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د /حممد مزسي
رئيس مجهىرية مصز انعزبية
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مقدمة
الربدلاف ادلصرم الشرعي ادلنتخب يستند للشرعية
الدكلية كآخر بردلاف ديثل مجهورية مصر العربية قبل
االنقالب العسكرم  ،كالشرعية الثورية كربدلاف أنتجتو
ثورة يناير  2011للقضاء على الفساد كاالستبداد
كحيقق آماؿ كطموحات الثوار اليت عصف هبا
االنقالب العسكرم يف يوليو  ، 2013كالشرعية
الدستورية من نتاج الثورة ككافق عليو الشعب ادلصرم
كالشرعية الشعبية اليت منحها  32مليوف انخب
مصرم ذلذا الربدلاف كىو ما مل حيدث يف اتريخ مصر
على مدار الزماف كىي شرعية ال يستهاف هبا .
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بياف الربدلاف ادلصرم
الفصل التشريعي 2015 -2014
إسطنبوؿ  -تركيا
 حنن نواب الشعب ادلصرم ادلنتخبوف كادلمثلوف آلخر بردلاف منتحب يف مصر كفقاللشرعية الدستورية كالقانونية .
ووفقا " لالئحة االحتاد الربدلاين الدويل الذي يتعامل مع آخر بردلان منتخب وفقا ﻵليات الدميقراطية ما مل
ينتخب الشعب نوااب " لربدلان جديد وفق ذات اﻵليات وحتت مظلة سلطة شرعية منتخبة
وحيث أن اجمللس العسكري ادلصري قد قام ابﻹنقالب العسكري بتاريخ  2013/7/3واختطف الرئيس
ادلنتخب د /دمحم مرسي وعطل الدستور والقانون وصادر احلرايت العامة ومارس القمع والتعذيب والقتل
خارج القانون واعتقل الكثري من نواب الشعب .

النائب الشهيد ناصر الحافي

النائب الشهيد فريد إسماعيل
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النائب الشهيد دمحم الفالحجي

فقد قرران حنن نواب الشعب ادلصرم ما يلي -:
 -1استئناف جلسات الربدلان واعتباره يف حالة انعقاد دائم خلطورة ادلرحلة اليت متر هبا مصر
 -2عدم االعتداد أبي تشريعات صدرت عن سلطة االنقالب العسكري ابعتبارىا سلطة غري شرعية
وإخالء مسئولية الشعب ادلصري من اﻵاثر ادلرتتبة عليها.
 -3عدم االعتداد أبي اتفاقات أو عقود أبرمتها أو تربمها سلطة االنقالب مع األفراد أو ادلؤسسات أو
الدول وإخالء مسئولية الشعب ادلصري من أي أثر يرتتب على أي منها حاال أو استقباال.

و سنقوم إن شاء هللا تعاىل بزايرة كل بردلاانت العامل يف أقرب وقت ممكن لعرض ادلوقف كامال
على نواب الشعوب جمالس الربدلاانت فهم الداعمون حلقوق الشعوب يف احلرية وتداول السلطة
وفقا ﻵليات الدميقراطية اليت تتبنوهنا.

البرإلاان اإلاهغر

النائب الشهيد دمحم السيد رمضان

النائبة الشهيدة سهام الجمل
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النائب الشهيد شفيق الديب
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التشكيل األكؿ ذليئة مكتب الربدلاف
الوظيفة

الهاتف

االيميل

م

االسم

1

ص /زغوث هافع

عةيـ البرإلاان

0014039755169

snafei@hotmail.com

2

ص /دمحم حماٌ خكمذ

وهيل البرإلاان

00905330634592

g.hishmat@gmail.com

3

م /خاجم عؼام

وهيل البرإلاان

0041792859951

hatem.a.azzam@gmail.com

البرإلاان اإلاهغر
التشكيل احلايل ذليئة مكتب الربدلاف
الوظيفة

الهاتف

االيميل

م

االسم

1

ص /دمحم حماٌ خكمذ

عةيـ البرإلاان

00905330634592

g.hishmat@gmail.com

2

ا /عؼب مهُفى

وهيل البرإلاان

00249990967552

Azabmustafa12345@gmail.com

3

ا /عامغ عبضالغخيم

وهيل البرإلاان

00905452840689

ameralmosafer@gmail.com

من كلمت د .دمحم سعد الكتاتني زئيس بسملان الثىزة واملعتقل حاليا على
قضاي سياسيت في سجن العقسب في افتتاح أول بسملان شسعي مىتخب
ا
ذمت
بعد ثىزة ً 25ىاًس .
" انثىرة مستمزة ونه خنىن دماء انشهداء ،نه يهدأ نىا بال ونه
تقز أعيىىا حىت تستكمم انثىرة كم أهدافها فىقتص نهشهداء

مبحاكمات عادنة وفعانية وسزيعة ووعيد بىاء مصز اجلديدة

 ..اندونة انىطىية اندستىرية اندميقزاطية احلديثة "
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تشكيل اللجنة العامة ابلربدلاف
م

االسم

الوظيفة

1

ص /دمحم حماٌ خكمذ

2

ا /عؼب مهُفى

3

ا /عامغ عبضالغخيم

وهيل البرإلاان

4

ا /عاصٌ عاقض

عةيـ اللجىت الدكغيعيت
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ص /عبضاإلاىحىص الضعصيغر عةيـ لجىت العالكاث الخاعحيت

الهاتف

عةيـ البرإلاان

االيميل

00905330634592

g.hishmat@gmail.com

00249990967552

Azabmustafa12345@gmail.com

00905452840689

ameralmosafer@gmail.com

00905469107700

Adel.rashed25@gmail.com

0016738436935

dardery@aim.com

6

ص /عبضالغفاع نالححن

عةيـ لجىت الضفاع وألامً اللىمي

00905357850593

A.salhin123@gmail.com

7

ا /دمحم الفلي

عةيـ اللجىت الاكخهاصيت

00905414398902

Groy2014@hotmail.com

8

ا /أخمض حاص الغب

عةيـ لجىت خلىق ؤلاوؿان

00249994707382

Ahmed.gadelrabfj@gmail.com

9

ص /دمحم حابغ

عةيـ لجىت الاكتراخاث والكياوي

00905458723080

dr.mohamed.gaber.ib@gmail.com

10

ص /ؾيض عأفذ العابض

وهيل لجىت العالكاث الخاعحيت

00905376775661

attawadoahuna@gmail.com

11

ص /دمحم عماص نابغ

ممثل الىىاب اإلاخىاحضيً في جغهيا

00905389504059

emadd30@yahoo.com

12

ا /عبضالغخمً قىغر

ممثل الىىاب اإلاخىاحضيً في كُغ

0097477088270

Alnakib2011@gmail.com

13

ص /عُيت عضالن

ممثل ألاخؼاب

00905443446335

atiaadlan@gmail.com

14

ص /زغوث هافع

عةيـ البرإلاان الؿابم

0014039755169

snafei@hotmail.com

وهيل البرإلاان
وممثل الىىاب اإلاخىاحضيً في الؿىصان
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البياف اخلتامي
بسمميحرلا نمحرلا هللا 

بيان صادزمـن البرملان املـصسي للثىزة املصسيت في دوزته الاستثىائيت
يا قعب مهغ العٓيم  ،يا زىاع مهغ ألابغاع  ،يا أخغاع العالم  ،يا بغإلااهاث العالم الحغ ،
هىاقضهم باؾم ألاصيان الؿماويت وباؾم الحغيت وؤلاوؿاهيت والىغامت .
 للض اهللب العؿىغ في مهغ على الؿلُت الكغعيت في البالص  ،وزُفىا عةيـ الضولت الكغعي اإلاىخسبباهخساباث خغة هؼيهت  ،وأزفىٍ في ميان غحر معلىم لكعبه والعالم بأزغٍ .
 وحعاوهذ املحىمت الضؾخىعيت العليا  -اإلاعحن كًاتها باالزخياع اإلاباقغ مً الغةيـ املخلىع خؿنى مباعن -ً
مع العؿىغ جمهيضا لالهلالب العؿىغر على ؤلاعاصة الحغة لكعب مهغ  ،وكًذ بدل مجلـ الكعب
اإلاىخسب ألوٌ مغة في جاعيش مهغ باعاصة خغة هؼيهت مسالفت بظلً ما صعحذ عليه في كًائها الؿابم .
 وجم اللبٌ على أغلبيت أعًاء مجلـ الكعب والكىعي اإلاعاعيحن لالهلالب  ،بغحر ؾىض مً اللاهىنوبغحر حغم اعجىبىٍ عغم وحىص خهاهت بغإلااهيت لهم  ،وجم جلفيم التهم لبعًهم  ،وئنضاع أخيام باَلت
ومىعضمت في خم البعٌ منهم  ،ومىعىا حميعا مً الؿفغ  ،وكخل بعًهم  ،مما صفع الباكحن ٌلؿفغ زاعج
البالص أو الازخفاء بضازلها زكيت الخىىيل والفخً بهم .
 وجم كخل ما يؼيض عً عكغة آالف مً اإلاعخهمحن بميضان عابعت العضويت والنهًت ومهُفى مدمىص وحميعمياصيً وقىاعع مهغ ومدافٓاتها وال يؼاٌ اللخل والخضمحر مؿخمغا .
 هما اعخلل ول معاعض ي الاهلالب ليال و نهاعا ولفلذ لهم اللًايا وػج بهم في السجىن ومعؿىغاثالكغَت والجيل ولم يعلم ػويهم ميانهم وخياتهم مً مىتهم  .ويعاهىن في السجىن واإلاعخلالث أقض ألىان
العظاب وؤلاَاهت والخىىيل ختى يترن الجغيذ واإلاغيٌ يجزف صما ختى اإلاىث .
 وجم اعخلاٌ اليؿاء والفخياث واغخهاب بعًهً والخدغف بهً ملجغص جأييضًَ الؿلمي للكغعيت وعفًهًلالهلالب وجم جلفيم ؤلاتهاماث ليل معاعى وألاخيام اللاؾيت معضة ؾلفا ختى كًذ مداهم الجىاياث على
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أهثر مً ألف شخو باإلعضام مً أوٌ حلؿت مداهمت لم جغاع فيها أبؿِ كىاعض العضالت وخلىق اإلاتهمحن
وزالفذ فيها حميع اللىاهحن الضوليت واملحليت ومباصب اللاهىن والعضالت وحميع اإلاعاَضاث والاجفاكاث
الضوليت مما حعلها والعضم ؾىاء وعغم ول طلً يخم جىفيظَا
 وجم فهل وعؼٌ ول معاعى لالهلالب والاؾديالء على أمىالهم وممخلياتهم بغحر ؾىض مً كاهىن أو واكعؾىي كىة الؿالح وبُكه ،وكض جم فهل وعؼٌ العضيض مً اللًاة واإلاؿدكاعيً .
 وهٓغا إلنضاع ؾلُت الاهلالب للغاعاث بلىاهحن وئبغام اجفاكاث جًغ بمهالح وممخلياث الضولت والكعبوجهب في مهلحت مهضعيها وعمالئهم .
 وإلاا وان مجلـ الكعب والكىعي مىظ الاهلالب العؿىغر الظر حغي في  2013 \7\3كض حاب العالم وػاعالعضيض مً الضوٌ إلْهاع خليلت ما يجغي في مهغ وهٓغا لخمىً أعًاء مجلـ الكعب والكىعي مً
ججميع أهفؿهم فلض اوعلض املجلـ البرإلااوي بضولت جغهيا وجم اهخساب الضهخىع زغوث هافع عةيؿا للمجلـ
البرإلااوي هما اهخسب ول مً الضهخىع حماٌ خكمذ واإلاهىضؽ خاجم عؼام وهيلحن للمجلـ وجم حكىيل لجىت
العالكاث الخاعحيت ولجىت ألامً اللىمي واللجىت الاكخهاصيت والاحخماعيت ولجىت خلىق ؤلاوؿان واللجىت
الدكغيعيت .
هما هاكل املجلـ جلغيغ لجىت خلىق ؤلاوؿان التي أوضحذ حؿامت وبكاعت الاهتهاواث التي يخعغى لها
قعب مهغ اإلاىاٌَ لالهلالب يىميا .
 وهاكل جلغيغ لجىت ألامً اللىمي وأزبذ حؿامت جفغيِ ؾلُت الاهلالب في خلىق مهغ بكأن خلىٌ غاػقغق اإلاخىؾِ والظر أصي ئلى زؿاعة الاكخهاص اإلاهغر بما يخجاوػ الثالزماةت ملياع صوالع .
 وهاكل املجلـ جلغيغا اكخهاصيا جًمً الحالت الاكخهاصيت اإلاخضهيت إلاهغ ومعاهاة قعبها وئَضاع اإلااٌ العام . وهاكل جلغيغا أوضح اهتهاواث حكغيعيت اعجىبتها ؾلُت الاهلالب لم جدضر في جاعيش مهغ كبل . 2013 \7\3هما هاكل أوياع ألاَل في ؾيىاء ومياٍ الىيل وآلازاع الؿلبيت لؿض النهًت وازخُاف أهثر مً ماةت وأعبعحنهاةبا بغإلااهيا مىخسبا .

