاهرین

 ممارسة الشعب لسیادته كقیمة یقرها حق التظاهر السلمي.  [46]

السلمى،وهي  التظاهر بحق والمتعلقة المقارن الدستوري الفقه تناولها التي القیم بعض             عرضنا

(3 األمان قیمة (2 مادیة تكالیف أیة أعباء تحمل دون للتعبیر للفقراء منفذ (1 التظاهر: في الحق                   اعتبار

التظاهر حق بممارسة المتعلقة المجتمعیة المصلحة أوجه من بعض لبیان وذلك للسیادة، الشعب               ممارسة

 السلمى.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الفصل الرابع

 نطاق الحق وضوابطه وعالقته باإلخطار فى ظل الفقه المقارن



والمعاهدات المواثیق و األجنبیة النظم لبعض عرض اإلیجاز قمة في المفوضین تقریر              تناول

المحكمة وتطبیقات النظم بتلك المحاكم تطبیقات أغفل قد العرض ذلك أن إال اإلنسان، بحقوق                المتعلقة

األوروبیة االتفاقیة على المصدقة األوروبیة الدول الختصاصها یخضع والتي اإلنسان، لحقوق             األوروبیة

كما الحق، نطاق تحدید أغفل التقریر أن واألهم المفوضین، تقریر لها تعرض والتي اإلنسان،                لحقوق

توافرها، الواجب القانونیة المعاییر منه نتفهم بتفصیل علیه الواردة بالقیود المتعلقة الشروط بیان               أغفل

الكاف بالشرح یتعرض لم التقریر أن كما الشأن، هذا في مراقبتها الدستوري القضاء على یجب                 والتي

والذي الشأن هذا في العام المقرر تقریر من إلیه استند الذي الجزء وحتى المقارن، بالفقه اإلخطار                  لفكرة

باق التقریر إغفال عن ناهینا التظاهر، قانون في تتوافر ال اإلخطار بفكرة تتعلق التي المعاییر بعض                  ذكر

اإلیجابیة لاللتزامات تحقیقًا بها االلتزام یجب والتي الضوابط باق أفردت والتي التقریر ذات من                الفقرات

والقیود الحق لنطاق الفصل هذا في بالشرح نتعرض فإننا ثم ومن السلمي، التجمع بحق المتعلقة                 والسلبیة

 الواردة علیه عامة سیما اإلخطار بشكل خاص.

  

 المبحث األول

 نطاق الحق

إلى  التقریر وتوصل اإلنسان، بحقوق المعنیة المواثیق موقف المفوضین هیئة تقریر             ذكر

وأن مطلقاً ، حقًا لیس أنه كما به، معترف أصیل حق هو السلمي والتظاهر التجمع في "الحق                  أن

هذه أجازت وقد أخرى، وحریات وحقوق قیم حساب على تكون أال ینبغي الحق هذا                ممارسة

 المواثیق فرض القیود على ممارسة الحق في التظاهر السلمي، في الحاالت وبالشروط اآلتیة:

 أن تكون هذه القیود مقررة بموجب قانون.

 أن تكون هذه القیود ضروریة في مجتمع دیمقراطي.

الجریمة منع أجل ومن العامة والسالمة القومي، األمن حمایة ولدواعي بهدف القیود هذه تكون                أن

 والفوضى.

 لدواعي المحافظة على النظام العام (األمن والصحة العامة واآلداب العامة).

 لحمایة حقوق وحریات اآلخرین". [47]



  

التجمع لحق الدستوریة النصوص بعض استعراض إلى المفوضین هیئة تقریر تطرق             كما

األساسیة للحقوق احترامها بعدم تشتهر أنظمة التقریر ذكر إلى الصدد هذا في اإلشارة وتلزم                السلمي،

نظامها في فقط لیس فشل حالة تشهد قضائیة أنظمة أو وغیرهم وإیران وتركیا كالصین                لمواطنیها

قد األحوال كل وفي ولیبیا، وسوریا كالعراق سلطاتها جمیع من عام فشل حالة بل والقضائي                 القانوني

 خلص التقریر إلى أن الفقه الدستوري قد  أرسى "األسس الدستوریة اآلتیة للحق في التظاهر:

 أوًال:     إقرار الحق في التظاهر بحسبانه حًقا دستورًیا مكفوًال بنصوص صریحة في الوثیقة الدستوریة.

 ثانًیا:     التأكید على أن تكون ممارسة الحق في التظاهر بصورة سلمیة.

 ثالًثا:     حظر حمل السالح بالنسبة للمتظاهرین.

األمن وحمایة بعناصره، العام للنظام حمایة المشرع قبل من السلمي التظاهر في الحق تقیید جواز                 رابًعا:

 القومي، وحمایة حقوق وحریات المواطنین". [48]

 

خاصة  التظاهر وحق عامة التجمع حق نطاق إیضاح أغفل التقریر أن العرض هذا من                یتضح

أي السلمیة، هو هنا الدستوري الحق ممارسة نطاق أن إیضاح ونود المقارن، الفقه لنصوص استقرائه                 بعد

وهذا خاصة، السلمي التظاهر وحق عامة السلمي التجمع لحق سلمیة ممارسة ألى یتسع الحق نطاق                 أن

إیراد یمكن ال أنه معناه لیس للحق السلمي النطاق أن إیضاح یجب كما دعوانا، نطاق هو تحدیدًا                   النطاق

بعض على النص یمكن أنه حیث للحق، الدستوري السلمي النطاق في تدخل التي بالممارسة تتعلق                 قیود

هنا یهمنا ما كل أنه إال الفصل، هذا من الثاني بالمبحث تفصیًال نتناولها معینة وضوابط بمعاییر القیود                   تلك

الحق نطاق أن عن التنویه لزم لذلك للحق، السلمیة الممارسة هو دعوانا ونطاق الحق نطاق أن إیضاح                   هو

خارج سلمیة غیر ممارسة أي اعتبار علیه یترتب ما وهو غیرها، دون سلمیة ممارسة ألى فقط                  یتسع

 نطاق الحق الدستوري من األساس. [49]

السلمیة الممارسات هو الدستوري الحق نطاق أن على لیؤكد 2014 دستور من 73 المادة نص جاء                  

والمواكب العامة، االجتماعات تنظیم حق للمواطنین " أنه في المادة نص عنه عبر ما وهو التظاهر،                  لحق



الجزء جاء ثم نوع"، أي من سالًحا حاملین غیر السلمیة، االحتجاجات أشكال وجمیع               والتظاهرات،

  األخیر من نص المادة لیتعرض للقید المتعلق بنطاق الحق في اإلشارة إلى اإلخطار. [50]

الدساتیر  إن بل المقارن، الدستوري الفقه علیه استقر ما وهو الحق نطاق الستقراء عرضناه                ما

الحق نطاق بین التفرقة رسم على استقرت قد الثانیة) العالمیة الحرب بعد تكونت (والتي                الحدیثة

ویصف الحق حدود یرسم الدستوري الحق فنطاق علیه، إیرادها یمكن التي القیود ومدى               الدستوري

ضمن الدستوري الحق ممارسة على القانون یضعها التي المحددات یصف القیود مدى بینما               محتواه،

لحق السلمیة الممارسة أن بیان هو اإلیضاح هذا من والغرض الحق. ذلك لممارسة الدستوري                النطاق

نطاق في الممارسة تلك على قیود إیراد یمكن أنه إال الدستوري، الحق نطاق هي غیرها دون                  التظاهر

نطاق یقرها التي الدستوریة وااللتزامات بالضوابط تلتزم أن یجب القیود هذه فإن هنا ومن الحق،                 ممارسة

 الحق الدستوري. [51]

  

The scope of the constitutional right marks the right’s boundaries and defines“            

its content; the extent of its protection prescribes the legal limitations on the             

[exercise of the right within its scope.”[52 

نطاق  هي السلمیة الممارسة أن أوضحنا وكما التظاهر، حق نطاق هو المبحث هذا في یعنینا                 ما

التجمع حق إطار في بالسلمیة المقصود ما هنا السؤال أن إال الماثلة، دعوانا نطاق في الدستوري                  الحق

 السلمي عامة وحق التظاهر السلمي خاصة؟

الصادرة  اإلرشادات أكدت كما بتقریره، المتحدة باألمم السلمي التجمع لحق الخاص المقرر              أكد

OSCE/ODIHR Guidelines on Freedom of Peaceful) السلمي" التجمع حریة           بشأن

هي السلمیة التجمعات أن اإلنسان" وحقوق الدیمقراطیة المؤسسات "مكتب عن الصادرة (Assembly            

لحقوق األوروبیة المحكمة االتجاه ذلك وأیدت [53] العنف. لممارسة أو العنف لنیة تنظم ال التي                 تلك

أن أخري دعاوى في اإلنسان لحقوق األوروبیة المحكمة أكدت قد كما [54] عدة. أحكام في                اإلنسان



طالما التظاهرة أثناء عنف أعمال بممارسة آخرین قیام نتیجة السلمي التظاهر في حقهم یفقدون ال                 األفراد

  أن األفراد قد التزموا هم أنفسهم بالسلمیة.  [55]

  

The Court notes [that] an individual does not cease to enjoy the right to“              

peaceful assembly as a result of sporadic violence or other punishable acts            

committed by others in the course of the demonstration, if the individual in             

[question remains peaceful in his or her own intentions or behaviour.”[56 

  

هو  المصري للدستور ووفقَا المقارن للفقه وفقًا التظاهر حق ممارسة نطاق أن یتضح سبق                مما

أو العنف بأعمال القیام بنیة التظاهرات تنظیم فقط خص قد السلمیة تعریف أن وأوضحنا الممارسة،                 سلمیة

الذي العارض والعنف السلمیة بین الصدد هذا في عدة أحكام في األوروبیة المحكمة وفرقت                 ممارسته،

من حرمانهم یجوز فال السلمیة بإطار التزموا الذین أولئك عن الدستوري الحق ینزع أن یجب                 ال

السلمیة هو الحق نطاق أن على هنا التأكید ونود آخرین. ارتكبها عنف ألعمال استنادا الحق                 ممارسة

اإلیضاح هذا من والعلة فقط، السلمي الشكل كان وإن سلمى بشكل الحق بممارسة فالعبرة القانونیة.                 ولیس

تتعلق ولكنها الدستوري الحق نطاق في تدخل التي القیود ومدى الحق نطاق بین التفرقة على التأكید                  هو

 بتحدید الممارسة. [57]

  

 المبحث الثانى

 القیود وضوابطها

الدستوریة النصوص بعض استعرض قد المفوضین هیئة تقریر فإن السابق بالمبحث ذكرنا              كما

غیر استخالص من بها جاء ما تصحیح ألهمیة التقریر، إلیها خلص التي للنتائج هنا وسنعرض                 المختلفة،

مكفوًال دستورًیا حًقا بحسبانه التظاهر في الحق إقرار أوًال إلى: التقریر خلص فقد المبحث، بهذا                 سلیم

بصورة التظاهر في الحق ممارسة تكون أن على التأكید  ثانًیا  الدستوریة، الوثیقة في صریحة                بنصوص

قبل من السلمي التظاهر في الحق تقیید جواز رابًعا: للمتظاهرین، بالنسبة السالح حمل حظر  ثالًثًا                 سلمیة.



