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MDE 12/047/2011
مصر :حث الحكومة على رفْع حالة الطوارئ من دون مماطلة
ترحب منظمة العفو الدولية بإعالن احلكومة املصرية األسبوع املاضي الذي أكدت فيه بأنه سوف يتم
رفْع حالة الطوارئ اليت فُرضت يف أرجاء البالد منذ عام  ،1981غري أهنا يف الوقت نفسه تدعو إىل
القيام بذلك من دون املزيد من التأخري.
وعدا قبل ستة أشهر ،وحتديدا يوم  12فرباير/شباط –
وكان اجمللس األعلى للقوات املسلحة قد قطع ْ
أي بعد يوم واحد من اإلطاحة حبسين مبارك من السلطة – يقضي برفع حالة الطوارئ متهيدا إلجراء
انتخابات برملانية يف نوفمرب/تشرين الثاين ،ولكن ما زالت حالة الطوارئ مفروضة .وقد صرحت احلكومة
يف  11أغسطس/آب بأنه يتم اختاذ اخلطوات الضرورية من أجل رفع حالة الطوارئ ،غري أهنا مل حتدد
بعينه يتم إلغاء الطوارئ حبلوله ،أو تعطي تفاصيل أُخرى.
موعدا ْ
ويف ظل حكم حسين مبارك ،كان يتم استخدام قانون الطوارئ كغطاء لقيام الدولة بقمع املعارضة،
وأصبح قانون الطوارئ جتسيدا إلساءة استغالل السلطة من قِبَل الدولة ،وعُذرا لقيام أجهزهتا وقواهتا
بارتكاب انتهاكات حلقوق اإلنسان .وبالنسبة لقوى األمن ،مبا فيها جهاز مباحث أمن الدولة سيء
وُسح هلا
السمعة ،والذي مت حلّه اآلن ،فقد كانت خمولة بالقيام بعمليات اعتقال ،واحتجاز تعسفيُ ،
باللجوء إىل التعذيب ،وبالتايل إساءة معاملة املعتقلني مع إفالت تلك األجهزة من العقاب .وقد مت
اعتقال اآلالف من منتقدي احلكومة ومعارضيها من دون توجيه أي هتم إليهم ،أو مثوهلم أمام احملاكم،
وقد طال أمد احتجاز البعض منهم ليصل إىل بضعة سنوات يف بعض األحيان ،وذلك مبوجب أوامر
إدارية تصدر عن وزارة الداخلية ،وعلى الرغم من صدور أمر حمكمة يقضي يف أغلب األحيان بضرورة
إطالق سراح املعتقلني .وعلى حنو مشابه ،كان بإمكان السلطات اللجوء مىت شاءت إىل استخدام
صالحياهتا املخولة هلا مبوجب قانون الطوارئ من أجل االلتفاف على مسار نظام العدالة املعتاد،

وحماكمة املدنيني من منتقدي احلكومة ومعارضيها أمام حماكم للطوارئ أو حماكم عسكرية مل تكن تتحلى
ال باالستقاللية ،وال باإلنصاف.
ولطاملا نادت منظمة العفو الدولية – إىل جانب العديد من املدافعني عن حقوق اإلنسان ،والناشطني،
واملنظمات املصرية – بضرورة رفع حالة الطوارئ فورا ،حيث أن ذلك من شأنه أن يضع ،من ناحية،
حدا ألشكال اإلساءة اليت تسببت حالة الطوارئ نفسها حبدوثها ،ومن ناحية أُخرى فإن رفْع حالة
الطوارئ هو أحد املتطلبات املسبقة من أجل استعادة سيادة القانون يف مصر .وال ميكن التهاون مع
ُ
السلطات عن
توقفت
وإن
حىت
املفعول،
ساري
تعسفي
ال
)
القانون
(
حقيقة بقاء مثل ذلك التشريع
ُ
اللجوء إىل الصالحيات املمنوحة هلا مبوجب ذلك القانون منذ أن متت اإلطاحة حبسين مبارك من سدة
احلكم يوم  11فرباير/آب من عام  ،2011وذلك يف أعقاب  18يوما من االحتجاجات الشعبية
العارمة املنادية بإزاحته من منصبه .وعقب اإلطاحة مببارك ،فقد قامت احلكومة وعلى حنو متزايد
بإطالق سراح كافة املوقوفني اإلداريني ،وسجناء سياسيني آخرين ممن ُحكم عليهم أمام حماكم الطوارئ،
أو احملاكم العسكرية.
ِ
السلطات املصرية على أالّ تستحدث تشريعات قمعية أُخرى حتاكي
وحتث منظمة العفو الدولية
ّ
الصالحيات املمنوحة حاليا مبوجب قانون الطوارئ أو أن تستبدهلا بأخرى مشاهبة هلا عند رفع حالة
فيتعني على السلطات
الطوارئ – كما كانت ختطط حكومة مبارك يف السابق .وعالوة على ذلكْ ،
املصرية القيام بإلغاء أو تعديل األحكام واملواد األخرى اليت هي على شاكلة قانون الطوارئ احلايل ،وهي
عهد مبارك ،كونه ما زال باإلمكان اللجوء إليها
مواد قد مت إدخاهلا على القوانني األساسية العادية يف ْ
لتقييد احلقوق األساسية حىت بعد رفع حالة الطوارئ.
وأما تقرير منظمة العفو الدولية "حان وقت العدالة :نظام االعتقال البغيض يف مصر" ،والصادر قي
أبريل/نيسان من عام  ،2011واملتوفر نسخة منه على املوقع:
( ،) www.amnesty.org/en/library/info/MDE12/029/2011/enفإنه يسرد

تفصيال ملباعث القلق اليت يورد املنظمة ،واملتعلقة بعملية االعتقال اإلداري ،وأشكال اإلساءة املتصلة هبا
مبوجب قانون الطوارئ املصري.