وكض اهخهى املجلـ ئلى اللغاعاث آلاجيت :
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ً

أوال :عضم الاعتراف بأر اجفاكاث أو معاَضاث أو التزاماث أو كىاهحن أو لىاةذ أو كغاعاث نضعث أو جهضع مً
ؾلُت الاهلالب وأجباعها  -الغخهابها الؿلُت عغما عً ئعاصة الكعب  -وعضم التزام صولت حمهىعيت مهغ
العغبيت وقعبها بأر التزاماث جترجب على طلً .
ً
زاهيا :يدظع البرإلاان اإلاهغر حميع الضوٌ وزانت كبرم واليىهان مً الليام بأر ئحغاءاث على أعى الىاكع
بملخط ى الاجفاق اإلاىعضم الظر أبغمخه ؾلُت الاهلالب اإلاغخهبت للؿلُت الكغعيت في البالص ويدملها
اإلاؿئىليت الجىاةيت واإلاضهيت عً أر جهغف يخم منها أو مً ؾلُت الاهلالب ئيغاعا بدلىق مهغ وقعبها .
ً
زالثا :على اللجان املخخهت باملجلـ ئجساط وافت ؤلاحغاءاث اللاهىهيت واللجىء ئلى املحىمت الضوليت وغحرَا
الؾخعاصة وامل خلىق الكعب مً ئهخاج خلىٌ الغاػ في قغق اإلاخىؾِ والخىانل مع البرإلاان الضولي
والاجداص الضولي لللًاة ومىٓمت العمل الضوليت .
ً
عابعا :عضم الاعتراف باالؾخفخاء على صؾخىع  2013واهخساباث عةيـ الجمهىعيت واهخساباث مجلس ي الكعب
والكىعي وول ئحغاء جم وؾىف يخم في وحىص ؾلُت الاهلالب لتزويغَا واغخهابهم الؿلُت الكغعيت للبالص.
ً
زامؿا :ئعضاص كىاهحن لحمايت زغواث مهغ ومداهمت الغةيـ املخلىع خؿنى مباعن  ،ومعاوهيه وول مً كام
وقاعن في الاهلالب على الؿلُت الكغعيت بالبالص .

الىاةب اإلاعخلل دمحم البلخااي الىاةب اإلاعخلل نفىث عبضالغني

الىاةب اإلاعخلل عهام ؾلُان

الىاةب اإلاعخلل خؿحن ئبغاَيم

الىاةب اإلاعخلل خؿً البروـ

الىاةب اإلاعخلل مدمىص الخًحرر

الىاةب اإلاعخلل مجضر كغكغ
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الىاةب اإلاعخلل عهام العغيان

ً
ؾاصؾا :ئعضاص كىاةم ؾىصاء بأؾماء ول مً كام باهتهان خلىق الكعب اإلاهغر وول مً ؾاعض أو خغى أو
اقترن بأر وؾيلت على طلً جمهيضا ملحاهمتهم .
ً
ؾابعا :اؾخىماٌ جىزيم حغاةم اهتهاواث خلىق ؤلاوؿان في مهغ واجساط ؤلاحغاءاث اللاهىهيت خياٌ مغجىبيها
صوليا وجيليف الفغيم اللاهىوي بمالخلت اإلاؿئىلحن عً جلً الاهتهاواث أمام اللًاء الضولي .
ً
زامىا :وكغ حميع اللىاهحن واللغاعاث والخلاعيغ الهاصعة مً املجلـ البرإلااوي ولجاهه على نفداجه بمىاكع
الخىانل الاحخماعي ووؾاةل ؤلاعالم اإلاغةيت واإلاؿمىعت واإلالغوءة .
وهللا وىل التوفيق ونعم ادلوىل ونعم النصري ،،،

اسطنبوؿ يف 2014 /12/28

عةيـ البرإلاان اإلاهغر
ص /زغوث هافع

الىاةب اإلاعخلل ؾعض الحؿيني

الىاةب اإلاعخلل عمغو ػوي

الىاةب اإلاعخلل نبحي نالح

الىاةب اإلاعخلل مدؿً عاض ي

الىاةب اإلاعخلل أخمض صياب

الىاةب اإلاعخلل فخحي قهاب الضيً

الىاةب اإلاعخلل دمحم كُامل

الىاةب اإلاعخلل زالض ألاػَغر
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تقسيسالبرملان املصسي حىل وشاط في الفترة من
( ) 2015 /12/31 - 2014 /12/20
الؼياعاث والللاءاث التي كامذ بها وفىص مً البرإلاان
 -1ػياعة الىالياث اإلاخدضة  23يىايغ3-فبرايغ  2015وللاءاث بأعًاء
اليىهجغؽ والخاعحيت ألامغيىيت وممثلي بعٌ اإلاىٓماث الحلىكيت والجاليت
اإلاهغيت في عضص مً الىالياث وجم زالٌ الللاءاث عغى لحليلت ألاوياع
في مهغ و قغح زُىعة اؾخمغاع الىٓام الاهلالبي في مهغ على الاؾخلغاع و
ألامً في اإلاىُلت والعالم وؾبل صعم اللًيت اإلاهغيت بيافت الىؾاةل اإلاخاخت

 -2اإلاكاعهت بىفض بغإلااوي في مإجمغ البرإلااهيحن ؤلاؾالميحن مً أحل اللضؽ وعلى َامل اإلاإجمغ علضث عضة للاءاث مع (
وفض بغإلاان الجؼاةغ  -وفض بغإلاان اإلاغغب  -وفض البرإلاان التروي  -وفض البرإلاان اإلاىعيخاوي  -وفض ليبيا )

الىاةب اإلاعخلل مسخاع البيه

الىاةب اإلاعخلل خاػم فاعوق

الىاةب اإلاعخلل أؾامت ياؾحن

الىاةب اإلاعخلل ؾعض أبىَالب

الىاةب اإلاعخلل ماَغ خؼيمت

الىاةب اإلاعخلل خؿً أبىقعيكع

13

الىاةب اإلاعخلل زالض اللمداور

الىاةب اإلاعخلل دمحم ؾليمان قلىف

 -3ػياعة الؿىغاٌ في مايى 2015
خيث كام وفض بغإلااوي يم الىاةب عاصٌ عاقض والىاةب أؾامت ؾليمان
بخًىع مإجمغ خىٌ الىؾُيت وألامً اللىمي في أفغيليا وجم على َامل
ً
اإلاإجمغ عضة للاءاث مع بغإلااهيحن مً الؿىغاٌ وأيًا بغإلااهيحن مً أفغيليا
والعالم ؤلاؾالمي وكاصاث خؼبيت وؾياؾيحن أفاعكت وجم قغح اللًيت اإلاهغيت
ً
وخليلت ألاوياع في مهغ واإلاكاعهت أيًا في وعقت عمل عً الىؾُيت وألامً ألافغيلي .
 -4حىلت لبعٌ الضوٌ ألاوعوبيت وقملذ َظٍ الجىلت هال مً -:
أ -بغيُاهيا ١٩- ١4مايى  " 2015ػياعة مجلـ اللىعصاث ومجلـ العمىم
 ،للاء مع بعٌ اللىعصاث  ،للاء مع بعٌ الجالياث العغبيت واإلاؿلمت ،
للاءاث مع بعٌ وؾاةل ؤلاعالم  ،اإلاكاعهت في وكفت اخخجاحيت يض أخيام
ؤلاعضام " وجم زالٌ جلً الللاءاث قغح لللًيت اإلاهغيت وؾبل صعمها مً
اإلاىٓماث والبرإلااهيحن ووؾاةل ؤلاعالم .