المواطنین "[58]. وحریات حقوق وحمایة القومي، األمن وحمایة بعناصره، العام للنظام حمایة             المشرع

إلى وخلص والمعاهدات، بالمواثیق السلمي التجمع بحق المتعلقة النصوص بعض التقریر استعرض              كما

ممارسة وأن مطلقًا، حقًا لیس أنه  كما به، معترف أصیل حق هو السلمي والتظاهر التجمع في الحق                   أنه

القیود فرض المواثیق هذه أجازت وقد أخرى، وحریات وحقوق قیم حساب على تكون أال ینبغي الحق                  هذا

مقررة القیود هذه تكون أن  اآلتیة: وبالشروط الحاالت في السلمي، التظاهر في الحق ممارسة                على

ولدواعي بهدف القیود هذه تكون أن دیمقراطي، مجتمع في ضروریة القیود هذه تكون أن قانون،                 بموجب

النظام على المحافظة لدواعي والفوضى، الجریمة منع أجل ومن العامة والسالمة القومي، األمن               حمایة

 العام (األمن والصحة العامة واآلداب العامة)، لحمایة حقوق وحریات اآلخرین". [59]

معه،  نتفق ما وهو تقییده، ویمكن مطلق غیر حق السلمي التجمع حق أن بینا لما وفقًا التقریر                   أكد

مجتمع في ضروریة القیود تكون أن مثل عامة التقیید بذلك المتعلقة الضوابط بعض التقریر ذكر                 كما

على كان ما أما أیضاَ . معه نتفق ما وهو السابق، النحو على التقریر عدد بعینها أهداف ولدواع                   دیمقراطي

الحق وممارسة الواردة القیود بین التناسب مبدأ على التأكید هو الصدد هذا في إیضاحه                التقریر

أتساق في لیكون بالقانون توافرها یجب ومعاییر ضوابط من المبدأ هذا على یترتب لما وذلك                 الدستوري ،

  مع النص الدستوري.

لتحقیق وضعه تم القید یكون أن هي: عناصر أربع من الدستوري والحق القید بین التناسب                  یتكون

المصلحة بین والتوازن القید، وضع وضرورة والهدف، القید ذلك بین سببیة وعالقة مشروع،               هدف

أي فإن وبالتالي الدستوري. الحق بممارسة المتعلقة المجتمعیة والمصلحة القید ذلك من العائدة               المجتمعیة

التناسب ومبدأ متوافق العتباره العناصر تلك اجتیاز معه لزم مطلق) (غیر دستوري حق ألي                قید

القضائیة، األنظمة جمیع في الصورة بنفس یتواجد ال التناسب مبدأ أن على التأكید ویجب                الدستوري.

القضاء، طریق عن فیها التناسب مبدأ إرساء تم التي النظم فهناك القضائي ، النظام بطبیعة یختلف أنه                  حیث

فعلى نسبیًا)، الحدیثة الدساتیر في مالحظ اتجاه (وهو دستوري نص أقره وقد المبدأ نجد أخرى                 ونظم

إصدار من الكونجرس على الوارد الحظر على األمریكي الدستور نص من الرغم على المثال                سبیل

وقد بأمریكا الدستوري القضاء نجد إننا إال المفوضین)، تقریر ذكر (كما السلمي التجمع لحق مقیدة                 قوانین

كما ملحة عامة مصلحة هادفًا یكون أن القانون ذلك في القضاء اشترط ولكن الحق، تقیید یمكن أنه                   اعتبر

ب المحكمة عنه عبرت ما وهو الحق مع التناسب قمة في بشكل وموضوع ضروري القید یكون أن                   یجب



قد التناسب فكرة أن أي ”compelling public interest, necessary, narrowly tailored“           

مبدأ على بهما الدستوري القضاء أكد اللتان انجلترا و بأسترالیا الحال هو كما الدستوري القضاء                 صاغها

الحال هو كما دستورها في مفصل بشكل التناسب مبدأ أوردت فقد األخرى النظم بعض أما أیضا،                  التناسب

في فقط تقییدها الممكن من الواردة "الحقوق أنه على نصت التي و إفریقي الجنوب بالدستور 36                  بالمادة

اإلنسانیة الكرامة مبدأ على قائم دیمقراطي، مفتوح لمجتمع وفقَا تبریره ویمكن معقول قانون               إطار

 المساواة وواضعَا في االعتبار المعاییر اآلتیة:

 1-   طبیعة الحق

أهمیة الهدف من التقیید    -2 

طبیعة ومدى التقیید    -3 

 4-   العالقة السببیة بین التقیید والهدف". [60]

أقل الطرق تقییدًا للحق للوصول للهدف."    -5 

The rights in the Bill of Rights may be limited only in terms of law of (1) .36                    

general application to the extent that the limitation is reasonable and justifiable            

in an open and democratic society based on human dignity, equality and            

freedom, taking into account all relevant factors, including— (a) the nature of            

the right; (b) the importance of the purpose of the limitation; (c) the nature and               

extent of the limitation; (d) the relation between the limitation and its purpose;             

[and (e) less restrictive means to achieve the purpose[61 

قضاؤها  تناول ثم دستورها، في التناسب مبدأ االخرى القضائیة النظم من العدید أوردت               كما

المجال، هذا في المقارن الدستوري الفقه أقره بما مستلهمًا وضوابطه معاییره إیضاح و المبدأ على                 التأكید

و بقضائها األساسیة المبادئ من التناسب مبدأ یعد والذي األوروبیة المحكمة فقه لذلك واضح                مثال

والتحدید، بالشرح المحكمة تناولتها وقد المبدأ ضوابط تعرض لم التي اإلنسان لحقوق األوروبیة               االتفاقیة



البرتغال، أسبانیا، تركیا، كألمانیا، المفوضین تقریر إلیها استند عدیدة قضائیة بنظم أیضا واضح               وهو

  إیطالیا، التشیك، بولندا، الهند والمجر وغیرهم من النظم .[62]

حالة  في الحال هو (كما ما بحق المتعلقة القیود لیضع القانون إلى یشار كما الدساتیر معظم                  في

بتلك تتعلق الدستوري بالنص صراحة معینة اعتبارات ذكر دون وذلك السلمي) التظاهر حق               اإلخطار

لیس وذلك أساسي، كمكون القانون سیادة مبدأ تستتبع قانون بموجب التقیید فكرة أنه إال المقیدة،                 القوانین

أیضًا یتعلق إنما بالقانون)، توافرها یجب التي الشكلیة (الشروط الشكلي بجانبه بالمبدأ یتعلق فیما                فقط

ذلك في وجاء التناسب، مبدأ یشمل ما وهو أیضًا القانون بذلك توافرها یجب التي الموضوعیة                 بالشروط

تحتاج الحقوق على الواردة القیود جمیع بأن Professor Grimm األلماني القانون أستاذ أقره ما                المعنى

 لمبدأ التناسب إلقرار صحتها الدستوریة. [63]

محكمتنا  له أشارت فقد الدستوري، القضاء على بغریب لیس التناسب مبدأ أن األمر               وحقیقة

المادة إلى اإلشارة یجب كما الرابع)، بالفصل نعرضه ما (وهو مناسبة من أكثر في العلیا                 الدستوریة

كما علیها ، تأسیسا التناسب مبدأ تأصیل یمكن أنه لبیان القانون سیادة مبدأ أقرت والتي الدستور، من                  األولى

لم المصري الدستوري القضاء في التناسب بفكرة المتعلقة السابقة األحكام كانت وإن ،Grimm               استعرض

بعض فقط واستعرضت التناسب، ومبدأ القانون سیادة لمبدأ الموضوعي الجانب بین الربط              تعرض

 المعاییر المتعلقة بالتناسب دون تأصیل له. [64]

حق لیس السلمي التظاهر حق أن من الرغم على أنه وذكرنا التعرض، بعدم السلبیة االلتزامات عرضنا                  

مبدأ أن هنا والخالصة والتناسب. الضرورة تفتقر قیود وضع بعدم االلتزام الدولة على یجب أنه إال                  مطلق

التقریر) تناولها التي الدستوریة األنظمة (وبمعظم المقارن الدستوري بالفقه علیه مستقر مبدأ هو               التناسب

السلمي التظاهر حق على الواردة القیود أن كما عدة، مناسبات في الوطني الدستوري القضاء له                 وتعرض

بمبدأ االلتزام وعدم المطلقة، غیر الدستوریة الحقوق من كغیره التناسب مبدأ بضوابط تلتزم وأن                یجب

 التناسب یهدد الصالحیة الدستوریة للقوانین المقیدة للحق الدستوري.

  

 المبحث الثالث



 اإلخطار فى ظل الفقه القارن

  

 ،" القانونیة واألنظمة التشریعات بعض في عامة "بإطاللة سماه لما المفوضین تقریر              تعرض

مخل بشكل موجز جاء التقریر عرض أن إال النظم، كتلك المعاییر بنفس جاء المصري المشرع أن                  واستند

تلك ونعرض النظم، بهذه السلمي التجمع لحق المسنودة القانونیة الحمایة على تؤثر هامة جوانب                وأغفل

النطاق لتقریر التقریر) یشملها (لم أخرى نظم علیه استندت مما وغیرها التقریر أغفلها التي                الجوانب

 التشریعي لفكرة اإلخطار.

 الوالیات المتحدة األمریكیة:

أساسیة،  نقاط بثالث متعلق بأمریكا الحق تنظیم یخص فیما المفوضین هیئة تقریر عرض               جاء

تحظر التي القوانین أن أقرت بأمریكا الدستوریة المحكمة أن التقریر فذكر التجمع، سلمیة تخص                األولى

أحكام مع تتفق قوانین هي مشروعة، غیر أهداف لتحقیق العنف أو القوة واستخدام التجمع الناس                 على

مصر فى الدستوري الحق نطاق أن على نؤكد الصدد هذا وفي األول، التعدیل مع تتعارض وال                  الدستور

هذا من األول بالمبحث بینا كما بالسلمیة تتسم التي التظاهرات هي الماثلة دعوانا ونطاق السلمیة،                 هو

 الفصل.

التي الطریقة وكذلك والمكان، بالزمان تتعلق قیود تطبیق إمكانیة التقریر عرضها التي الثانیة النقطة                

تحقیق بغرض  ذلك كان طالما ،Time, Place , and manner restrictions الحق خاللها من                ُیمارس

لقضیتي التقریر وأستند ،significant governmental interest للحكومة جوهریة          مصلحة

فرض بدستوریة فیهما حكم اللتان ،Cox v.New Hampshire و ،Thomas v.Chi.park dist            

it is constitutionally permissible for the السلمي التظاهر أو للتجمع المسبق التصریح              نظام

إال ،government to require that a permit for an assembly be obtained in advance              

لما تخضع حقوق هي دستوري كحق التعبیر وحریة السلمي التجمع حق كون أغفل السابق العرض                 أن

المحكمة أمام الفحص درجات أقصى هو الفحص وذلك ”strict scrutiny“ الصارم بالتدقیق              یسمى

أن یجب كما ملحة، عامة مصلحة إلي هادفًا للحریة المقید القانون یكون أن ویتطلب بأمریكا                 الدستوریة

“ ب المحكمة عنه عبرت ما وهو الحق مع التناسب قمة في بشكل وموضوع ضروري القید                 یكون

أن األمر ألول یبدو وقد ، ”compelling public interest, necessary, narrowly tailored            



األمن او العام السلم كحمایة ألفاظ ذكر بمجرد یتوافر أمر هو الملحة أو الجوهریة العامة المصلحة                  وجود

بالخطر هنا فالعبرة التقیید من عالیة لدرجة الحكومة تخضع خاصًة الفحص من الدرجة تلك أنه إال                  العام،

المجالس رقابة فكرة رفضت والتي األمریكي بالقضاء األحكام من العدید توجد أنه كما الواضح، و                 الحال

Anderson v. City ofو State v. Hughes منها نذكر السلمیة التجمعات على               المحلیة

أنه قوله في Professor Glen Abernathy األمریكي القانون أستاذ أكده ما وهو Wellington             

ال السلمي التجمع حق بأنه التقریر إلى Massachusetts عدا بالوالیات العلیا المحاكم معظم               اتجهت

 یمكن منعه باشتراط الحصول على تصریح من البلدیة. [65]

Parading peacefully and lawfully is a fundamental right of Americans“          

[and could not be abridged by the municipal requirement of a permit”.[66 

التداخل أن فكرة هي األمریكي القضائي االختصاص في التقریر لها تعرض التي الثالثة النقطة أما                 

قضیتي إلى التقریر واستند السلمي، بالتجمع الحق لمنع مقبول سبب یكون أن یمكن المرور حركة                 مع

لمنع المرور بحركة السماح لفكرة نتعرض أن وقبل ،.Arkansas Cole v و ،Jones v. Parmley               

كان ،.Arkansas Cole v قضیة أن نوضح أن نود أوًال  السلمي التظاهر أو بالتجمع الحق                 ممارسة

بحق تتعلق وال األمریكي الدستور من عشر الرابع للتعدیل وفقًا العادلة المحاكمة في الحق                موضوعها

بقولها المحكمة عنه عبرت ما هو األول، بالتعدیل علیه المنصوص دعوانا) (موضوع السلمي               التجمع

العادلة المحاكمة ضمانات من حرمانه تم قد المدعى بأن یتعلق أمامها المعروض السؤال               أن

 المنصوص علیها بالتعدیل الرابع عشر .

The question is: 'Were the petitioners denied due process of law * * * in               

violation of the Fourteenth Amendment by the circumstance that their          

convictions were affirmed under a criminal statute for violation of which they            

[had not been charged'?[67 

دعوى فهي ،Jones v. Parmley وهي الصدد هذا في التقریر إلیها أستند والتي الثانیة الدعوى عن                  أما

United States Court of المتحدة بالوالیات االستئناف محاكم من دائرة أمام             مقامة



أنه بأمریكا الدستوریة المحكمة من بقضاء الحكم بهذا جاء ما على ونرد Appeals,Second Circuit              

أنه Professor Kelvin القانون أستاذ ذكر الصدد، هذا یخص فیما المتحدة بالوالیات الفقهاء               ورأى

وظیفة حساب على النقل وسائل لوظیفة األولویة تكون فال األمریكي للدستور األول التعدیل إحترام                یجب

حق هو األصل أن عن المتحدة بالوالیات الدستوریة المحكمة أحكام عبرت الصدد ذلك وفي                التعبیر،

[Hague v CIO[68 التجمع السلمي في قضیة 

The streets and parks.. have immemorially been held in trust for the use of the“               

public and, time out of mind, have been used for the purposes of assembly,              

communicating thoughts between citizens, and discussing public questions>        

Such use of the streets and public places has, from ancient times, been a part of                

[the privileges, immunities, rights, and liberties of citizens”.  [69 

   فرنسا:

23 في الصادر بقانون المرسوم یحكمه السلمي التظاهر في للحق التشریعي "التنظیم أن التقریر                ذكر

للسلطات مسبقًا إخطارًا یتطلب العامة األماكن في التجمع فإن بقانون، المرسوم لهذا وطبقا ،1935                أكتوبر

األقل على أیام ثالثة خالل اإلخطار یتم أن ویتعین نطاقها، في التظاهرة تجرى أن یتوقع التي                  المحلیة

یمنع أن المدینة لعمدة ویجوز التجمع. أو للتظاهرة المحدد الموعد قبل یومًا عشر خمسة أقصى                 وبحد

یطعن أن التنظیم لطالب یجوز الحالة هذه وفي العام. النظام على تعتدى سـوف أنها اعتقد ما إذا                   التظاهرة

من البین فإن السابق للعرض وفقًا أنه إلى أشار ثم اإلداري"، القاضي أمام بالمنع الصادر القـرار                  في

قد أنه ،2013 لسنة 107 رقم بقانون القرار في المصري المشرع به أخذ الذي التشریعي التنظیم                  معالم

 اقتفي-إلى حد كبیر -  أثر المشرع الفرنسي في هذا التنظیم.

فقط  یتناول ال فرنسا في السلمي العام التجمع لحق القانوني التنظیم أن السابق العرض في                 المشكلة

ال األخیرة تلك أنه إال [reunion ، [70 السلمیة التجمعات أیضًا یتناول بل manifestation               التظاهر

ضرورة اشترط الذي المصري المشرع اتجاه عكس على إخطار، أو تصریح استصدار إلى               تحتاج



االلتزام ذلك وكان مسارها) تغییر أو نقلها أو تأجیلها أو التظاهرة منع معه (یمكن إخطار على                  الحصول

أخضع والذي الفرنسي المشرع عكس فعلى وحدها، التظاهرات ال السلمیة التجمعات كافة له               یخضع

لم ما وهو اإلخطار)، حتى (وال السلمیة التجمعات على قیود أیة یضع لم فإنه معینة لضوابط                  التظاهر

السلمي التجمع أشكال كافة لها تخضع التظاهر بقانون الواردة القیود فكانت المصري المشرع به                یعمل

  بالمجال العام.  [71]

  

 أفضل الممارسات:

تقریر  على واستند الدولیة الممارسات أفضل أثر اقتفي قد المصري المشرع أن التقریر زعم                كما

التظاهرات أو التجمعات تنظیم على القائمة السلطات تقدم أن أهمیة “على أكد الذي الخاص                المقرر

علیها الطعن إلى اللجوء إمكانیة لهم توفر وأن حینها، في قیود أي لفرض التفصیلیة مبرراتها                 لمنظمیها

هذه تصدر وأن ومحایدة، مستقلة محكمة أمام الطعن سبل للمنظمین یتاح أن یتعین إذ عاجلة.                 بصفة

تذكر أن التنظیم على القائمة السلطات على یجب دول، عدة في وأنه عاجلة . بصورة قرارها                 المحكمة

الطعن التجمع لمنظمي یجوز بلغاریا، وفي واسبانیا). السنغال (مثل المتخذ باإلجراء قرارها              مبررات

المحكمة على ویجب التجمع. بمنع الصادر بالقرار اإلخطار تاریخ من أیام ثالثة خالل القرار                على

الفور على المحكمة قرار عن ویعلن ساعة، 24 خالل المنع أمر في تفصل أن بدورها المختصة                  اإلداریة

المحكمة هذه على ویجب إداریة، محكمة أمام التظلم یجوز حیث إستونیا في األمر كذلك نهائًیا .                 ویكون

 إصدار قرارها خالل الیوم ذاته أو الیوم التالي ".[72]

وإسبانیا  السنغال ففي الحكم فیها یصدر التي الفترة علي التأكید السابق العرض من               یتضح

في الفصل أمد یترتب ال حتى وذلك یلیه، الذي الیوم أو ذاته الیوم في إستونیا في أما ساعة 24                     خالل

بإمكانیة مكفول التظاهر حق أن التقریر ذكر الصدد ذلك ففي للتظاهرة، المحدد المیعاد فقدان                الدعوى

أغفل قد التقریر إن إال المختص، األمن مدیر أو الداخلیة وزیر قرار على المستعجل القضاء أمام                  الطعن

الدعاوى في للفصل أكثر أو الشهر غضون في یحتاج اإلداري أو العادي المستعجل القضاء ذلك                 أن

آخر حتى قائم الداخلیة اعتراض وأن یومًا، 15 قبل تقدیمه یمكن ال اإلخطار أن ظل وفي                  المستعجلة،

دون الطعن بالتظاهرة للمشاركین یتیح بمیعاد المحكمة تقیید عدم ظل وفي التظاهرة، قبل ساعة 24               



أستند لما وفقًا (حتى المصري المشرع فإن بیانها، السابق باألنظمة ورد كما التظاهرة، بمیعاد                اإلخالل

باللجوء للمتظاهرین تسمح مدة خالل بالطعن تسمح التي الممارسات لتلك أثر أي یقتفي لم التقریر)                 إلیه

 للقضاء لحمایة حقهم الدستوري ال لضیاعه.

القانون من الثامنة المادة من الخامسة الفقرة بإلغاء الدستوریة المحكمة قامت فقد جورجیا ، في                أما

مسبق. [ تصریح اإلخطار من یجعل القانون ذلك أن وأكدت اإلخطار، برفض التنفیذیة للسلطة یسمح               الذي

فأكثر ، [74 فرد مائة فیها یشارك التي المظاهرات في فقط یتطلب اإلخطار من جعلت  أرمانیا  أن كما [73                

العمومیین للموظفین بعمل تتعلق وأموال ووقت جهد من للدولة توفیرًا وأكثر منطقیة األكثر األمر وهو [                

التي التظاهرات أن وخاصة بالطعن، تتعلق دعاوى عدد من القضائیة وللمنظومة تحرى و بحث                من

التحضیر في الدولة لمرافق إضافي مجهود ألى االحتیاج معها یتصور ال شخص مائة من أقل فیها                  یشارك

من المئات هناك أم أي ملیون التسعین قارب وقد مصر في السكاني التعداد أن ظل في                  والتجهیز

 األشخاص المتواجدین في ذات األماكن على مدار الساعة بجمهوریة مصر العربیة دون الحاجة إلخطار.

التناسب  مبدأ استثناء بال جمیعها تطبق والتي األخرى األوروبیة النظم بعض التقریر ذكر               قد

المفوضین تقریر ذكرها التي الدول أن كما المبدأ لذات بها السلمي التجمع حق على الواردة القیود                  فُتخضع

البرتغال، بولندا، إیطالیا، المجر، المانیا، التشیك، جمهوریة النمسا،  فرنسا، اسبانیا ،              (وهي:

المحكمة هذه قررت وقد اإلنسان، لحقوق األوروبیة المحكمة لقضاء جمیعها تخضع انجلترا)              السوید،

السلمیة التظاهرة میعاد تغییر أن منها نذكر السلمي، التظاهر وحق التناسب بمبدأ تتعلق عدة                تطبیقات

بالحدث ارتباطه السلمي التجمع فقد ما إذا أنه ضوء في جدوى أي لها لیس التظاهرة من                  یجعل

 السیاسي أو االقتصادي، فقد َفقد أهمیته.

such is the nature of democratic debate that the timing of public meetings…‘             

held in order to voice certain opinions may be crucial for the political and social               

weight of such a meeting… If a public assembly is organised after a given              

social issue loses its relevance or importance in a current social or political             

debate, the impact of the meeting may be seriously diminished. The freedom of             



assembly –if prevented from being exercised at a propitious time –can well be             

[rendered meaningless.[75 

  

OSCE/ODIHR Guidelines on) السلمي" التجمع حریة بشأن الصادرة اإلرشادات  أن            كما

اإلنسان" وحقوق الدیمقراطیة المؤسسات "مكتب عن الصادرة (Freedom of Peaceful Assembly           

التجمع تسهیل دائمًا یجب أنه شددت السلمي التجمع في للحق الخاص المقرر أن إلیها استند                 والتي

نقل فكرة إلى إشارة (في التجمع ذلك یستهدفه الذي الجمهور من ومسمع مرأى على لیكون                 السلمي

 التظاهرة أو تأجیلها).