الىاةب اإلاعخلل دمحم قاهغ

الىاةب اإلاعخلل مدمىص شحىجه

الىاةب اإلاعخلل حماٌ العكغر

الىاةب اإلاعخلل خمضر عيىان

الىاةب اإلاعخلل مدمىص عامغ

الىاةب اإلاعخلل أخمض الخىالوي
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الىاةب اإلاعخلل مدمىص الحمامي

الىاةب اإلاعخلل خمضر خؿً

ب -فرنسا ٢٤-٢١مايو " 2015
للاء مع هاةب مً الحؼب الاقتراوي الفغوس ي  ،للاء مع أخض اإلاخدضزحن الغؾميحن
لىخلت ألاغلبيت البرإلااهيت في البرإلاان الفغوس ي و وعةيـ لجىت الثلافت اللغيب مً
عةيـ البرإلاان الفغوس ي  ،للاءاث مع هال مً الجاليت العغبيت والجاليت الترهيت في
فغوؿا  ،للاءاث مع بعٌ وؾاةل ؤلاعالم  ،للاء خلىقي كاهىوي مع وفض حىيف
ألازحر الظر كضم قياور اإلالغعيً الثماهيت في مفىييت خلىق ؤلاوؿان باألمم اإلاخدضة في حىيف  ،اإلاكاعهت في مؿحرة
ووكفت اخخجاحيت بباعيـ بالخيؿيم مع اجداص اإلاهغيحن بالخاعج للخىضيض باألوياع في مهغ " وجم زالٌ الللاءاث قغح
لللًيت اإلاهغيت وؾبل صعمها مً اإلاىٓماث والبرإلااهيحن ووؾاةل ؤلاعالم .

ج -الجرويج  ٢٧ -٢٤مايى " 2015
مدايغة في حامعت أوؾلى خىٌ اؾتراجيجياث اإلالاومت يض الاهلالب  ،للاء مع مغهؼ أوؾلى لحلىق ؤلاوؿان  ،للاء مع
مىٓمت العفى الضوليت  ، Amnesty Internationalللاء مع الخاعحيت الجرويجيت
جىاولىا فيه زُىعة ألاوياع الىاحمت عً الاهلالب العؿىغر  ،للاء مع لجىت
العالكاث الخاعحيت والضفاع في البرإلاان الجرويجي  ،جم عمل للاء للجاليت اإلاهغيت
والعغبيت وؤلاؾالميت  ،للاء ئعالمي مع كىاة الجؼيغة أمام البرإلاان الجرويجي "
وجم زالٌ َظٍ الؼياعة الترهحز على اإلالف الحلىقي في مهغ وجضَىع ألاوياع
بعض الاهلالب العؿىغر وقغح خليلت َظٍ ألاوياع ليل مً الباخثحن
والؿياؾيحن وممثلي الجالياث العغبيت وؤلاؾالميت وؤلاعالميحن وأزغ طلً في اػصياص وجحرة العىف وؤلاعَاب في اإلاىُلت .

الىاةب اإلاعخلل حماٌ َيبت

الىاةب اإلاعخلل ؾمحر زكبت

الىاةب اإلاعخلل علي عؼ الضيً
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الىاةب اإلاعخلل الؿيض هجيضة

ص -بلجييا  ٢٩- ٢٧مايى " 2015
للاء في اإلالغ الغؾمي للبرإلاان ألاوعوبي مع لجىت العالكاث الخاعحيت  ،للاء مع لجىت العالكاث الخاعحيت في البرإلاان البلجييي
 ،للاء في الخاعحيت البلجيىيت مع ميؿم الكغق ألاوؾِ ومضيغ ملف خلىق
ؤلاوؿان " وكض جم زالٌ الللاءاث عغى خليلت ما يدضر في مهغ وهيفيت
اإلاؿاعضة في الخىانل مع البرإلاان الضولي واملجلـ ألاوعوبي لحلىق ؤلاوؿان
وجىييذ الغؤيت للخغوج مً ألاػمت والخمؿً بدم الكعب اإلاهغر في جلضيغ
ول مً وكف مؿاهضا لحله في الحغيت والىغامت وصولت اللاهىن .

ٌ -الؿىيض 29مايى  3-يىهيى " 2015
للاء مع أعًاء مً لجىت العالكاث الخاعحيت بالبرإلاان الؿىيضر  ،للاءيً مع الجاليت اإلاهغيت والعغبيت  ،للاء صحفيحن
هاقُحن إلاعغفت هيفيت صعمهم في مكغوعاتهم بفضح املجاػع التي اعجىبها العؿىغ
في مهغ " وكض جم زالٌ الللاءاث قغح زُىعة اؾخمغاع الىٓام الاهلالبي في
مهغ على الاؾخلغاع وألامً في اإلاىُلت والعالم وفي يىء اػصياص مىٓىمت الفؿاص
وانهياع مىٓىمت العضالت مما يإصر الؾخدالت الاؾدثماع .

الىاةب اإلاعخلل ؾيض اللاض ي

الىاةب اإلاعخلل ؾيض خؼيً

الىاةب اإلاعخلل مدمىص خلمي
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الىاةب اإلاعخلل دمحم عبضاليافي

و -الىمؿا 6يىليى 8 -يىليى " 2015
للاء مع عضص مً أعًاء البرإلاان الىمؿاور  ،وللاء مع وفض
مً خؼب ألاخغاع الىمؿاور  ،للاء مع وػيغ الخاعحيت على
َامل حلؿت للبرإلاان جم علضَا إلاىاككت ألاوياع في مهغ "
وكض جم زالٌ الؼياعة عغى كًيت الاهلالب وأزغة الؿلبي على
مهغ وعلى مؿخلبل الضيملغاَيت في اإلاىُلت هيل وجم
الاجفاق على عضص مً الخُىاث الايجابيت مع البرإلاان
الىمؿاور مثل مساَبت البرإلاان ألاوعوبي و ؤلاجداص ألاوعوبي مً زالٌ أعًاءَم بًغوعة أن ييىن لهم صوع في الظهغي
الثاهيت إلاظبدت عابعت يىم  ١٤أغؿُـ  ،جلضيم َلب مىاككت ألاوياع في مهغ مً ألاعبع أخؼاب الغةيؿيت في الىمؿا في
خًىع الىفض اإلاهغر  ،علض حلؿت زانت بالبرإلاان الىمؿاور خًغَا وػيغ الخاعحيت الىمؿاور وأعًاء بالبرإلاان
اإلاهغر وأنضع البرإلاان بيان يىضص باالهلالب العؿىغر في مهغ واهتهاواث خلىق ؤلاوؿان التي يخعغى له الكعب اإلاهغر .

ػ -للاء مع بعٌ الحغواث الؿياؾيت وبغإلااهيحن في الجؼاةغ واإلاكاعهت في وكفاث اخخجاحيت للخىضيض باألوياع في مهغ
وزانت أخيام ؤلاعضام التي نضعث بدم معاعض ي الاهلالب وأيًا اإلاؿاعضة في الخىانل مع اإلاىٓماث والبرإلااهاث الضوليت
ّ -للاء مع وفض مً البرإلاان الاهضوهيس ي وجم زالله عغى اللًيت اإلاهغيت وؾبل اإلاؿاعضة في عغيها وجبيان خليلت
ألاوياع في مهغ للمىٓماث والبرإلااهاث آلاؾيىيت وؾبل الخعاون اإلاكترن بحن هال مً البرإلاان اإلاهغر والاهضوهيس ي

الىاةب اإلاعخلل ػهغيا الجىايني

الىاةب اإلاعخلل َاعق نالح

الىاةب اإلاعخلل املحمضر عبضاإلالهىص
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الىاةب اإلاعخلل يؿغر بيىمي

َظا وما ػاٌ يخىانل عضص هبحر مً أعًاء البرإلاان بكيل شخص ي مع عضص هبحر مً البرإلااهيحن والؿياؾيحن في معٓم صوٌ
العالم لفخذ كىىاث اجهاٌ عؾميت مع بغإلااهاث َظٍ الضوٌ وخيىماتهم للخعاون اإلاكترن والعمل على جىنيل اللًيت
اإلاهغيت وعغى خليلت ألاوياع في مهغ و قغح زُىعة اؾخمغاع الىٓام الاهلالبي في مهغ على الاؾخلغاع وألامً في
اإلاىُلت والعالم وؾبل خل َظٍ اللًيت
*** الليام باعضاص وجىفيظ وعقخحن عمل أخضَما خىٌ مكغوع الخفغيعت الجضيضة للىاة الؿىيـ في

( 2015 /7/29

اللجىت الاكخهاصيت ) وكامذ باهخاج صعاؾت قاملت عً َظا اإلاكغوع ومساَغٍ وألايغاع الاكخهاصيت له والىعقت الثاهيت
خىٌ أوعوبا وميىهاتها الؿياؾيت في  ( 2015 /8/1لجىت العالكاث الخاعحيت )
*** جلغيغ ػياعة ئلى الىالياث اإلاخدضة في الفترة مً  8-6الي 2015 -8-23
هيىحغس ي  8-6أغؿُـ 2015
 -1الخلي الىفض مع مجمىعه مضعىٍ مً كاصة الجاليت اإلاهغيت للحىاع
مع الًيىف الىغام وطالً يىم الخميـ اإلاىافم _2015 /8/6
 -2زم وان الللاء الجماَحرر في  2015 /8/7والظر خًغٍ الؿيض عمؼر هالعن الىاةب العام الؿابم  /وػيغ العضٌ الؿابم
وكض كضم له صعع باؾم البرإلاان واؾم الجاليت اإلاهغيت وكض وان الغحل خاؾما في مىكفه مً خغيت الكعب اإلاهغر وَى
يخىكع أن جيىن مهغ همىطحا للخدغع في هثحر مً صوٌ العالم بؿبب عملها الخاعيخي والثلافي والجغغافي .
فلىعيضا  10-8أغؿُـ 2015
 -1بضأ الللاء بضعىة كاصة الجاليت للدكاوع خىٌ الغؤي لخدليم الحغيت وصولت اللاهىن وصوع الجاليت اإلاهغيت في صعم َظا
الحغان .
 -2للاء مىؾع مع أبىاء الجاليت في أوعالهضو فلىعيضا وَظا َى عابِ الللاء https://youtu.be/mnE0ufEGfu0

الىاةب اإلاعخلل حماٌ شحاجه

الىاةب اإلاعخلل أخمض زاَغ

الىاةب اإلاعخلل دمحم الؼياث
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الىاةب اإلاعخلل ئبغاَيم أبىعىف