Given that there are often a limited number of ways to effectively "               

communicate a particular message, the scope of any restrictions must be           

precisely defined. In situations where restrictions are imposed, these should          

strictly adhere to the principle of proportionality and should always aim to            

facilitate the assembly within sight and sound of its object/target          

[audience".[76 

  

أو الدولیة الممارسات بأفضل إلتزم المصري المشرع بأن الزعم صحیحًا لیس أنه القول               خالصة

یستند لم أنه حیث النظم، من كغیره السلمي التجمع حق یخص فیما التشریعي الطریق نفس على                  سار

التجمع أشكال كافة بتقیید وقام بأمریكا، الدستوریة المحكمة أكدت كما بالحق مساسًا القیود أقل                إلى

الدستوریة المحكمة قضت كما اإلخطار بحدود یلتزم لم كما الفرنسي، المشرع عكس على               السلمي

حریة بشأن الصادرة باإلرشادات جاء ما عكس على التظاهرة ومكان زمان بتقیید وسمح               بجورجیا،

(OSCE/ODIHR Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly) السلمي"          التجمع

الطعن في للفصل محددة مدة یذكر ولم اإلنسان، وحقوق الدیمقراطیة المؤسسات "مكتب عن               الصادرة

المحدد المیعاد في الحكم إدراك یمكن ال لإلخطار األقصى الحد مع حتى إنه بل السلمي بالتجمع                  المتعلق

أقرته والذي التناسب مبدأ بتطبیق المصري المشرع یعبأ لم كما المستعجل، القضاء أمام حتى                للتظاهرة



مجرد في االختالف أن الزعم فإن هنا ومن ، األوروبیة المحكمة أحكام علیه وأكدت األنظمة من                  العدید

المعاییر من العدید المصري المشرع أغفل فقد صحیح غیر زعم هو بالتقریر جاء كما                التطبیق

 والضوابط مما أخل بالحق الدستوري.

  

  

 الفصل الخامس

 ضوابط تطبیق مبدأ التناسب

الخوض وقبل الماثلة، الدعوى محل النصوص على بالتطبیق التناسب لمبدأ الفصل هذا              یتعرض

به معمول مبدأ أنه نوضح أن یجب الدستوریة القیود على التناسب مبدأ بتطبیق المتعلقة الضوابط                 في

القضاء أن كما الدیمقراطیة، النظم كافة به وتعنى المتقدمة، القضائیة النظم كافة في الدستوري                بالقضاء

داخل بالتطور دوره المبدأ ذلك یأخذ دون ولكن عدة مناسبات في للمبدأ تعرض قد المصري                 الدستوري

 منظومتنا القضائیة.

موضوع  في المشرع سلطة في "األصل  أنه على بمصر العلیا الدستوریة المحكمة أحكام               استقرت

تتصل التي المختلفة البدائل بین المشرع یجریها التي المفاضلة جوهرها تقدیریة سلطة أنها الحقوق،                تنظیم

للوفاء وأكفلها یتوخاها، التي األغراض بتحقیق وأحراها لفحواه، أنسبها الختیار التنظیم، محل              بالموضوع

هذا یبلغها التي الحدود وأن حمایتها، إلى قصد التي المشروعة المصالح ولتحقیق وزنًا. المصالح                بأكثر

التي القانونیة النصوص تنفصل أن یجوز فال المنطقیة، متطلباتها بمداها تجاوز أن بحال یجوز ال                 التنظیم

وموطئًا إلیها، مدخًال النصوص هذه تكون أن یجب بل أهدافها، عن محددًا موضوعًا المشرع بها                 نظم

بل لذاته، مقصودًا یعتبر وال فراغ، عن یصدر ال تشریعي تنظیم فكل اعتبارها، لها عامة مصلحة                  إلشباع

علیها المشرع أقام التي العامة للمصلحة إطارًا مشروعیتها ویعكس توخاها، بعینها أغراض إنفاذ               مرماه

أحكام مع التنظیم هذا التفاق یتعین أنه كما إلیها، الوصول وطریق تحقیقها، أداة باعتباره التنظیم                 هذا

وفاء محدد موضوع في المشرع اعتنقها التي المشروعة األغراض بین منطقیة عالقة تتوافر أن                الدستور،

التي القانونیة النصوص تنفصل فال لبلوغها، طریقًا اتخذها التي والوسائل اعتبارها، لها عامة               بمصلحة

 نظم بها هذا الموضوع عن أهدافها بل یتعین أن ُتعد مدخًال إلیها"  (1).



التناسب مبدأ لتقریر مثال خیر الدستوریة، للمحكمة متواتر بقضاء ورد ما وهو ذكره، السابق المبدأ                  یعد

البدائل بین المفاضلة إعمال المشرع على یجب " أنه بتقریره الحكم عنه عبر ما وهو المحكمة،                 بقضاء

للصالحیة صریح تعلیق  ذلك ففي لفحواه، أنسبها الختیار التنظیم، محل بالموضوع تتصل التي               المختلفة

وحددها التناسب مبدأ ومعاییر ضوابط إلى السابق المبدأ تطرق كما  التناسب، مبدأ إعمال على                الدستوریة

 في أربع نقاط نصیغها فیما یلي :

ضرورة إلى إشارة ذلك وفي المشروعة، المصالح لتحقیق جاء قد الوارد التشریعي القید یكون أن  -1                

 توافر  هدف مشروع للتشریع  كي یحظى بالصالحیة الدستوریة.

وفاء محدد موضوع في المشرع اعتنقها التي المشروعة األغراض بین منطقیة عالقة تتوافر أن  -2               

اشتراط على تأكید ذلك وفي لبلوغها، طریقًا اتخذها التي والوسائل اعتبارها، لها عامة               بمصلحة

 توافر العالقة السببیة بین القید التشریعي والهدف المشروع .

وال فراغ، عن یصدر ال تشریعي تنظیم فكل یتوخاها، التي األغراض بتحقیق أحراها اختیار -3               

إطارًا مشروعیتها وتعكس یتوخاها، بعینها أغراض إنفاذ مرماه بل لذاته، مقصودًا             یعتبر

إلیها، الوصول وطریق تحقیقها، أداة باعتباره التنظیم هذا علیها المشرع أقام التي العامة               للمصلحة

المشروع الهدف لتحقیق الزم المقید التشریع یكون أن في الضرورة شرط یعكس ما ذاك                وفي

 المعین من التقیید .

المصالح بین الموازنة مرحلة یعكس ما وهو  وزنًا، المصالح بأكثر للوفاء أكفلها اختیار -4               

 المجتمعیة المختلفة كشرط للصالحیة الدستوریة للقید التشریعي .

للشرعیة الالزم التناسب مبدأ إعمال ضوابط عرض قد الدستوریة المحكمة قضاء یكون              وبهذا

والهدف، القید بین سببیة عالقة التشریعي، للقید مشروع هدف بإیجاز: وهى التشریعي، للقید               الدستوریة

التي المجتمعیة والمصالح القید عن الناتجة المجتمعیة المصالح بین توازن التشریعي، للقید              ضرورة

قضایا هیئة دفاع من كل أن نوضح أن یجب المنحى هذا وفي القید ، ذلك نتیجة المجتمع ویفقدها                   یخسرها

یقوم أن دون توافره ضرورة على وأكدا عرضًا التناسب مبدأ ذكرا قد المفوضین هیئة وتقریر                 الدولة

تحكم لضوابط یخضع ال إله المشرع (وكأن للمشرع التقدیریة السلطة على تقع ضوابط أي بذكر                 األول

صحیحًا تطبیقًا یتبنى أن ودون الموقرة)، هیئتكم أمام الالحقة الدستوریة للرقابة یخضع وال               سلطته،

المستقر للمبدأ السابقة الضوابط عرض اللزوم من كان ثم من المبدأ، هذا بموجب المقررة                للضوابط

الضوابط لتلك الدعوى محل النصوص بإخضاع ونقوم المقارن، والفقه المصري الدستوري             بالقضاء



بتطبیق الغلظ أوجه وإیضاح معاییر، من التناسب مبدأ قرره بما المشرع التزام وعدم القصور أوجه                 لبیان

 تقریر المفوضین لمبدأ التناسب.

أن  یجب التظاهر، قانون من والعاشرة الثامنة المادتین نص على التناسب مبدأ تطبیق عرض                قبل

الذي فالتناسب والعقوبة، المجرم الفعل بین الجنائي التوازن مبدأ عن یختلف نتناوله الذي التناسب أن                 نبین

 نتناوله هنا هو مبدأ التناسب الدستوري بین القید التشریعي والحق الدستوري.

إلى ینقسم الدستوري التناسب مبدأ فإن بینا) (كما الوطني الدستوري والفقه المقارن للقانون               وفقا

نطاق في الدعوى محل التشریعي القید یدخل كان إذا ما ومراجعة الحق نطاق تحدید األولى                 مرحلتین

بفحص تتعلق الثانیة فالمرحلة سابقًا، عرضناها كما أربع خطوات إلى فتنقسم الثانیة المرحلة أما                الحق؟

 القید التشریعي في الخطوات التالیة:

,proper purpose ،1-   بیان ما إذا كان هناك هدف مشروع للقید التشریعي 

rational connection ،2-    عالقة السببیة بین القید والهدف 

تقریرها المشرع على كان للحق تقییدًا أقل طرق هناك كانت إذا ما وبیان التشریعي للقید ضرورة -3                 

necessity ،بدًال من القید التشریعي محل الدعوى 

ویفقدها یخسرها التي المجتمعیة والمصالح بالقید المتعلقة المجتمعیة المصالح بین التوازن استبیان  -4             

balancing (proportionality الدستوري. الحق على التشریعي القید ذلك نتیجة           المجتمع

.(stricto sensu  

  

في الدعوى محل التشریعي القید یدخل كان إذا ما ومراجعة الحق نطاق تحدید األولى: المرحلة -                

The Scope of the Constitutional Right and its Limitation نطاق الحق؟ 

الممارسة فقط یشمل السلمي التظاهر حق أن وأكدنا التظاهر حق نطاق السابق بالفصل               عرضنا

نطاق بین الفرق بینا كما دعوانا، نطاق في وال الحق نطاق في ال یدخل فال ذلك عدا أما للحق                     السامیة

(وهي الحق یشملها التي الممارسات جمیع عن یعبر الحق فنطاق الحق، على الواردة القیود ومدى                 الحق

 هنا الممارسات السلمیة) حتى تلك التي یمكن أن یقیدها القانون.

The scope of the right defines the boundaries of the right which includes the"                

peaceful requirement as internal qualifier to the scope of the right. The            



limitation determines the circumstance which the scope of the right (peaceful           

assembly) can be limited justifiably on a sub-constitutional level (according to           

[the law)".[77 

الطعن محل المادتین بنص الواردة التشریعیة القیود بین الفرق بیان الصدد هذا في یخصنا                ما

أو التظاهرة إلغاء سلطة العاشر المادة لنص وفقًا المختص األمن مدیر أو الداخلیة وزیر إعطاء                 (وهى

السلم یهدد ما بخصوص الجدیة المعلومات حالة في مسارها تغییر أو آخر مكان إلى نقلها أو                  إرجائها

السلمیة الممارسات أنواع جمیع یشتمل (والذي الدستور بموجب السلمي التظاهر حق ونطاق              العام) ،

الطعن محل المادتین وقوع على والتأكید بالسلمیة)، ألتزمت طالما العارضة التظاهرات ومنها              للتظاهر،

 في نطاق الدعوى الدستوریة الماثلة ونطاق الحق الدستوري المقرر.

  

Justification for الدستوري: الحق على التشریعي القید مبررات فحص الثانیة: المرحلة -            

the Limitation of the Constitutional Right 

الداخلیة  وزیر إعطاء (وهو التشریعي القید مبررات بدراسة تتعلق الثانیة المرحلة فإن ذكرنا               كما

آخر مكان إلى نقلها أو إرجائها أو التظاهرة إلغاء سلطة العاشر المادة لنص وفقًا المختص األمن مدیر                   أو

من الثانیة المرحلة تنقسم العام)، السلم یهدد ما بخصوص الجدیة المعلومات حالة في مسارها تغییر                 أو

proper purpose التشریعي، للقید مشروع هدف هناك كان إذا ما بیان أوًال هي: أربع خطوات إلى                  ذلك

ما وبیان التشریعي للقید ضرورة ثالثًا ، rational connection والهدف، القید بین السببیة عالقة ثانیًا ،                

الدعوى، محل التشریعي القید من بدًال تقریرها المشرع على كان للحق تقییدًا أقل طرق هناك كانت                  إذا

التي المجتمعیة والمصالح بالقید المتعلقة المجتمعیة المصالح بین التوازن استبیان رابعًا ،necessity            

balancing الدستوري. الحق على التشریعي القید ذلك نتیجة المجتمع ویفقدها            یخسرها

.((proportionality stricto sensu  

  

,proper purpose ،1-   بیان الهدف المشروع للقید التشریعي 



حیث  التشریع، من الهدف تتناول التناسب بمبدأ المتعلق الفحص من الثانیة بالمرحلة خطوة               أول

القانون على ذلك وبتطبیق مشروعة، لمصلحة تحقیق هو المقید التشریع من الهدف یكون أن                یجب

أن 2013 لسنة 107 رقم بقانون القرار لمشروع اإلیضاحیة بالمذكرة جاء قد أنه نجد الدعوى                 محل

حمایة الوقت نفس وفي هؤالء(المتظاهرین)، "حمایة هي الطعن محل للحق المقید التشریع من               الغایة

المادة نص من كًال من الهدف أن أي والتخریب"، األخطار من والخاصة العامة والممتلكات                األرواح

حمایة من: بكًال المتعلقة المجتمعیة المصلحة تحقیق هو التظاهر قانون من العاشرة و               الثامنة

المادتین نص من الهدف فإن هنا ومن واألرواح. الخاصة و العامة الممتلكات حمایة و                المتظاهرین

إیراده یتم بل التشریع، من الهدف افتراض یجوز ال أنه حیث اإلیضاحیة، بالمذكرة جاء مما                 یتعین

فإن سبق ومما التشریع. من الهدف تعیین سلطة یملك من وحده فهو المشرع، به جاء الذي النحو                   على

والخاصة العامة الممتلكات وحمایة المتظاهرین حمایة (وهو هنا التشریعي القید من             الهدف

ألول الطعن محل النص اجتیاز معه یضحى مما مشروعة، مصلحة لتحقیق عین هدف هو                واألرواح)

 خطوة تتعلق فحص مبررات القید التشریعي على الحق الدستوري.  [78]

  

 

Rational connection : 2-   توافر العالقة السببیة بین القید التشریعي و الهدف المشروع 

  

(وهي السلمي التظاهر بحق المتعلقة التشریعیة القیود بین السببیة عالقة فحص الثانیة الخطوة               تعنى

أو إرجائها أو التظاهرة إلغاء سلطة العاشر المادة لنص وفقًا المختص األمن مدیر أو الداخلیة وزیر                  إعطاء

حمایة (وهو المقید التشریع من الغرض یبتغیه الذي والهدف مسارها) تغییر أو آخر مكان إلى                 نقلها

 المتظاهرین وحمایة الممتلكات العامة والخاصة واألرواح).

 The second step of the second stage of the proportionality analysis is the "              

rational connection. The rational connection simply imposes the question         

[whether the means provided by the statute can achieve the proper purpose".[79 

هل  أي یبتغیه؟ الذي المشروع والهدف التشریعي القید بین سببیة عالقة توجد هل هنا                فالسؤال

األمن مدیر أو الداخلیة وزیر إعطاء وهو: الدعوى محل الدستوري الحق على الواقع القید یقوم أن                  یمكن



تغییر أو آخر مكان إلى نقلها أو إرجائها أو التظاهرة إلغاء سلطة العاشر المادة لنص وفقًا                  المختص

ذلك من المشروع الغرض بتحقیق العام، السلم یهدد ما بخصوص الجدیة المعلومات حالة في                مسارها

 التقیید وهو:  حمایة المتظاهرین وحمایة الممتلكات العامة والخاصة واألرواح؟

الواقع  القید یقوم أن یمكن أنه أي منه، والغرض القید ذلك بین سببیة عالقة توجد نعم، هي                   اإلجابة

المادة لنص وفقًا المختص األمن مدیر أو الداخلیة وزیر إعطاء وهو: الدعوى محل الدستوري الحق                 على

المعلومات حالة في مسارها تغییر أو آخر مكان إلى نقلها أو إرجائها أو التظاهرة إلغاء سلطة                  العاشر

المتظاهرین حمایة وهو: التقیید ذلك من المشروع الغرض بتحقیق العام، السلم یهدد ما بخصوص                الجدیة

بالتشریع توافرها الالزم السببیة عالقة وجود یعنى مما واألرواح. والخاصة العامة الممتلكات              وحمایة

 المقید في النص الطعین.

  

Necessity 3-   الضرورة 

  

الضرورة،  شرط دراسة هي الدستوري الحق على الواردة التشریعیة القیود لفحص الثالثة              الخطوة

طرق أو أدوات هناك كان إذا ما بقیاس الدستوري التناسب مبدأ إعمال إطار في الضرورة شرط                  ویتحقق

هنا الضرورة شرط لتحقق یلزم وبالتالي التشریعي، القید من الغرض ذات وتحقق بالحق مساسًا أقل                 بدیلة

القید من المشروع الهدف ذات إدراك بإمكانها الطرح محل البدائل تكون أن یجب األول                أمران:

 التشریعي، وثانیًا یجب أن تكون تلك البدائل أقل مساسًا بالحق الدستوري.

  

 The third step of the second stage of the proportionality analysis is the"             

necessity requirement. The question of necessity merely analyses whether there          

is less intrusive means that can be applied for the achievement of the specified              

purpose. The necessity of the statute can be decided by the assessment of the              

existence of other alternatives. Such alternatives shall fulfil two requirements:          

First, the alternative shall achieve the purpose. Second, the alternative shall           

[affect the right less".[80  



المحكمة أوردته ما الدستوري التناسب لتحقیق الالزم الضرورة شرط على الواردة التطبیقات ومن               

الكاكاو، بودرة على تحتوى التي المنتجات بیع یمنع بقانون تتعلق دعوى كان حیث بألمانیا،                الدستوریة

طریق عن التجاري الغش من المستهلكین حمایة وهو القانون لذلك مشروع هدف وجود من الرغم                 وعلى

المستهلكین خداع عنه ینتج مما شوكوالتة تحوى أنها على الكاكاو ببودرة المحشوة الحلوى ببیع                المصانع

السببیة عالقة وجود بألمانیا الدستوریة المحكمة وارتأت سعرها، من بأكثر المنتجات هذه ببیع               واستغاللهم

ذلك دستوریة بعدم قضت المحكمة أن إال التشریع، ذلك من المشروع الغرض وبین التشریعي القید                 بین

المحكمة اعتبرته (وقد الدستوري للحق مساسًا أقل فتكون إعمالها یمكن بدیلة أخرى طرق لوجود                القانون

ذات البدیلة الطرق هذه تحقق الوقت ذات وفي الحلوى) تلك تنتج التي المصانع ألصحاب العمل في                  الحق

هذه إنتاج شركات إلزام أن المحكمة فأقرت التجاري، الغش من المستهلكین حمایة وهو القید من                 الغرض

ان یمكن تغطیها التي الورقیة اللفافة على الحلوى) مكونات فیه (یذكر مكتوب تحذیر بوضح                الحلوى

یمكنه الوقت نفس وفي المصانع) ألصحاب العمل في الحق (وهو الدستوري بالحق مساس اقل بدیل                 یكون

  إدراك غایة حمایة المستهلكین وهى الغایة التي أستهدفها القید التشریعي األصلي.  [81]

المستشار  عرضه ما الصدد هذا في ونذكر المبدأ، ذات المصري الدستوري الفقه أقر               وقد

أكد والذي الرئیسیة مالمحها في القوانین دستوریة على القضائیة الرقابة بكتابه المر عوض               الدكتور

لتحقیق مالءمة وأكثرها علیها القیود أقل یختار للحقوق-أن تنظیمه مجال -في المشرع "على أنه                فیه

المقارن الفقه به جاء ما على أكد قد الدستوري فقهنا أن لنا یتضح هنا ومن یبتغیها". [82] التي                   األغراض

الشرط أن على واإلقرار الدستوري، الحق على الواردة التشریعیة للقیود الضرورة شرط یخص               فیما

مساسًا أقل وتكون األصلي القید من الغایة ذات تحقق بدیلة طرق هناك تكن لم إذا ما حالة في                    یتحقق

 بالحق.

تحقق  أن یمكن كان بدیلة طرق هناك أنه نجد الطعین النص على بیانها السابق الضوابط                 بإعمال

على منها نذكر بالحق، مساسًا أقل وتكون التظاهر قانون من عشرة بالمادة الواردة القیود من الغایة                  ذات

المستعجل للقضاء باللجوء اإلدارة جهة تقوم أن الممكن من كان أنه األول بدیلین: الحصر ال المثال                  سبیل

األفراد وحمایة باإلتالف المتعلقة العقابیة النصوص فإن الثانى أما السلمیة، التظاهرة على              لالعتراض

الممتلكات بحمایة المتعلقة المجتمعیة المصلحة لتحقیق تكفي والتى العقوبات قانون من الثاني              بالكتاب

أو نقلها أو السلمیة التظاهرة بمنع السلمي التظاهر حق تقیید إلى الحاجة دون واألرواح والخاصة                 العامة



القید من المنشودة العامة المصلحة یحققا البدیلین هذین یجعل مما مسارها، تغییر أو میعادها                تأجیل

 األصلى وفى نفس الوقت یعتبرا أقل مساسًا بالحق الدستورى.