واليفىعهيا (لىؽ اهجلىؽ)  16-11أغؿُـ 2015
 -1للاء مع كاصة الجاليت خًغٍ عضص مً كاصة العمل اإلاهغر والعغبي
وؤلاؾالمي للخعغيف باللًيت اإلاهغيت وكيم املجخمع ألامغييي مً الحغيت
والضيملغاَيت وصولت اللاهىن
 -2للاء مدضوص مع كاصة العمل اإلاهغر
 -3للاء مىؾع مع الجاليت
 -4عاص الىفض الي لىؽ اهجلىؽ بعض ػياعة ؾان صياحى للمكاعهت في اإلآاَغة أمام اللىهليت اإلاهغيت
وَظا أخض عوابِ للمٓاَغة https://www.youtube.com/watch?v=3a1PmO1af70

الللاء الغابع في ؾان صياحى  19-16أغؿُـ 2015
 -1للاء مع كاصة الجاليت اإلاهغيت لكغح أبعاص اللًيت اإلاهغيت
 -2للاء مدضوص مع كاصة الجاليت اإلاهغيت
 -3للاء مدضوص مع كاصة العمل ؤلاؾالمي
 -4للاء مىؾع مع أعًاء الجاليت اإلاهغيت
 -5خىاع جلفؼيىوي مع كىاة الخلفؼيىن املحليت مع ص .صعصيغر
 -٦للاء مع فغيم الؿيىاجىع صياها فاييؿخحن عً واليت واليفىعهيا

الىاةب اإلاعخلل زالض بىىعة

الىاةب اإلاعخلل ػيً العابضيً ئمباعن
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الىاةب اإلاعخلل ؾيض َييل

الىاةب اإلاعخلل زالض قلل

الللاء الخامـ َيىؾتن جىؿاؽ  23-19أغؿُـ 2015
 -1للاء لخباصٌ الغؤي مع كاصة الجاليت اإلاهغيت
 -2للاء مع كاصة الجاليت وجلضيم عغى عً الغؤيت ؤلاؾتراجيجيت إلاهغ 2025
 -3للاء أزغ مع كاصة الجاليت اإلاهغيت وجم فيه الاجفاق علي جُىيغ العمل اإلاإؾـ
للحغيت وصولت اللاهىن
 -4للاء مىؾع مع الجاليت اإلاهغيت والعغبيت وؤلاؾالميت
*** ػياعة وفض بغإلااوي للضولت الجؼاةغ في 25أغؿُـ ئلى  3ؾبخمبر 2015
 -1اإلاكاعهت في مإجمغ خغهت مجخمع الؿلم والظر جم مكاعهحن مً وافت ألاَياف الجؼاةغيت باإليافت الي ؾياؾيحن ووػعاء
مً عضة صوٌ
 -2عمل للاءاث جليفؼيىهيت مع عضة مدُاث واؾعت الاهدكاع لكغح اللًيت
اإلاهغيت وأوياع خلىق ؤلاوؿان في مهغ
 -3اإلاكاعهت في فعالياث الجامعت الهيفيت لحغهت البىاء الىَني وخغهت خمـ
 -4للاء أخض عؤؾاء حمعيت خلىق ؤلاوؿان والىخلت البرإلااوي لحؼب النهًت
 -5للاء الؿيض فاعوق كؿُىُحن مؿدكاع الغةاؾت لحلىق ؤلاوؿان
 -6للاءاث مع هىاب مً أخؼاب مسخلفت منها الحؼب الحاهم

الىاةب اإلاعخلل نالح وعمان

الىاةب اإلاعخلل يؿغر حعيلب

الىاةب اإلاعخلل حابغ مىهىع
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الىاةب اإلاعخلل دمحم عبضالعٓيم

*** ػياعة وفض بغإلااوي إلاالحزيا للمكاعهت في مىخضي وىالاإلابىع للفىغ والحًاعة اإلاىعلض يىمي  28 ،27هىفمبر 2015
علض اإلاىخضي َظا العام جدذ عىىان " دور الحرية والديمقراطية في تحقيق االستقرار واألمن " وكض َغخذ عضة وعكاث
عمل مً بعٌ الؿاصة ألاواصيميحن والؿياؾيحن في َظا اإلاىيىع
 الخلى وفض البرإلاان اإلاهغر اإلاكاعن في مىخضي وىالاإلابىع للفىغوالحًاعة ص /مهاجحر دمحم ناوع النهًت اإلاالحزيت وعةيـ الىػعاء
ً
ً
مُىال بحن مهاجحر والىفض البرإلااوي اإلاهغر
الؿابم وصاع خىاعا
خىٌ الخعليم والخىميت والاكخهاص والعضالت الاحخماعيت
وآلياث هلل الخجغبت اإلاالحزيت والعضيض مً اللًايا الهامت .
هما جم على َامل الللاء جلضيم هبظة مسخهغة عً صوع البرإلاان
اإلاهغر الكغعي وأوكُخه البرإلااهيت وصوعٍ الؿياس ي في مداعبت
الاهلالب العؿىغر .
وجلضيم جلغيغ مترحم بحجم الاهتهاواث وؤلاحغام الظر يغجىبه
ً
الىٓام الاهلالبي في مهغ ججاٍ الكعب اإلاهغر مىزلا مً جلاعيغ معخمضة مً اإلاىٓماث الضوليت .

 الخلى وفض البرإلاان اإلاهغر اإلاكاعن في مىخضي وىالاإلابىع للفىغوالحًاعة بعٌ الىفىص العغبيت وؤلاؾالميت إلاىاككت ألاوياع علي
مؿخىر الخدضر الظر جخعغى له ألامت مع قغح لألوياع الضازليت
والخاعحيت التي جديِ بمهغ في ْل وحىص الاهلالب العؿىغر

الىاةب اإلاعخلل مدمىص عالم

الىاةب اإلاعخلل عبضالغخيم عبضالؿالم

الىاةب اإلاعخلل خمضر ئؾماعيل
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الىاةب اإلاعخلل عالء زليفت

اإلاغاؾالث
البرإلاان الضولي والبرإلاان ألاوعوبي والعغبي واالجداص ؤلافغيلي يىايغ 2015 /

زُاب حعغيفي للبرإلاان وئعاصة اوعلاص الجلؿاث

بغإلااهاث أهثر مً 70صولت أحىبيت وعغبيت يىايغ 2015 /

زُاب حعغيفي للبرإلاان وئعاصة اوعلاص الجلؿاث

ألامم اإلاخدضة يىايغ 2015 /

الخدظيغ مً الخعامل مع الاهلالب وعضم الاعخضاص بأر اجفاكياث معه

مىٓمت العمل الضوليت يىايغ 2015 /

ججميض عًىيت مهغ

اإلافىى الؿامي لحلىق ؤلاوؿان يىايغ 2015 /

االهتهاواث الحلىكيت في مهغ

الخدظيغ مً الخىكيع على أر اجفاكياث أو معاَضاث مع خيىمت
البىً الضولي ومىٓمت اليىميؿا ونىضوق الىلض الضولي وأهثر مً  50مىٓمت
اكخهاصيت وخيىماث صوٌ واهذ مكاعهت في اإلاإجمغ الاكخهاصر في ماعؽ اإلااض ي الاهلالب وعضم الالتزام بها وجىييذ آلازاع الؿيئت الىاججت عً
الؿياؾاث الاكخهاصيت التي جدبعها ؾلُت الاهلالب
ماعؽ 2015 /
مغاؾلت أهثر مً  250مجمىعت اكخهاصيت صوليت وقغواث عاإلايت وعغبيت واهذ
مكاعهت في اإلاإجمغ الاكخهاصر في ماعؽ اإلااض ي ماعؽ 2015 /

الخدظيغ مً الخىكيع على أر اجفاكياث أو معاَضاث مع خيىمت
الاهلالب وعضم الالتزام بها وجىييذ آلازاع الؿيئت الىاججت عً
الؿياؾاث الاكخهاصيت التي جدبعها ؾلُت الاهلالب

الحيىمت ألازيىبيت والبرإلاان ألازيىبي وألامم اإلاخدضة والبىً الضولي ونىضوق
زُاب للخدظيغ مً مساَغ ؾض النهًت على الكعب اإلاهغر
الىلض الضولي ومىٓمت ألاغظيت والؼعاعت باألمم اإلاخدضة وبغهامج ألامم اإلاخدضة
ومساَغٍ على ألامً والؿلم في اللاعة ألافغيليت وعضم الاعتراف بأر
للبيئت و الهىضوق الضولي للخىميت الؼعاعيت والاجداص ألافغيلي والبرإلاان ألاوعوبي
اجفاكياث جبرمها خيىمت الاهلالب مع الجاهب ألازيىبي
والاجداص ألاوعوبي وؤلاصاعة ألامغيىيت والحيىمت الهيىيت ماعؽ 2015 /
البرإلاان التروي والحيىمت الترهيت ماعؽ 2015 /

زُاب لفخذ اجهاٌ مع البرإلاان والحيىمت الترهيت وَلب ئحغاء للاء

الحيىمت الخىوؿيت والبرإلاان الخىوس ي وخغهت النهًت ماعؽ 2015 /

الخعؼيت في أخضار ئعَابيت

عةيـ اجداص اإلاهغيحن بالخاعج ماعؽ 2015 /

زُاب حعغيفي للبرإلاان وئعاصة اوعلاص الجلؿاث والخعاون لعلض
للاءاث مع الجالياث اإلاهغيت في الخاعج

الغةيـ التروي والحيىمت الترهيت و البرإلاان التروي أبغيل 2015

زُاب حعؼيت في اإلاضعي العام التروي

البرإلاان ألاؾباوي والحيىمت ألاؾباهيت أبغيل 2015

الخدظيغ مً ػياعة الؿيس ي وعضم الاعتراف بأر اجفاكياث يبرمها مع
الحيىمت ألاؾباهيت

مغاؾلت أهثر مً  50عةيـ صولت وخيىمت مايى 2015

أخيام ؤلاعضام في مهغ وألاخيام بدم الغةيـ مغس ي وجلاعيغ عً
اهتهاواث خلىق ؤلاوؿان في مىظ الاهلالب العؿىغر
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مغاؾلت بغإلااهاث صوليت ومىٓماث عاإلايت مثل املحىمت الجىاةيت
الضوليت وألامم اإلاخدضة وغحرَا مً اإلاىٓماث الضوليت والحلىكيت
مايى 2015

أخيام ؤلاعضام في مهغ وألاخيام بدم الغةيـ مغس ي وجلاعيغ عً اهتهاواث
خلىق ؤلاوؿان في مىظ الاهلالب العؿىغر

مغاؾلت العضيض مً الؿياؾيحن والحلىكيحن مايى 2015

أخيام ؤلاعضام في مهغ وألاخيام بدم الغةيـ مغس ي وجلاعيغ عً اهتهاواث
خلىق ؤلاوؿان في مىظ الاهلالب العؿىغر

اإلاؿدكاعة ألاإلااهيت وعةيـ البرإلاان ألاإلااوي يىهيى 2015 /

الخدظيغ مً ػياعة الؿيس ي وعضم الالتزام بأر اجفاكياث يبرمها مع الحيىمت
ألاإلااهيت

عةيـ البرإلاان ألاإلااوي يىهيى 2015 /

زُاب قىغ إلاىكفه مً ػياعة الؿيس ي وعفًه ملابلخه

الغةيـ التروي والحيىمت الترهيت يىهيى 2015 /

التهىئت بعلض الاهخساباث الترهيت

عةيـ البرإلاان ألاإلااوي يىهيى 2015 /

الخىضيض بمىكف الحيىمت ألاإلااهيت ججاٍ اخخجاػ اللحفي أخمض مىهىع
ً
زُاب للتهىئت باهخسابه عةيؿا للبرإلاان

عةيـ البرإلاان الىمؿاور وعؤؾاء الىخل البرإلااهيت بالبرإلاان يىليى /
2015

زُاب قىغ الؾخلباٌ البرإلاان الىمؿاور وفض بغإلااوي مهغر ومىاككت ألاخضار
في مهغ في حلؿت عامت للبرإلاان

عةيـ البرإلاان الايُالي والؿفاعة الايُاليت بترهيا يىليى 2015 /

زُاب وبيان للخىضيض بخفجحر اإلاغهؼ الثلافي الايُالي باللاَغة

ألامم اإلاخدضة وبغإلااهاث أهثر مً  60صولت وبغإلااهيحن عغب وئؾالميحن
وبغإلااهيحن أوعوبيحن ومىٓماث صوليت وخلىكيت

اإلاكاعهت في الحملت الضوليت التي جُالب ألامم اإلاخدضة واإلاىٓماث الضوليت
والحلىكيت والحيىماث إلجساط مىكف خليلي وفعاٌ لىكف أخيام ؤلاعضام
اإلاؼمع جىفيظَا بدم الغةيـ مغس ي والعضيض مً معاعض ي الاهلالب

ألامم اإلاخدضة ومىٓماث صوليت وخلىكيت والبرإلااهاث في معٓم صوٌ
العالم يىليى 2015 /

زُاب لخىييذ والخىضيض مً ججاَل ؾلُاث املجخمع الضولي والحيىماث ججاٍ
ما جلىم به ؾلُاث الاهلالب ججاٍ الغةيـ مغس ي وحعغى خياجه للخُغ هديجت
ؤلاَماٌ الهحي

ألامم اإلاخدضة ومىٓماث صوليت وخلىكيت والبرإلااهاث في معٓم صوٌ
العالم يىليى 2015 /

زُاب بكأن الاعخلاٌ الخعؿفي بدم ألاَفاٌ في مهغ وئَضاع خلىكهم
وخغياتهم

البرإلااهاث في معٓم صوٌ العالم يىليى 2015 /

الغص على الخُاب التي كامذ ؾلُاث الاهلالب بخىػيعها على ؾفاعاث الضوٌ
املخخلفت لخبريغ أخيام ؤلاعضام والحىم على الغةيـ مغس ي والعؼم على جىفيظ
جلً ألاخيام

عةيـ البرإلاان التروي يىليى 2015 /
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عؤؾاء بعٌ الضوٌ والحيىماث اإلاكاعهت في خفل افخخاح كىاة
الؿىيـ

الخدظيغ مً مغبت مكاعهتها الىٓام الاهلالبي في مهغ في َظا العبث وؤلايغاع
بملضعاث الضولت اإلاهغيت وأزغ طلً على عالكاث جلً الضوٌ مع مهغ في
اإلاؿخلبل

عةيـ اإلاىؿيً والحيىمت والبرإلاان في اإلاىؿيً 2015 /9/16

زُاب حعؼيت في ضحايا الحاصر الظر كامذ به كىاث الاهلالب في اللحغاء
الغغبيت ججاٍ الؿياح اإلاىؿيىيحن

عؤؾاء الضوٌ والحيىماث والبرإلااهاث الضوليت واإلاىٓماث الحلىكيت
والضوليت والغمىػ الؿياؾيت في العالم والعضيض مً البرإلااهيحن في
العالم ؤلاؾالمي وأوعوبا وأمغييا 2015 /10/ 9،8،7

اإلاكاعهت في خملت ئعضام وًَ وئخياء فعالياث اليىم العالمي إلاىاًَت علىبت
ؤلاعضام مً زالٌ صعىة الؿاصة اإلاغؾل ئليهم َظٍ الخُاباث للخىكيع على بيان
عفٌ وئصاهت علىبت ؤلاعضام ججاٍ اإلاعاعيحن الؿياؾيحن في مهغ

ألامم اإلاخدضة والضوٌ الخمـ الضاةمت العًىيت في مجلـ ألامً
2015 /10/14

زُاب لخدضيض مىكف البرإلاان اإلاهغر الكغعي مً مغبت خهىٌ الىٓام الحالي
في مهغ على ملعض صاةم في مجلـ ألامً الضولي في ْل وافت الاهتهاواث والجغاةم
التي يماعؾها ججاٍ خلىق ؤلاوؿان في مهغ وئعؾاٌ جلغيغ يىزم ول َظٍ الجغاةم
والاهتهاواث

البرإلااهاث الضوليت والحيىماث واإلاىٓماث 2015 /10/22

زُاب يىضح مىكف البرإلاان اإلاهغر الكغعي مً مهؼلت الاهخساباث البرإلااهيت
التي ججغيها ؾلُاث الاهلالب في مهغ وجدظيغ َظٍ الضوٌ مً الخعامل مع َظٍ
الؿلُاث التي أجذ باهلالب عؿىغر وجلىم باحغاء اهخساباث بغإلااهيت قهض
الجميع بتزويغَا

الغةيـ التروي وعةيـ الىػعاء 2015 /11/3

ً
التهىئت بالعغؽ الضيملغاَي التي قهضجه جغهيا ممثال في الاهخساباث البرإلااهيت

الغةيـ الفغوس ي وعةيـ مجلـ الكيىر وعةيـ الجمعيت الىَىيت
2015 /11/17

بغكيت عؼاء في أخضار باعيـ ؤلاعَابيت

البرإلاان التروي 2015 /11/27

ئوكاء حمعيت ؤلازىة البرإلااهيت اإلاهغيت الترهيت

البرإلااهاث واإلاىٓماث واإلاإؾؿاث الضوليت وعؤؾاء الضوٌ والحيىماث
وبغإلااهيحن عغب ومً مسخلف صوٌ العالم 2015 /12 / 10،9

اإلاكاعهت في الحملت الضوليت إلهلاط ص /ؾعض الىخاجني وآالف اإلاعخللحن

َظا وكض وعص ئلى البرإلاان زُاب مً هال مً املحىمت الجىاةيت الضوليت بسهىم الكيىي اإلالضمت مً البرإلاان بكأن مداهمت
ً
الغةيـ وأخيام ؤلاعضام واهتهاواث خلىق ؤلاوؿان في مهغ كيض البدث ووعص أيًا زُاب مً الغةاؾت الفغوؿيت أهضث فيه
اؾخالمها للخُاباث اإلاغؾلت مً البرإلاان بكأن مداهمت الغةيـ وأخيام ؤلاعضام واهتهاواث خلىق ؤلاوؿان في مهغ وأنها ؾىف
جىاكل َظا ألامغ وأيًا الؼياعة ألازحرة للىمؿا واهذ بضعىة عؾميت مً خؼب ألاخغاع الىمؿاور وهخلخه البرإلااهيت ووعصث ئليىا عصوص
24

مً بعٌ هىاب البرإلاان الؿىيضر وعلى عأؾهم عةيـ لجىت العالكاث الخاعحيت وبعٌ الىىاب آلازغيً أعلىىا فيها مكاعهتهم في
الحملت الضوليت اإلاُالبت بىكف أخيام ؤلاعضام في مهغ وجىضيهم باألوياع في مهغ وفي َظا الخهىم وعص ئليىا زُاب مً
املجلـ الاجداصر الؿىيؿغر أوضح لىا فيه مىكفهم الغافٌ لعلىبت ؤلاعضام وؤلاحغاءاث التي جلىم بها الىٓام الاهلالبي في مهغ
مً مداهماث َؼليت وجفخلغ ألصوى معايحر العضالت وؤلاحغاءاث التي اجسظتها الؿلُاث الؿىيؿغيت ججاٍ الىٓام اإلاهغر

الخلاعيغ التي نضعث مىظ ئعاصة الاوعلاص
 جلغيغ بكأن جضَىع الهىاعت مىظ الاهلالب ( اللجىت الاكخهاصيت ) جلغيغ عً الغاػ الُبيعي والخىاػٌ عىه الؾغاةيل ( لجىت الضفاع وألامً اللىمي ) جلغيغ عً جهجحر أَالي ؾيىاء ( لجىت الضفاع وألامً اللىمي ) جلغيغ اللجىت الدكغيعيت عً اللىاهحن والدكغيعاث التي نضعث زالٌ الاهلالب جلغيغ عً الاهخساباث الدكغيعيت 2015 جلغيغ عً حغاةم ؤلاهلالب واهتهاواجه لحلىق ؤلاوؿان اإلاهغر ( لجىت خلىق ؤلاوؿان ) جلغيغ عً أخيام ؤلاعضام في مهغ جلغيغ عً كًايا الغةيـ جلغيغ لجىت خلىق ؤلاوؿان بالبرإلاان اإلاهغر خىٌ خالت خلىق ؤلاوؿان في مهغ زالٌ قهغ مايى 2015 جلغيغ البرإلاان اإلاهغر عً خالت الحلىق والحغياث في مهغ زالٌ عامي الاهلالب العؿىغر 2015 /7/2 : 2013 /7/3 جلغيغ البرإلاان اإلاهغر عً الىيع الاكخهاصر بعض عامحن مً الاهلالب العؿىغر في مهغ صعاؾت عً مساَغ مكغوع الخفغيعت الجضيضة للىاة الؿىيـ والؼيف ؤلاعالمي التي جماعؾه ؾلُت الاهلالب خىٌ َظااإلاكغوع
 جلغيغ اللجىت ؤلاكخهاصيت بالبرإلاان اإلاهغر خىٌ مكاول وجدضياث اللُاع الؼعاعي في مهغ جلغيغ اللجىت ؤلاكخهاصيت بالبرإلاان اإلاهغر خىٌ الضيً العام والىخاةج وألازُاع اإلاترجبت على ػياصجه جلغيغ اللجىت الاكخهاصيت عً جضَىع ؾعغ نغف الجىيه اإلاهغر25