قصد  كان للقضاء اإلدارة جهة لجوء أن نؤكد أن یجب المنحى هذا ففي االول: البدیل عن                  أما

بجلسة عبدالعال على الدكتور السید لسان على جاء بما هذا في ونستشهد األساس، من الدستوري                 المشرع

ذات أن كما المستعجل" . للقاضي تلجأ سوف اإلدارة وهنا تعترض، أن لإلدارة "یجوز بأنه:                الخبراء

المادة أتاحت "وقد أنه إیرادها في التظاهر بقانون الخاصة اإلیضاحیة المذكرة إلیه أشارت قد                االتجاه

أو الموكب أو االجتماع على الوقتیة األمور قاض أمام االعتراض الداخلیة لوزارة المشروع من                العاشرة

أو الطرق قطع أو المواطنین مصالح تعطیل أو باألمن الضرر إلحاق قیامها شأن من كان إذا                  المظاهرة

بأن األمن لدى جدیة معلومات ووصول الممتلكات أو األشخاص على االعتداء أو المواصالت               تعطیل

وأعطت أخرى، جریمة أي ارتكاب أو السادسة المادة في الواردة المخالفات من أي ارتكاب منها                 الغرض

نقلها أو إرجائها أو بإلغائها أمره إصدار المخاطر هذه إحدى توافرت ما إذا الوقتیة األمور لقاضى                  الحق

واضح بیان ذلك وفي مسبًبا". األمر هذا یكون وأن السرعة وجه على أمره یصدر أن على آخر                   لمكان

تبناه الذي االتجاه كان ما وهو المستعجل، للقضاء اإلدارة تلجأ ألن یتجه كان الدستوري المشرع مقصد                  أن

یمكن هنا ومن ذلك. بعد الطعین بالنص الوارد النحو على عنه تخلى ثم األمر، بدایة في العادي                   المشرع

األصلي القید من المبتغى المشروع الهدف ذات تحقیق یمكنه كبدیل للقضاء اإلدارة جهة لجوء                استخالص

المستعجل للقضاء اإلدارة جهة لجوء وفي والخاصة، العامة والممتلكات األنفس و المتظاهرین              بحمایة

المتعلقان األمران توافر قد یكون وبذلك السلمي، التظاهر لحق مساسًا أقل كبدیل االعتراض) حالة                (في

التظاهرة على االعتراض حالة في المستعجل للقضاء اإلدارة جهة لجوء كون في بدیل الضرورة                بشرط

ذات یحقق االعتراض حالة في المستعجل للقضاء اإلدارة جهة لجوء وكون للحق، مساسًا أقل                السلمیة

 الغایة من القید األصلي،

(الموجودة  العقابیة النصوص فى نراه أن یمكن العاشرة المادة بنص الواردة للقیود الثانى               البدیل

تكفي النصوص وهذه العقوبات قانون من الثاني بالكتاب األفراد وحمایة باإلتالف تتعلق والتى               بالفعل)

تقیید إلى الحاجة دون واألرواح والخاصة العامة الممتلكات بحمایة المتعلقة المجتمعیة المصلحة              لتحقیق

النصوص فتلك مسارها، تغییر أو میعادها تأجیل أو نقلها أو السلمیة التظاهرة بمنع السلمي التظاهر                 حق

ذلك لتحقیق تكفي الناس بآحاد المتعلقة والجرائم والخاصة العامة الممتلكات بإتالف المتعلقة              العقابیة



على آثارها ترتب ال إذ السلمى، التظاهر بحق مساسًا أقل أنها كما األصلى، القید من المنشود                  الغرض

 المشاركین بالتظاهرات السلمیة طالما ألتزم هؤالء شرط السلمیة.

على  الواقع السلبي بااللتزام یفیا لم التظاهر قانون من والعاشرة الثامنة المادتین فإن وبالتالي .               

تقیید أقل بطرق تحقیقها یمكن اإلیضاحیة) بالمذكرة (المذكورة المجتمعیة المصلحة لكون وذلك              الدولة،

المتعلقة التظاهر) قانون إعمال قبل األساس من (الموجودة العقابیة النصوص طریق: عن سواء               للحق

أو السلمي، التظاهر لحق مقیدة الغیر الجرائم من غیرها أو الناس بآحاد المتعلقة الجرائم أو                 باإلتالف

اإلدارة جهة بإلزام أو لألرواح، تهدید أو اإلتالف ومنع المتظاهرین لحمایة الشرطیة الموارد               بتوفیر

 باللجوء للقضاء المستعجل حالة اإلعتراض.

  

األصلى  القید من الغرض تحقیق منهم لكل یمكن ذكرهما السابق البدیلین فإن سبق ما على                 وبناء

من لكل یمكن حیث واألموال)، واألرواح المتظاهرین (حمایة اإلیضاحیة بالمذكرة الوارد النحو              على

وحمایة باإلتالف تتعلق التى العقابیة والنصوص اإلعتراض، حالة المستعجل للقضاء اإلدارة جهة              :لجوء

مساسًا أقل أنهما كما األصلى، القید من الغرض ذات تحقق أن العقوبات قانون من الثاني بالكتاب                  األفراد

لوزیر یسمح والذي العاشرة المادة بنص الوارد األصلي بالقید الضرورة شرط یتحقق لم ثم ومن                 بالحق،

للقضاء اللجوء دون نقلها أو میعادها تغییر أو أتجیلها أو التظاهرة منع المختص األمن مدیر أو                  الداخلیة

 المستعجل، وبهذا أفتقر النص الطعین لشرط الضرورة الالزم لتحقیق مبدأ التناسب الدستوري. [83]

  

(Balancing (Proportionality stricto sensu التوازن    -4 

من الغرض تحقیق من العائد المجتمعي النفع بین بالمفاضلة الدستوري للتناسب كشرط التوازن یتحقق                

السابق خطوات الثالث أن إیضاح یلزم وهنا الدستوري. الحق تقیید عن الناتج والضرر التشریعي                القید

المقید التشریع من الغایة بین العالقة مع یتعاملون والضرورة) السببیة، وعالقة المشروع، (الهدف               ذكرهم

العالقة مع التوازن شرط یتعامل بینما، الغایة، لتلك الوصول في المستخدم (نفسه) المقید التشریع                وذلك

یثار لكن القید. ذلك عن الناتج المجتمعي والضرر القید من الغایة تحقیق عن العائدة العامة المصلحة                  بین

"األهمیة إعمال في تكمن السؤال هذا عن واالجابة التوازن؟ هذا تقدیر بكیفیة خاص تساؤل                هنا



تحقیقه یمكن (الذي العام النفع من كل مقدار هنا: المجتمعیة باألهمیة ویقصد مشترك، كعامل                المجتمعیة"

 من التشریع المقید) واألثر المجتمعي للضرر الواقع نتیجة تقیید الحق.  [84]

األهمیة  قیاس أن یمكننا فإنه الموازنة، شرط لفحص مشترك كعامل المجتمعیة" "األهمیة              فبإعمال

التي المجتمعیة األهمیة وقیاس ناحیة، من التشریعي القید تحقیق عن الناشئة العامة للمصلحة               المجتمعیة

القید إیراد نتیجة علیه یقع أن یمكن الذي الضرر من الدستوري الحق حمایة نتیجة تنشأ أن                  یمكن

 التشریعي. [85]

بقیاس  بل المطلق، في المجتمعیة األهمیة بمقارنة یكون ال التوازن مبدأ إعمال أن إیضاح                یجب

األهمیة وحد المقید، التشریع من بالغرض الوارد العام النفع تحقیق حالة الناشئ المجتمعیة األهمیة                حد

 المجتمعیة التي یمكن أن تنشأ بتجنب الضرر الناتج عن إعمال القید التشریعي على الحق الدستوري.  [86]

الدستوریة  (المحكمة واالحتالل العدوان لدولة الدستورى بقضاء جاء ما نعرض الصدد هذا              وفي

الفلسطینیین بمنع یتعلق (2003 عام (صدر قانون علیها عرض حینما            اإلسرائیلیة)،

عن نتج قد ما (إذا إلسرائیل الدخول من اإلسرائیلیة الجنسیة یحملون بمن              المتزوجین\المتزوجات

هذا على وطعن أمنیة)، بتهدیدات تتعلق شكوك الفلسطیني\الفلسطینیة بالزوج\الزوجة المتعلقة            التحریات

حمایة واعتبرت الدستوري، التناسب مبدأ الصدد هذا في المحكمة وطبقت زوجًا، وعشرین ستة               القانون

بتوافر أقرت كما منه، والهدف التشریع بین سببیة عالقة وجود اعتبرت كما مشروع، هدف القومي                 األمن

أن إال الوارد، التشریعي القید من الهدف ذات تحقق بدائل وجود وعدم التشریع من الضرورة                 مبدأ

هذا وفي الدستوري، بالتناسب الالزم التوازن شرط لمخالفته القانون ذلك دستوریة بعدم قضت قد                المحكمة

(كالهدف عام بشكل القومي األمن حمایة بین یتم ال الدعوى هذه في التوازن أن المحكمة ذكرت                  الصدد

أضیق هنا التوازن إن بل مطلق، بشكل لألزواج اإلنسانیة الكرامة و لتحقیقه) المقید التشریع یسعى                 الذي

القانون( عن الناشئ القومي األمن لحمایة المضاف الحد بین هنا التوازن یتعلق حیث العموم، ذلك                 من

اإلنسانیة الكرامة على الواقع للضرر المضاف الحد و لألفراد)، والفحص التحري درجات أقصى               بتطبیق

للمصلحة المضاف الهامش یتوازن هل اعتبار في التساؤل المحكمة وصاغت القانون، هذا نتیجة               لألزواج

والفحص التحري درجات أقصى (بتطبیق القانون عن الناشئ القومي األمن بحمایة المتعلقة              العامة

وكانت القانون؟ هذا نتیجة لألزواج اإلنسانیة الكرامة على الواقع للضرر اإلضافي الهامش مع               لألفراد)

لألزواج اإلنسانیة الكرامة على والواقع القانون یضیفه الذي الضرر أن حیث بالسلب المحكمة               إجابة



فیما الواضح ومن [87] القومي. األمن بحمایة المتعلق العام النفع اإلضافي الحد من أكبر المحكمة                 ارتأته

التناسب لمبدأ تطبیقها فى التوازن، شرط أعملت قد اإلحتالل لسلطة الدستوریة المحكمة حتى أنه                سبق

أن إال القامعة، السلطة هذه مصائرهم فى وتتحكم تحتلهم ممن األفراد حیاة یمس تشریع على                 الدستورى

إحتالل سلطات تتمكن ولم مستقرة، معاییر إعمال المصرى المشرع من نتمنى كنا أننا األمر فى                 المحزن

 وعدوان شأن الكیان الصهیونى من تجاهلها.

  

تقریر اعتبره لما نشیر أن نود الطعین، النص على التوازن شرط تطبیق في الخوض                قبول

بتقریر جاء الدستوریة، المحكمة رقابة إلى وتنصرف دعوانا بموضوع تتعلق موازنة             المفوضین

من واحد جانب من المنفردة باإلرادة إعالمًا وكونه اإلخطار "طبیعة هما: الموازنة طرفي أن                المفوضین

ألحكام وفقًا المعنیة األمنیة للجهة یوجه السلمي، التظاهر في الحق ممارسة في الراغبین المواطنین                قبل

الشعب، خدمة في نظامیة مدنیة هیئة بحسبانها الشرطة، والتزام جهة ، من  الدستور من (73)                المادة

العام، النظام حفظ على والسهر للمواطنین، واألمن الطمأنینة وكفالة السلمیین المتظاهرین             بحمایة

وحریاته اإلنسان حقوق واحترام واجبات، من والقانون الدستور علیها یفرضه بما وتلتزم العامة،               واآلداب

من جمیًعا، المهام هذه بأعباء القیام على یعینها وبما  الدستور، من (206) المادة ألحكام وفقًا                 األساسیة،

القیود من أي ذكر حتى (دون اإلخطار هما بالتقریر الواردة الموازنة طرفي فأصبح أخرى" .[88]                جهة

التقریر معد بحق یریده ما نفهم ال أننا والحقیقة الشرطة، وأعباء التزامات و العاشرة) المادة بنص                  الواردة

التي للسلطة المهام بإسناد للمشرع المخول بالدور الدستوریة المحكمة تقوم أن یرید هل التحدید،                بهذا

هنا ومفادنا الدستوریة؟ الحقوق حمایة في األصیل بدورها تقوم أن من بدًال أعبائها، مع وتتوافق                 توائمها

أستقر ما وخالف فادحًا، خطًأ أخطأ فد الشرطیة المهام باق و اإلخطار بین للموازنة بعرضه التقریر                  أن

التقیید من الغرض بتحقیق ترد التي المجتمعیة المصلحة بین التوازن فكرة وأستبدل المقارن، الفقه                علیه

یتعلق كلیهما آخرین بطرفین  أخرى، جهة من  الدستوري الحق على الواقع الضرر  و جهة، من                  التشریعي

 بالقید التشریعي دون أي اعتبار للحق الدستوري.