 جلغيغ اللجىت ؤلاكخهاصيت بالبرإلاان اإلاهغر خىٌ زُىعة الخعضيالث التي أحغتها ؾلُت الاهلالب علي كاهىن الًغيبت عليالضزل
 -جلغيغ اللجىت ؤلاكخهاصيت بالبرإلاان اإلاهغر عً حعىيٌ اجفاق الغاػ مع الىيان الههيىوي

اللىاهحن التي أنضعَا البرإلاان
 كاهىن عكم  1لؿىت  2015بانضاع الجغيضة الغؾميت -كاهىن عكم  2لؿىت  2015الخام بالغاء حميع ما جم مً كغاعاث ما بعض الاهلالب

مكغوعاث اللىاهحن التي جىاكل بلجان املجلـ
 كاهىن الحفاّ على زغوة مهغ مً الغاػ بالبدغ اإلاخىؾِ. كاهىن الحفاّ على ؾيىاء مً الًياع . كاهىن الحفاّ على خهت مهغ مً مياٍ نهغ الىيل . كاهىن الحفاّ على زغواث مهغ مً النهب اإلاىٓم . -كاهىن الجمعياث

 -كاهىن املحىمت الضؾخىعيت

 -كاهىن الخضمت اإلاضهيت

 -كاهىن الؿلُت اللًاةيت

 -كاهىن العمل

 -كاهىن الاؾدثماع

 -كاهىن املحاهماث الثىعيت

 -كاهىن الحغؽ الىَني

 -كاهىن الحىم املحلي

اإلاإجمغاث ؤلاعالميت واللحفيت
 مإجمغ الاوعلاص ألاوٌ واؾخمغ إلاضة زالر أيام مإجمغ صحفي بكأن اإلاإجمغ الاكخهاصر في ماعؽ اإلااض ي اإلاكاعهت في مإجمغ صحفي يم وافت الىياهاث الؿياؾيت اإلاىاًَت لالهلالب كبل حلؿت الحىم على الغةيـ26

 مإجمغ صحفي علب وفاة الىاةب فغيض ئؾماعيل صازل اإلاعخلل اإلاكاعهت في مإجمغ صحفي يم وافت الىياهاث الؿياؾيت اإلاىاًَت لالهلالب للخىضيض بأخيام ؤلاعضام والحىم باعضام الغةيـ احخماع جدًحرر لضعىة اللىي الثىعيت للخىخض مع ؾياؾيحن وعمىػ زىعيت بضون أر خًىع ئعالمي مإجمغ للجىت الاكخهاصيت لخىييذ آزاع وأيغاع مكغوع الخفغيعت الجضيضة للىاة الؿىيـ وئَضاع اإلااٌ العام والاكتراى والىظبؤلاعالمي خىٌ فىاةض َظا اإلاكغوع
 اإلاكاعهت في اإلاإجمغ اللحفي الظر أكيم في اليىم العالمي إلاىاًَت علىبت ؤلاعضام وئللاء ولمت باؾم البرإلاان اإلاهغر اإلاكاعهت في مإجمغ عفٌ اهخساباث الضم والتي يكاعن فيها مع البرإلاان اإلاهغر الخدالف الىَني لضعم الكغعيت واملجلـ الثىعراإلاهغر

 اإلاكاعهت بىفض بغإلااوي عفيع اإلاؿخىر في مإجمغ البرإلااهيحن الاؾالمحن في اؾُىبىٌ واهخساباث عضص مً الىىاب اإلاهغيحن في جأؾيـعابُت بغإلااهيىن مً أحل اللضؽ
 -اهُالق اإلاىكع الغؾمي للبرإلاان هىافظة ئعالميت عؾميت للبرإلاان

/http://parliament-egy.org

 صقيذ لجىت خلىق ؤلاوؿان بالبرإلاان اإلاهغر خملت خلىكيت بعىىان سجىن كاجلت وتهضف الحملت ئلى فضح أؾاليب اللمعوالخىىيل التي جماعؾها ؾلُت الاهلالب بدم اإلاعخللحن الؿياؾيحن ؾىاء في السجىن العمىميت أو أماهً ؤلاخخجاػ
 البضء في جضقحن بغهامج جلفؼيىوي أؾبىعي على كىاة الثىعة بعىىان بغإلاان الثىعة وكض جمذ ئطاعت خللخحن مىه يىاكل أَماللًايا واإلالفاث التي يدىاولها البرإلاان اإلاهغر الكغعي في الخاعج وصوعٍ في ئؾلاٍ الاهلالب العؿىغر في مهغ

البياهاث التي نضعث عً البرإلاان
 بيان الخأؾيـ واؾخئىاف الاوعلاص بيان زام بأخضار الخهجحر في ؾيىاء بيان عاحل خىٌ ئعاصة وكغ الغؾىم اإلاؿيئت للىبي دمحم نلي هللا عليه وؾلم  15يىايغ 2015 بيان املجلـ بكأن بيان البرإلاان ألاوعوبي  16يىايغ 2015 بيان بمىاؾبت طهغي يىايغ وصعم الثىاع  24يىايغ 2015 عؾالت مً البرإلاان اإلاهغر ئلى الكعب اإلاهغر العٓيم  29يىايغ 2015 بيان للغص على وػاعة الخاعحيت بكأن بيانها الهاصع عً البرإلاان 1فبرايغ 201527

 بيان املجلـ بكأن بيان البرإلاان ألاوعوبي  16يىايغ 2015 بيان حعؼيت ضحايا أخضار مجؼعة الضفاع الجىر 9فبرايغ 2015 بيان اعخباع خغهت خماؽ مىٓمت ئعَابيت  1ماعؽ 2015 بيان عاحل بكأن ئعضام الكاب مدمىص عمًان 7ماعؽ 2015ً
 اهخساب ص /حماٌ خكمذ عةيؿا للبرإلاان 7ماعؽ 2015 بيان حعؼيت ضحايا أخضار جىوـ  18ماعؽ 2015 بيان البرإلاان اإلاهغر خىٌ اجفاكيت مياٍ الىيل  22ماعؽ 2015 بيان البرإلاان اإلاهغر خىٌ اجفاقي ؾض النهًت ) 29 ( 2ماعؽ 2015 بيان البرإلاان اإلاهغر خىٌ أخيام ؤلاعضاماث في كًيت عغب قغهـ  3أبغيل 2015 بيان عاحل مً البرإلاان اإلاهغر بسهىم ػياعة كاةض الاهلالب الؿيس ي ئلى أؾباهيا  30أبغيل 2015 بيان حعؼيت العميض َاعق الجىَغر 2مايى 2015 بيان مً البرإلاان اإلاهغر بسهىم مجؼعة كغيت البهاعَت 10مايى 2015 بيان البرإلاان اإلاهغر خىٌ وفاة ص  /فغيض ئؾماعيل في سجىن الاهلالب  14مايى 2015 بيان البرإلاان اإلاهغر بسهىم وفاة الىاةب /دمحم الفالخجي في سجىن الاهلالب العؿىغر  25مايى 2015 بيان البرإلاان اإلاهغر بسهىم خاصزت اغخياٌ الىاةب العام  30يىهيى 2015 بيان البرإلاان اإلاهغر للخىضيض بخفجحر اإلاغهؼ الثلافي الايُالي باللاَغة 11يىليى 2015 بيان البرإلاان اإلاهغر خىٌ صحت الغةيـ 2015 /7/23 بيان البرإلاان اإلاهغر خىٌ الاعخلاٌ الخعؿفي بدث ألاَفاٌ في مهغ 2015 /7/23 بيان البرإلاان اإلاهغر خىٌ واعزت غغق مغهب الىعاق 2015 /7/26 بيان البرإلاان اإلاهغر خىٌ خاصزت اكخدام اإلاسجض ألاكص ى 2015 /7/2628

 بيان البرإلاان اإلاهغر خىٌ الخهفيت الجؿضيت والخعظيب وؤلازفاء اللؿغر 2015 /8/9ً
 بيان البرإلاان اإلاهغر في الخاعج صفاعا عً ألاكص ى واإلاغابُحن 2015 /9/14 بيان مً لجىت خلىق ؤلاوؿان خىٌ اإلاماعؾاث الههيىهيت في اللضؽ 2015 /10/19 بيان للكعب اإلاهغر مً البرإلاان الكغعي اإلاىخسب بسهىم اهخساباث بغإلاان الاهلالب 2015 /10/20 بيان مً البرإلاان اإلاهغر بسهىم ئعخلاٌ الىاةبحن خؿحن ئبغاَيم  ،مهُفى قغيفه 2015 /10/27 بيان البرإلاان اإلاهغر لتهىئت الكعب التروي وح ػب العضالت والخىميت بيخاةج الاهخساباث البرإلااهيت 2015 /11/1 بيان مً لجىت خلىق ؤلاوؿان بالبرإلاان اإلاهغر خىٌ ئزخُاف الكاب اإلاهغر بضع الجمل مً خفل ػفافه 2015 /11/12 بيان البرإلاان اإلاهغر بسهىم اعخلاٌ الىاةب ؾعض أبىَالب 2015 /11/14-

بيان مً البرإلاان اإلاهغر بسهىم اعخضاء كىاث أمً الاهلالب على بعٌ أقلاةىا الؿىصاهيحن أزىاء جىاحضَم باللاٍ عة 2015 /11/19

 -بيان لجىت خلىق ؤلاوؿان بالبرإلاان اإلاهغر خىٌ خاالث اللخل جدذ الخعظيب بأكؿام الكغَت في قهغ هىفمبر 2015

 بيان البرإلاان اإلاهغر خىٌ ػياعة كاةض الاهلالب العؿىغر عبض الفخاح الؿيـرلليىهان 2015 /12/10 -بيان ئعالن اهُالق خملت#أنا_مصرى_أنا_إنسان بالتزامً مع اليىم العالمي لحلىق ؤلاوؿان اللاَغة  10صيؿمبر 2015م

الىاةب اإلاعخلل علي الكغكاور

الىاةب اإلاعخلل عبضالفخاح عيض

الىاةب اإلاعخلل مإمً عؼوػ

الىاةب اإلاعخلل دمحم الىخيض

الىاةب اإلاعخلل عماص قمـ الضيً

الىاةب اإلاعخلل دمحم قخاث

الىاةب اإلاعخلل املحمضر ؾيض أخمض

الىاةب اإلاعخلل خمضر عيىان
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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
القانوف رقم ( )2لسنة 2015
الربدلاف ادلصرم
بعد اإلطالع على الدستور
كعلي القانوف رقم  1لسنة 2015
كعلم الالئحة الداخلية للمجلس
قرر الربدلاف ىذا القانوف كأصدره
مادة ()1
دكف احلاجة إىل حكم قضائي أك أم إجراء آخر كمع عدـ اإلخالؿ دبا يًتتب من حقوؽ
كمصاحل الدكلة ادلصرية تقع ابطلة بطالانن مطلقا كافة التصرفات كالقرارات اإلدارية أاي كاف
نوعها أك ُمصدرىا ككذا األعماؿ ادلادية كيدخل فيها ما صدر عن سلطة االنقالب من

إعالانت دستورية كدستور كقرارات بقوانُت كقرارات ككذا االتفاقيات كادلعاىدات الدكلية

أاي كاف شكلها أك تسميتها ككل ما من شأنو أف ينشئ التزامات أك حقوقان للغَت ابلداخل
أك اخلارج أك يرتب مراكز قانونية بطريقة مباشرة أك غَت مباشرة كاالمتيازات كالقركض
كالديوف الداخلية كاخلارجية كإعادة ترسيم احلدكد كغَتىا يف الفًتة من الثالث من يوليو
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لسنة ألفُت كثالثة عشر ميالدية حىت صدكر ىذا القانوف كما يستجد حىت سقوط
االنقالب العسكرم كما تسقط كل احلقوؽ كادليزات ككذلك العقوابت التأديبية ادلًتتبة
على ىذه القرارات كاالتفاقات أاي كانت كأاي كاف ادلستفيد منها أك اجملازل هبا سواءان كانت
ٍ
حكومات أجنبية أك ىيئات أك كزارات أك أشخاص القانوف العاـ أك اخلاص  ،ما مل
دكالن أك
تتم إجازهتا من ادلؤسسات ادلختصة بعد زكاؿ االنقالب
مادة ()2
دكف احلاجة إىل أم إجراء قانوين تقع ابطلة بطالان مطلقا مجيع اإلتفاقيات كادلعاىدات ك
العقود ك التفامهات ك ادلذكرات ًاَّيأاين كاف شكلها أك نوعها أك تسميتها اليت أبرمها أشخاص
أك ىيئات أك كزارات ابسم مجهورية مصر العربية يف الفًتة من  2013 /7/3كحىت صدكر
ىذا القانوف كما يستجد حىت سقوط االنقالب كذلك مع أم جهة خارجية سواءان كانت
حكومة دكلة أجنبية أك ىيئة دكيلة أك منظمة أك شركة ذبارية زللية أك إقليمية أك دكيلة ،
كال تلتزـ الدكلة ادلصرية دبا قد ينشأ من آاثر أك التزامات تًتتب على تلك التصرفات ما مل
تتم إجازهتا من ادلؤسسات ادلختصة بعد زكاؿ االنقالب.
مادة ()3
يعاقب كل شخص أاين كاف امسو أكصفتو كقع على معاىدة أك اتفاقية أك مذكرة تفاىم أك
عقد ابسم حكومة مجهورية مصر العربية أك أحد ىيئاهتا أك شركاهتا ادلشار إليها ابدلادة
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الثانية ترتب عليو نقص أك إضرار بثركات البالد ابدلواد 77د  77 ،ىػ كما بعدمها من
قانوف العقوابت .
مادة ()4
صدر ىذا القانوف ابلربدلاف ادلصرم ادلنعقد ابخلارج أبغلبية ثلثي أعضائو
مادة ()5

ينشر ىذا القانوف ابجلريدة الرمسية كيعمل بو من اليوـ التايل لنشره
صدر ابلربدلاف ادلصرم
يف يوـ األحد ادلوافق اخلامس من شهر احملرـ لسنة  1437ق
الثامن عشر من شهر أكتوبر لسنة  2015ـ

د .دمحم جمال حشمت
رئيس الربدلان ادلصري

الىاةب اإلاعخلل عبضالفخاح بغعي

الىاةب اإلاعخلل أخمض مدمىص

الىاةب اإلاعخلل أخمض عبضالغخيم
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الىاةب اإلاعخلل دمحم قىقي البىا

البرإلاان اإلاهص ص ص ص ص صصغر
اإلاظهغة ؤلايً صصاخيت لللاهىن عكم (  )2لؿصصىت 2015
الخام بالغاء حميع ما جم مً كغاعاث ما بعض الاهلالب
قاـ اجمللس العسكرم ككزير الدفاع يف  2015 /7/3خبيانة الرئيس ادلنتخب انتخاابن حران دديقراطيان من الشعب
ادلصرم كاالنقالب عليو انقالابن عسكراين  ،كاختطافو كرئيس رللس الشعب كعدد من الوزراء كأعضاء الربدلاف
كطائفة كبَتة من خَتة أبناء ىذا الشعب  ،كعُت رئيسان غَت منتخب أصدر ما مساه إعالانن دستوراين حل فيو
السلطة التشريعية القائمة ليستويل االنقالب عليها  ،مث أصدر عددان من القرارات كعُت حكومة انقالب
جديدة كتوالت القرارات الباطلة منها ما ىو قرار بقانوف كآخر مجهورم ،كما أصدرت حكومات االنقالب
عددان من القرارات من رللس الوزراء كالوزراء  ،كمت التوقيع خالؿ الفًتة السابقة على اتفاقات أك معاىدات أك
عقود أك مذكرات تفاىم كلها تضر أبمن كثركات كحدكد البالد شلا يشكل خطران زلدقان ابألمن القومي للبالد
كأييت ابلدمار كاخلراب على األجياؿ احلالية كالالحقة .
فكاف لزامان على الربدلاف ادلصرم الشرعي ادلنتخب مستندان للشرعية الدكلية كآخر بردلاف ديثل مجهورية مصر
العربية  ،كالشرعية الثورية كربدلاف أنتجتو ثورة يناير  2011للقضاء على الفساد كاالستبداد كحيقق آماؿ
كطموحات الثوار اليت عصف هبا االنقالب العسكرم يف يوليو  ، 2013كالشرعية الدستورية من نتاج الثورة
كجاء بو الشعب ادلصرم  .كاف لزامان عليو أف يتدخل مشرعان لوقف ىذا اخلراب الذم حل ابلبالد كفق
اإلحصائيات اليت نشرىا الربدلاف كمنظمات حقوؽ اإلنساف كاليت جاء فيها :
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عدد القرارات كالقوانُت ادلخالفة دلبادئ كمعايَت حقوؽ اإلنساف اليت مت إقرارىا كنشرىا ابجلريدة الرمسية منذ األكؿ من يوليو
 2013كحىت هناية مايو  2015بلغت  510قراران كقانوانن مشلت اآليت-:
 قرارات كقوانُت صادرة من رائسة اجلمهورية كرائسة الوزراء بلغت  103قراران كقانوانن قرارات صادرة من كزير الداخلية بلغت  185قراران . قرارات صادرة من كزير العدؿ بلغت  221قراران . قرار كاحد صادر من النيابة العامة .كما استمرت حالة إصدار تشريعات ك قوانُت ك قرارات سلالفة للحرايت العامة ك حقوؽ اإلنساف ك سلالفة للدستور ادلصرم
يف الفًتة اليت تصدر فيها عبد الفتاح السيسي كاجهة السلطة يف مصر كأصبحت القرارات كالقوانُت تصدر ابمسو إذ مت رصد
اآليت -:
 عدد القرارات كالقوانُت ادلخالفة للحقوؽ كاحلرايت اليت مت إقرارىا كنشرىا ابجلريدة الرمسية اليت أصدرت ابسم عبد الفتاحالسيسي منذ يونيو  2014كحىت هناية مايو  )232 ( 2015قراران كقانوانن مشلت اآليت -:
 قرارات كقوانُت صادرة من رائسة اجلمهورية كرائسة الوزراء بلغت  70قراران كقانوانن . قرارات صادرة من كزير الداخلية بلغت  99قراران . قرارات صادرة من كزير العدؿ بلغت  63قراران . النيابة العامة قرار كاحد فقط .كمن بُت أىم القرارات ك القوانُت اليت صدرت خالؿ العامُت ادلاضيُت ك أثرت بشكل كبَت علي احلرايت العامة ك حقوؽ
اإلنساف يف مصر اآليت -:
 -1إصدار إعالف دستورم مبٍت علي بياف إعالمي صادر من القيادة العامة للقوات ادلسلحة .
 -2التعديالت اليت أدخلت على قانوف اإلجراءات اجلنائية ك اليت جعلت احلبس االحتياطي طويل ادلدة كبدكف سقف زمٍت .
 -3إقرار قانوف التظاىر السلمي كمالو من أتثَت مباشر علي قمع التظاىرات ك حبس ادلتظاىرين .
 -4ربويل أماكن الشرطة كاألقساـ إىل سجوف .
سواءا كاف ذبديد احلبس أك احملاكمات .
 -5جعل األماكن التابعة لوزارة الداخلية أماكنان النعقاد جلسات زلاكمة ادلعتقلُت ن
 -6التعديالت اليت أقرت علي قانوف القضاء العسكرم .
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 -7إعالف حالة الطوارئ يف مشاؿ سيناء .
 -8إصدار قانوف ادلنشآت العامة كالذم دبوجبو مت إحالة اآلالؼ ادلدنيُت إىل القضاء العسكرم .
 -9قرارات خاصة ابلسلطة القضائية ك القضاة ابنتهاكات للدستور كالقانوف إبحالة العشرات منهم إىل ادلعاش أك عزذلم من
القضاء أك نقلهم إىل كظائف مدنية غَت قضائية .
 -10التعديالت اخلاصة بالئحة السجوف كاليت فرغت من مضموهنا.
 -11تعديل بعض أحكاـ قانوف تنظيم العمل يف اجلامعات.
 -12إصدار قانوف اخلدمة ادلدينة ادلعٍت ابحلياة الوظيفية داخل جهاز الدكلة دكف أف يكوف ىناؾ حوار رلتمعي خبصوصو .
كما استمر كزير الداخلية يف إصدار قراراتو ادلخالفة للقانوف دبنع إعطاء الفلسطينيُت من آابء مصريُت أك أمهات مصرايت
اجلنسية ادلصرية ابدلخالفة الواضحة للقانوف ك الدستور.
فيما استمر كزير العدؿ إبصدار قراراتو ادلخالفة دلعايَت احملاكمات العادلة بنقل مقر انعقاد اجللسات اخلاصة ابدلعتقلُت
السياسيُت إىل مقار اتبعة لوزارة الداخلية كاألمن ادلركزم كادلباحث .
بناءا
 فيما كاف القرار اإلدارم الصادر من النيابة العامة بوضع أعضاء من مجاعة اإلخواف ادلسلمُت علي قائمة اإلرىاب نعلى زلاكمات غَت عادلة ك استنادان إىل قانوف غَت دستورم كىو قانوف الكياانت اإلرىابية من القرارات ادلخالفة األبرز .
كما كاف ادللفت للنظر إصدار رئيس رللس الوزراء قراران إبعطاء اجليش احلق كامالن يف إدارة ميناء األدبية اجلاؼ بعدإنشائو ك إعطائو كافة اختصاصات اذليئة العامة للموانئ الربية ك اجلافة شلا يدلل علي مدل تغوؿ اجليش كمؤسساتو يف احلياة
ادلدنية ك شلتلكات ك مقدرات الشعب ادلصرم .
 كما أف القرارات ك القوانُت كالتشريعات تعكس حجم القول االجتماعية يف اجملتمعات كمدم تفاعلها ك أمهيتها كلذلكفإف كل التعديالت اليت طرأت على ادلنظومة التشريعية ادلصرية منذ  30يونيو  2013ك حىت اآلف ىي تعبَت عن الطبيعة
سواءا يف السلطة التنفيذية أك
االستبدادية للنظاـ العسكرم يف مصر ،فال يوجد متثيل حقيقي للمواطنُت يف السلطة ادلصرية ن
السلطة التشريعية أك السلطة القضائية ،كإمنا كلها كقعت بشكل فاضح كسليف ربت عباءة اجليش .
كغٌت عن البياف أف فاعلية أم نظاـ دديقراطي حقيقي ىي بفاعلية متثيل الشعب جبميع فئاتو يف السلطة كىو األمر الذم
يضمن حيادية الدكلة ذباه انتماءات مواطنيها كىو األمر الذم تفتقر إليو الدكلة ادلصرية .
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إف السلطة االنقالبية يف مصر تقوـ بتجاىل النصوص احلمائية ادلنصوص عليها ابلدستور مستغلة يف ذلك انعداـ الرقابة
الشعبية عليها ،كال أدؿ علي ذلك من االستمرار يف إصدار قرارات ك تشريعات سلالفة للدستور كادلواثيق كادلعاىدات
الدكلية كاإلبقاء على حزمة التشريعات كالقوانُت ادلخالفة للدستور يف الفًتة اليت سبقت إقراره .
 كقد شهد العاماف ادلاضياف صدكر عدد من التشريعات اليت تقنن الفساد  ،كأييت يف مقدمتها القرار بقانوف الصادر يفنوفمرب  2013ابلتخلي عن ادلناقصات كإسناد ادلشركعات ألم شركة ابألمر ادلباشر كىو ما ساىم يف عسكرة الدكلة
كاستيالء العسكر على معظم ادلشركعات كمزامحة القطاع اخلاص كتصفية العديد منها .
كما صدر يف إبريل  2014قرار بقانوف آخر بتقنُت الفساد حبظر الطعن من طرؼ اثلث على العقود اليت تربمها احلكومة
مع أم طرؼ مصرم أك أجنيب ..
كجاءت التعديالت اليت أدخلتها حكومة االنقالب على قانوف ضماانت كحوافز االستثمار األجنيب كالضريبة على ادلبيعات
كالضريبة على الدخل كقانوف الشركات ادلسامهة لتؤكد أف االستثمار األجنيب غاية ال ىدؼ كأف التفريط يف ادلوارد ىو منهج
عمل النظاـ االنقاليب فمنح متلك األراضي كالعقارات لغَت ادلصريُت كابجملاف ....
 ىذا خبالؼ ادلعاىدات كاالتفاقيات اليت تنازؿ االنقالب فيها عن حدكد مصر التارخيية ابلبحر ادلتوسط كالتنازؿ عنحقوؽ مصر يف حقوؿ الغاز الطبيعي للعدك ادلرابط على احلدكد الشرقية للبالد  ،كلدكلة اليوانف كقربص اليواننية بثركة تقدر
بستمائة مليار دكالر  ،كالتنازؿ عن حق مصر يف حصتها التارخيية يف مياه النيل كاليت ستتأثر حتمان ابالتفاقية ابدلوافقة على
بناء سد النهضة أبثيوبيا  ،ككذا التعاقدات اليت متت مع بعض شركات البًتكؿ للتنقيب عن البًتكؿ بصحراء مصر الغربية
كنصيب مجهورية مصر فيها صفر .
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ذلذا كغَته كاف لزامان على الربدلاف أف يتدخل تشريعيان بعد تعديل الئحتو الداخلية مؤقتان لتواكب الظرؼ احلايل من اغتصاب
السلطة التنفيذية الشرعية لتقع يف يد االنقالب  ،كما يتبعو من حق اإلصدار للقوانُت كحق النشر .