الحد  بین المفاضلة علینا أنه نجد التوازن، شرط تخص ضوابط من عرضناه ما               وبتطبیق

من اإلضافي والحد التظاهر، قانون بموجب واألمالك) واألرواح (للمتظاهرین الحمایة من             اإلضافي

هناك هل هنا، فالسؤال الدستوري. الحق على التظاهر قانون من عشرة بالمادة الواردة القیود نتیجة                 ضرر



الثامنة المادتین بموجب المقررة واألمالك) واألرواح (للمتظاهرین الحمایة  من اإلضافي الحد بین              توازن

على الواقعتین بالمادتین الواردة القیود نتیجة ضرر من اإلضافي الحد مع التظاهر، قانون من                والعاشرة

 الحق الدستوري؟

(للمتظاهرین لحمایة اإلضافي بالحد تتعلقان ملحوظتین ذكر یجب السؤال هذا على اإلجابة              قبل

الدستوري الحق نطاق أن أوًال  التظاهر: قانون من والعاشرة الثامنة المادتین بموجب واألمالك)               واألرواح

أو األرواح على االعتداء یریدون اللذین هؤالء أن ثانیًا  غیرها، دون السلمیة التظاهرات هو                هنا

كما األعمال . بتلك للقیام إخطار على للحصول یسعون وال تظاهرة وجود فرصة ینتظرون ال                الممتلكات

التقدیریة السلطة أعطت والتي العاشرة المادة بنص المشرع أوردها التي القیود أثر أوًال: نبین أن                 یجب

إلى نقلها أو إرجائها أو مسبب) (بقرار السلمیة التظاهرة ب  إلغاء الداخلیة وزیر أو المختص األمن                 لمدیر

ثانیًا: األساس، من الحق بأصل اإلخالل یعنى السلمیة المظاهرة إلغاء أوًال: مسارها، تغییر أو آخر                 مكان

كما جدواها یفقدها مما السیاسي أو االقتصادي أو االجتماعي بالحدث ارتباطها یفقدها التظاهرة               إرجاء

نقل من یمنعها مسارها تغییر أو التظاهرة نقل ثالثًا: اإلنسان، لحقوق األوروبیة المحكمة بقضاء                جاء

و األمریكیة المحاكم بقضاء جاء كما التظاهرة من بالهدف یخل مما تستهدفه الذي الجمهور إلى                 رسالتها

 المحكمة األوروبیة لحقوق اإلنسان.

السلمي  التظاهر حق تقیید عن الناتجة للحمایة اإلضافي الهامش بین الموازنة أمام نحن               وبالتالي

الحق جعل أو المنع، طریق عن الحق بأصل بالعصف (المتمثل الضرر من اإلضافي والحد ناحیة،                 من

القیود عن الناتج المسار) تغییر أو النقل طریق عن الحق من بالهدف اإلخالل أو بالتأجیل، جدوى أي                   دون

بین الموازنة عنصر توافر عدم یتضح البیان هذا ومن التظاهر. قانون من العاشرة المادة بنص                 الواردة

تحقیق عن الناتج الحمایة وهامش المسار، تغییر أو النقل أو التأجیل أو المنع عن الناتج الضرر                  قدر

ینتج مما الدستوري، التناسب لقیام الالزم التوازن عنصر یتحقق لم هنا ومن القیود، بتلك المتعلق                 الهدف

 عنه عدم الصالحیة الدستوریة للنص الطعین.

  

 خالصة الفصل

عرضنا  كما السلمى التظاهر حق بنطاق یقع الطعین النص لنا یتبین فإنه التناسب مبدأ                وبعرض

المتعلقة األربع الخطوات وببیان الثانیة بالمرحلة أنه كما التناسب، مبدأ فحص من األولى               بالمرحلة

حمایة وهى مشروعة لمصلحة عین قد الطعین النص أن الدستورى الحق على الوارد القید                بمبررات



الواردة القیود بین السببیة عالقة تتوافر كما واألرواح، الخاصة و العامة الممتلكات حمایة و                المتظاهرین

سلطة العاشر المادة لنص وفقًا المختص األمن مدیر أو الداخلیة وزیر إعطاء وهى: الطعینة                بالنصوص

بخصوص الجدیة المعلومات حالة فى مسارها تغییر أو آخر مكان إلى نقلها أو إرجائها أو التظاهرة                  إلغاء

حمایة و المتظاهرین حمایة وهو: التقیید ذلك من المشروع الغرض وتحقیق ناحیة، من العام السلم یهدد                  ما

من الطعن محل بالنص الواردة القیود تلك أن إال أخرى. ناحیة من واألرواح الخاصة و العامة                  الممتلكات

أنه حیث الدستورى، التناسب لقیام الالزم الضرورة بشرط تلتزم لم التظاهر قانون من العاشرة                المادة

ذات وفى األصلى القید من الغرض یحقق أن یمكن بدیل هنا یكون أال هنا الضرورة شرط لقیام                   یشترط

و اإلیضاحیة بالمذكرة ذكر الذى بالبدیل الشرطان هذان توافر وقد بالحق، مساسًا أقل یكون                الوقت

بدیل ویتمثل األساس) من الدستورى المشرع مبغى كان البدیل ذلك أن ینم (مما الخمسین لجنة                 مناقشات

یتوافر ما وهو الرفض، حالة المستعجل للفضاء اإلدارة جهة تلجأ أن فى العاشرة المادة بنص الوارد                  القید

الطعین النص افتقر وفقد وأخیرًا بالحق، مساسًا أقل یكون و األصلى القید من الغرض ذات تحقیق                  معه

ناحیة، من السلمى التظاهر حق تقیید عن الناتجة للحمایة اإلضافى الهامش بین الموازنة شرط                إلعمال

أى دون الحق جعل أو المنع، طریق عن الحق بأصل بالعصف (المتمثل الضرر من اإلضافى                 والحد

القیود عن الناتج ( المسار تغییر أو النقل طریق عن الحق من بالهدف اإلخالل أو بالتأجیل،                  جدوى

 الواردة بنص المادة العاشرة من قانون التظاهر .

ذلك  بین السببیة عالقة وتوافر المشروع الهدف شرطى توافر من الرغم على ذكره، سبق                ومما

المادة بالنص الواردة بالقیود التوازن و الضرورة شرطى غیاب أنه إال الطعین، بالنص والقید                الغرض

بمبدأ إلخالله الطعین للنص الدستوریة الصالحیة عدم علیه یترتب بینا) (كما التظاهر قانون من                العاشرة

 التناسب الدستورى االزم توافره بالتشریعات المقیدة للحقوق الدستوریة.

المفوضین بتقریر جاء لما نشیر أن نود التناسب، بمبدأ المتعلقة المبادىء خالصة عرض ختام وقبل                 

فى – أشار قد "المشرع أن وذكرالتقریر المتخذ اإلجراء فى الغلو وعدم التناسب مبدأ مراعاة تم أنه                   من

اإلجراء یكون أن ضرورة إلى - التهدید وجود على بناًء الصادر المسبب القرار لموضوع بیانه                 معرض

أحد التخاذ األمنیة الجهة وجه بأن وذلك وجسامته، والسلم لألمن التهدید أو الخطر طبیعة مع                 متناسبًا

 اإلجراءات اآلتیة:



مؤقت، بطبیعته كان ولئن تعطیل وهو السلمى، التظاهر حق ممارسة تعطل وبذلك التظاهرة، منع -1               

وسیلة تجد لم إذا إلیه تلجأ أن األمنیة للجهة أن إال الدائم، التعطیل أبدًا الحریة أو الحق یقبل ال                     إذ

 أخرى أقل كلفة لحمایة األمن والسلم والحفاظ – عمومًا- على النظام العام.

للجهة األمنیة أن ترجئ التظاهرة، وهو إجراء أقل كلفة وأقل مساسًا بحق التظاهر السلمى.             -2 

فیه تتوافر ال آخر، مكان إلى التظاهرة نقل تقرر أن واإلرجاء، المنع عن بدیًال األمنیة، وللجهة -3                 

 المحاذیر التى تهدد األمن والسلم العام.

 4-             وقد یكون اإلجراء األنسب هو فقط تغییر مسار التظاهرة" [89].

  

أنه  التقریر معد یرى حیث بالتقریر، المعروض المنحى من التناسب لمبدأ القاصر الفهم               ویتضح

أنه إال التناسب، بمبدأ توافرها الالزم الشروط باق اإلعتبار فى األخذ دون الضرورة شرط على                 یقتصر

فى أنه ذكرت الخبراء لجنة ومناقشة اإلیضاحیة المذكرة أن عرضنا فقد الضرورة بشرط یتعلق فیما                 حتى

تأجیلها أو نقلها أو التظاهرة منع من بدًال للقضاء اللجوء بإمكانها فإنه اإلداریة الجهة من اإلعتراض                  حالة

القید من الغرض معه یتحقق للقضاء) اإلدارة جهة تلجأ (بأن البدیل ذلك إن ذكرنا وكما مسارها، تغییر                   أو

یتعلق فیما الواردة العقابیة النصوص فى المتمثل اآلخر البدیل وكذلك بالحق، مساسًا أقل أنه كما                 األصلى

بجانب األصلى القید من العام الغرض ذات تحقیق یمكنها الناس آحاد على الواقعى والجرائم                باإلتالف

بنص الوارد التشریعى بالقید الضرورة شرط تحقیق عدم عنه ینتج الذى األمر بالحق، مساسًا أقل                 كونها

فقط الضرورة شرط فى ككل التناسب مبدأ إختصار حتى فإن هنا ومن التظاهر، قانون من العاشرة                  المادة

یتمتع الطعن محل التشریعى القید إعتبار معه یتأتى ال خطئه) على نؤكد ما وهو الشروط، من غیره                   (دون

 بالصالحیة الدستوریة.

. 

  

 

  

 الخاتمة

 خالصة الدفوع المعروضة



یجوز  ال دستورى، حق هو بل حریة، مجرد كونه على السلمى التظاهر حق مع التعامل یجوز                  ال

اللتزامات منشىء دستورى حق أن كما الدستوریة، واالعتبارات الضمانات یحترم ال قانون یقیده               أن

 إیجابیة فضًال عن اإللتزامات السلبیة الواقعة على الدولة.