كقد تعرض ىذا القانوف ليلغي يف مادتو األكىل كل ما صدر عن سلطة االنقالب كاعتباره ىو كالعدـ سواء كذلك لصدكره
سواءا كاف
من سلطة غَت شرعية كذلك ن
يف شكل  :إعالف دستورم

أك قرار بقانوف أك قرار مجهورم ( ولو كان مبا يسميو نتيجة استفتاء لتعديل الدستور يف ) 2014
أك قرار رللس الوزراء
أك قرار كزارم
أك معاىدة إقليمية
أك اتفاقية دكلية أك إقليمية
أك مذكرة تفاىم دكلية أك إقليمية
أك عقود أبرمتها احلكومة أك أحد ىيئاهتا مع جهة أك شركة دكلية
أك عقود أبرمتها شركات القطاع العاـ أك األعماؿ مع جهة أك شركة دكلية
أك عقود أبرمتها شركات القطاع اخلاص مع جهة أك شركة دكلية إذا كانت احلكومة
ككذلك للكوارث النامجة عن تلك التصرفات من سلطة االنقالب .
كقد عاجلت ادلادة األكىل من ىذا القانوف ذلك فألغت كل ما صدر عن السلطة القائمة بعد انقالب  2013 /7/3من
تصرفات يف أشكاؿ قانونية سلتلفة كاعتربهتا صادرة عن سلطة غَت شرعية كلذلك فهي كالعدـ سواء ككذا ما يًتتب على تلك
التصرفات من آاثر قانونية كالتزامات على الدكلة أك حكومتها أك ىيئاهتا أك شركاهتا .
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كعاجلت نفس ادلادة ما ديكن أف يكوف قد ترتب لألفراد كالشخصيات االعتبارية كالشركات التجارية من مراكز قانونية
كادلوافقة على إنشاء شركة أك منح ترخيص أك خالفو فاستثنت ادلادة ما يتعلق بذلك ككذا ما يًتتب على بلوغ سن ادلعاش
من آاثر  ،أما ما عدا ذلك من قرارات فال اعتبار ذلا حىت كإف كانت يف شكل إعالف دستورم ألهنا منعدمة كليست ابطلة
كابلتايل جيوز دلا ىو أقل مرتبة منها كىو القانوف أف يلغيها .
كتناكلت ادلادة الثانية االتفاقات الدكلية كما على شاكلتو من معاىدات أك عقود ..
أما ادلادة الثالثة العقوابت على كل شخص كقع على معاىدة أك اتفاقية أك مذكرة تفاىم أك عقد ابسم احلكومة أك ىيئاهتا أك
شركات القطاع العاـ أك األعماؿ ترتب عليو إضرار ابدلصاحل الوطنية .
كعاجلت ادلادة الرابعة مسألة اإلصدار للقانوف يف ظل اغتصاب سلطة االنقالب للسلطة التنفيذية كغياب الرئيس الختطافو
.فأخذت بركح ادلادة  104من دستور  2012كالذم يبيح للربدلاف يف حالة إعادة الرئيس لقانوف كعدـ إصداره أف يصدره
الربدلاف أبغلبية ثلثي األعضاء  ،فأشارت ادلادة نظران الستحالة إصدار الرئيس ذلذا القانوف فأصدره الربدلاف أبغلبية ثلثي
األعضاء ادلوجودين خارج البالد نظرا العتقاؿ سلطة االنقالب لعدد كبَت من أعضاء الربدلاف أك مطاردهتم دبا فيهم أكؿ
رئيس رللس نيايب بعد الثورة .
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عن أبي مىس ى  -هنع هللا يضر  -قال  :قال زسىل هللا ملسو هيلع هللا ىلص :
ُ
ُ
ًفلته ثم قسأ
أخره لم
" إن هللا ليملي للظالم فإذا
َ َ َ َ َ ْ ُ َّ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ
(وكر ِلك أخر زِبك ِإذا أخر القسي و ِهي ظ ِاملت)
( َىص)102 :
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ميحرلا نمحرلا هللا مسب
ْ
ُّ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ ُ ْ َ ْ
َّ َ َ ْ ُ ُ ُ ُ َ َ َ َّ َ َ َ ُ
ُ
َ
َ
َ
ِإها لىىصسزسلىا وال ِرًن آمىىا ِفي الحي ِاة الدهيا ويىم ًقىم ْلاشهاد ()51
َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ُ ُ َّ ْ َ ُ َ َ
َّ
ُ
ْ
ُ
ُ
املين مع ِرزتهم ولهم اللعىت ولهم سىء الد ِاز()52
ًىم َل ًىفع الظ ِ ِ
نضق هللا العٓيم
(سورة غافر ) 52،51
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نهتىاصم معىا عرب انىىافذ انزمسية نهربملان املصزي
اإلاىكع الغؾمي للبرإلاان اإلاهغر
البريض الالىترووي
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هما يمىىم مخابعخىا مً زالٌ وؾاةل الخىانل الاحخماعي

شكسخاص لألماهت العامت بالبرملان
اَ /كام صياب  ،ا /عمغو وامل
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