صورتین:  له السلمي التظاهر حق على المترتب الدولة على الواقع االیجابي االلتزام أن               بینا

أن بینا األولى بالصورة یتعلق فیما الحق. ممارسة وتیسیر تسهیل والثانیة المتظاهرین، حمایة               األولى

تغییر أو آخر مكان إلى نقلها أو إرجائها أو التظاهرة إلغاء (من التظاهر قانون عددها التي طرق                   األربع

المظاهرة بمنع سواء الحق ممارسة بأساس تخل أنها كما اإلیجابي، بااللتزام هذا بتحقیق تفي ال                 مسارها)

بخصوص أما المیعاد). أو السیر خط تغیر خالل (من تستهدفه الذي جمهورها اختیار من التظاهرة منع                  أو

قرارات على لحظي فعل كرد تحدث العفویة أو العارضة التظاهرات أن ذكرنا فقد الثانیة:                الصورة

تحقیق في فشل یعتبر لها التظاهر قانون وإغفال السلمي، التظاهر حق من جزء وهي بعینها،                 سیاسیة

أن على أكدنا كما السلمي. التظاهر حق ممارسة وتیسیر بتسهیل الدولة على الواقع اإلیجابي                االلتزام

االعتبار في الوضع من والبد الحق بأصل تعصف أن یجب ال الحق وتیسیر بحمایة االیجابیة                 االلتزامات

 االلتزامات السلبیة الخاصة بعدم التعرض كالتزام أساسي.

على السلمي التظاهر حق لممارسة التعرض أو التدخل بعدم االلتزام السلبي االلتزام یعني               

بااللتزام متعلق ضابط أول مراعاة دون التظاهر قانون من العاشرة المادة نص جاء فقد مالئم، غیر                  نحو

تكون ان البد الحق ممارسة بتقیید تتعلق اعتبارات تضع التي القوانین بكون الخاص و الدولة على                  السلبي

أن دون بیناها) (كما السلمي التظاهر حق تقیید طرق العاشرة المادة نص حدد حیث للسلطة، ملجأ                  آخر

الشرطیة الموارد بتوفیر األحیان معظم في تجنبه یمكن أنه حیث للسلطة ملجأ آخر تلك التقیید طرق                  تكون

اإلعتراض. حالة المستعجل للقضاء یلجأ من هى اإلدارة جهة جعل أو السلمیة التظاهرة لحمایة                وتطویعها

األخف بالقید االلتزام یشترط لم المادة نص فإن الشرطیة الموارد تلك توافر عدم حالة في حتى أنه                   كما

مدیر أو الداخلیة لوزیر وترك الغایة ذات یحقق أنه طالما علیها) المنصوص األربع الطرق (بین                 وطأة

األخف، القید بتطبیق االلتزام لضرورة إشارة دون األربع الطرق من أي استعمال حریة المختص                األمن

التظاهر حق عن الناشئة السلبیة االلتزامات إطار في به القیام الدولة على یفترض ما یقابل ال ما                   وهو

الواقع السلبي بااللتزام یفیا لم التظاهر قانون من العاشرة و الثامنة المادتین أن كما دستوري. كحق                  السلمي

اعتبارات أیة وجود عدم حالة في فقط تجوز المقیدة القوانین بكون المتعلق الثان ضابطه في الدولة                  على

التمكن (وهي المجتمعیة المصلحة أن وحیث الحق، لممارسة تقییدًا أقل وتكون المجتمعیة المصلحة               تحقق



یمكن اإلیضاحیة) بالمذكرة مذكورة هو كما والممتلكات األرواح وحمایة للمتظاهرین حمایة توفیر              من

سواء السلمیة) التظاهرة نقل أو المسار تغییر أو التأجیل أو المنع (غیر للحق تقیید أقل بطرق                  تحقیقها

طریق عن أو لألرواح، تهدید أو اإلتالف ومنع المتظاهرین لحمایة الالزمة الشرطیة الموارد               بتوفیر

الجرائم أو باإلتالف المتعلقة التظاهر) قانون إعمال قبل األساس من (الموجودة العقابیة              النصوص

المادتین خالفت فقد وبالتالي السلمي. التظاهر لحق مقیدة الغیر الجرائم من غیرها أو الناس بآحاد                 المتعلقة

 السابق ذكرهما االعتبار الثان المتعلق بااللتزام السلبي الواقع على الدولة في هذا الصدد.

یفترض التي المجتمعیة المصلحة بین التناسب بمبدأ االلتزام الطعینة النصوص عن أیضًا              غاب

أما عن والناتجة التشریع بذات الواردة القیود تسلبها التي المجتمعیة والمصلحة التشریع من               ابتغائها

تكافئ ال التقیید من المحققة المجتمعیة المصلحة فیه تكون بشكل تقییده أو الدستوري الحق بأصل                 اإلخالل

الواردة القیود سلبت كما الحق. بممارسة السماح عن تنشأ أن یمكن كان التي المجتمعیة المصلحة                 تلك

من السلمیین المتظاهرین المسار) تغییر أو التأجیل أو النقل أو (المنع التظاهر قانون من العاشرة                 بالمادة

ویحید برسالتهم یستهدفونه الذین الجمهور عن یعزلهم مما التظاهرة، وزمان ووقت مكان اختیار في                حقهم

حق ممارسة بجوهر یخل ذاته في السلمیة التظاهرة منع أن عن ناهیك السلمیة، التظاهرة من الهدف                  عن

 التظاهر السلمي، وهو ما ال یعد احتراما لاللتزام السلبي الواقع على الدولة بعدم التعرض.

  

على  سار أو الدولیة الممارسات بأفضل إلتزم المصري المشرع بأن القائلة األسطورة عن               أما

القیود أقل إلى یستند لم أنه حیث النظم، من كغیره السلمي التجمع حق یخص فیما التشریعي الطریق                   نفس

عكس على السلمي التجمع أشكال كافة بتقیید وقام بأمریكا، الدستوریة المحكمة أكدت كما بالحق                مساسًا

بتقیید وسمح بجورجیا، الدستوریة المحكمة قضت كما اإلخطار بحدود یلتزم لم كما الفرنسي،               المشرع

) السلمي" التجمع حریة بشأن الصادرة باإلرشادات جاء ما عكس على التظاهرة ومكان              زمان

"مكتب عن الصادرة (OSCE/ODIHR Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly          

السلمي بالتجمع المتعلق الطعن في للفصل محددة مدة یذكر ولم اإلنسان، وحقوق الدیمقراطیة               المؤسسات

القضاء أمام حتى للتظاهرة المحدد المیعاد في الحكم إدراك یمكن ال لإلخطار األقصى الحد مع حتى إنه                   بل

وأكدت األنظمة من العدید أقرته والذي التناسب مبدأ بتطبیق المصري المشرع یعبأ لم كما                المستعجل،

هو بالتقریر جاء كما التطبیق مجرد في االختالف أن الزعم فإن هنا ومن ، األوروبیة المحكمة أحكام                   علیه

 زعم غیر صحیح فقد أغفل المشرع المصري العدید من المعاییر والضوابط مما أخل بالحق الدستوري.



الحقوق  من القدر بتفس التمتع یستحقون ال البلد هذا أبناء أن تري الدولة قضایا هیئة كانت                  فإذا

قانون بأن الزعم أما صراحة، برأیها البوح علیها فكان العالم بقاع باق في البشر من كغیرهم                  األساسیة

من جعل نحو علي العام المجال بتقیید قام كما المواطنین، [90] اآلف حبس عنه نتج الذي                 التظاهر

بشكل الحق فیمارسون العقابیة، بمواده وال فیه المبالغ بقیوده یعبأون ال السلمى التظاهر حق                یمارسون

اجتزاء في الممارسات وأحسن الدولیة المعاییر غرار علي جاء بأنه نصفه ثم قانوني، غیر كان وإن                  فعلي

الحق بأساس وتجهیل بالعقول استخفاف ذلك ففي القضائیة، النظم لهذه القانونیة التركة لعرض               مخل

 الدستوري .

بالحقوق  الواردة القیود على التناسب مبدأ تعمل دستوریة لنظم المفوضین تقریر ستند              

والذى السلمى التجمع بحق الخاص المقرر بتقریر جاء لما المفوضین تقریر استند كما بینا، كما                 الدستوریة

وقد الطعین النص نجد فإننا التناسب مبدأ وبإعمال أوضحنا. كما التناسب مبدأ إعمال ضرورة على                 أكد

كما واألرواح، الخاصة و العامة الممتلكات حمایة و المتظاهرین حمایة وهى مشروعة لمصلحة               عین

األمن مدیر أو الداخلیة وزیر إعطاء وهى: الطعینة بالنصوص الواردة القیود بین السببیة عالقة                تتوافر

تغییر أو آخر مكان إلى نقلها أو إرجائها أو التظاهرة إلغاء سلطة العاشر المادة لنص وفقًا                  المختص

المشروع الغرض وتحقیق ناحیة، من العام السلم یهدد ما بخصوص الجدیة المعلومات حالة فى                مسارها

أخرى. ناحیة من واألرواح الخاصة و العامة الممتلكات حمایة و المتظاهرین حمایة وهو: التقیید ذلك                 من

بشرط تلتزم لم التظاهر قانون من العاشرة المادة من الطعن محل بالنص الواردة القیود تلك أن                  إال

یمكن بدیل هنا یكون أال الضرورة شرط لقیام یشترط أنه حیث الدستورى، التناسب لقیام الالزم                 الضرورة

الشرطان هذان توافر وقد بالحق، مساسًا أقل یكون الوقت ذات وفى األصلى القید من الغرض یحقق                  أن

(مما الخمسین لجنة مناقشات و اإلیضاحیة بالمذكرة ذكر الذى البدیل سواء عرضهما، تم الذى                بالبدیلین

المادة بنص الوارد القید بدیل ویتمثل األساس) من الدستورى المشرع مبغى كان البدیل ذلك أن                 ینم

باإلتالف المتعلقة العقابیة النصوص أو الرفض حالة المستعجل للقضاء اإلدارة جهة تلجأ أن فى                العاشرة

ال المثال سبیل (على آخر كبدیل العقوبات قانون من الثانى بالكتاب الناس بآحاد المتعلقة الجرائم                 أو

بالحق، مساسًا أقل وكونهما األصلى القید من الغرض لذات البدیلین تحقیق معه یتوافر ما وهو                 الحصر)،

الهامش بین الموازنة شرط إلعمال الطعین النص افتقر فقد وأخیرًا الضرورة. شرط غیاب على یدل                 مما

(المتمثل الضرر من اإلضافى والحد ناحیة، من السلمى التظاهر حق تقیید عن الناتجة للحمایة                اإلضافى

من بالهدف اإلخالل أو بالتأجیل، جدوى أى دون الحق جعل أو المنع، طریق عن الحق بأصل                  بالعصف



قانون من العاشرة المادة بنص الواردة القیود عن الناتج ( المسار تغییر أو النقل طریق عن                  الحق

 التظاهر.

ذلك  بین السببیة عالقة وتوافر المشروع الهدف شرطى توافر من الرغم على فإنه علیه،                وبناء

المادة بالنص الواردة بالقیود التوازن و الضرورة شرطى غیاب أنه إال الطعین، بالنص والقید                الغرض

بمبدأ إلخالله الطعین للنص الدستوریة الصالحیة عدم علیه یترتب بینا) (كما التظاهر قانون من                العاشرة

 التناسب الدستورى الالزم توافره بالتشریعات المقیدة للحقوق الدستوریة لیصح القول بدستوریتها.
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