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المركز انشطة لتغطي المجلة وتاتي ،2019 يناير 18 الجمعة دعم« »مجلة من األول العدد بإطالق دعم مركز قام 	
لغاية مصر وكذلك وليبيا تونس في والمدنيين السياسيين الفاعلين مع باالشتراك ينظمها التي والمنتديات الفعاليات ومختلف

االنسان1 . حقوق مبادئ على القائم الديمقراطي البناء عملية في المشاركة
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 2018 أغســطس 31 بتاريــخ )دعــم( مركــز قــام 	
وجــوه لالعتقــال الدولــة: »أمـن بعنــوا بحثيـة ورقــة بإصـدار
مصــر فــي ــا العلي ــة الدول أمــن ــة نياب إســتخدام عــن ــرة كثي
الســمعة ســيئة لقوانيــن شــرعية إبنــة هــي قمــع كأداة
ــان الزم ــن م ــرن ق ــن ع ــد يزي ــا لم ــتمرت إس ــة أمني ــزة وأجه
وأوضحــت للمواطنيــن، والحريــات الحقــوق إنتهــاك فــي
أن منــذ السياســي األمنــي الجهــاز تطــور البحثيــة الورقــة
بمســمي وإنتهــاًء المخصــوص« »قســم عليــه يطلــق كان
بيـن الفـرق أوضحــت كمـا ينايـر، ثـورة بعــد الوطنــي األمـن
اإلنتهـاكات مــن وصـور اإلعتقــال وأوامــر اإلحتياطـي الحبــس
ــل لتحوي األن ــة الدول ــن أم ــة نياب ــها تمارس ــي الت ــددة المتع
علــي أمٌــر وجعلــه ذاتــه حــد فــي لعقوبــة الحبــساإلحتياطــي
عقــود فــي تصـدر كانـت التـي األعتقـال أوامــر مــن ضحايـاه

ــر. يناي ــورة ث ــل قب ــا م
ــة مجموع ــة البحثي ــة الورق ــي ف أورد ــد ق ــم دع ــز مرك وكان
الوقــت فــي نشطاءسياســين بهــا المتهــم القضايــا مــن
اليـوم دعــم مركـز ويقــوم الدولـة، أمـن نيابـة أمــام الحالـي
مركــز باحثــو قــام أن بعــد الورقــة علــى تعديــل بنشــر
بحـث علــي بنــاء القضايــاة لتلــك حصر_رقمــي بعمــل دعــم
فــي الموكلــون المحاميــن األســاتذة مــع وإتصــاالت ميدانــي
ــتحالة إلس ــة نهائي ــر غي ــورة المذك ــام واألرق ــا، القضاي ــك تل
نيابـة_ مــن كاملـة معلومـة أي أو الحقيقــي للرقــم الوصـول
المجهــودات علــي بحثنــا فــي نعتمــد وإنمــا أمن_الدولــة

.  2 الشــخصية
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»دوريــة مــن األول العــدد دعــم مركــز اصــدر 	
ــة مختلف ــات مقارب ــم لتقدي ــة منظم ــاحة مس ــي وه ــم« دع
ــدد الع ــالل وخ ــددة. المتع ــه وملفات ــة الديمقراطي لموضــوع
منطقيــة مقاربــات لتقديــم مجــال لخلــق يهــدف الــذي األول
أكاديمــي بشــكل ــي الثقاف ــوع والتن ــة الديمقراطي لموضــوع
ــن م ــان اإلنس ــوق حق ــة ثقاف ــع م ــالءم يت ــى بمنح و ــي علم
إلــى المقاربــات هـذه تترجــم المقــاالت مـن مجموعـة خـالل
بارزيــن ومفكــر مفكــرة مــع حــوارات وإخــراج تنظيــم جانــب

  . 3 العــدد موضــوع حــول

http://daamdth.org/archives/2788 3    لالطالع عىل الدورية

ــز المتمي ــي المعرف ــاج اإلنت ــع م ــد جدي ــد موع ــي ف 	
اإلنســان ــوق وحق الديمقراطــي التحــول دعــم مركــز أصــدر
ــن م ــي الثان ــدد الع ــي ف ــل المتمث ــد الجدي ــري الفك ــه منتوج
فــي والشــباب المــرأة موقــع موضــوع حــول دعــم دوريــة
ــل أفض ــأن ب ــادة كالع ــه من ــا اقتناع ــة. الديمقراطي ــة العملي
العــدد هــذا يؤثـث أصحابهــا هــم القضايــا عــن يتحـدث مــن
النســاء ــن م ــاب والكت ــات الكاتب ــن م ــة ثل ــم دع ــة دوري ــن م
فــي أو الحزبــي المجــال فــي ســواء ينشــطون الذيــن والشــباب

البحثــي 4. المجــال فــي أو المدنــي العمــل مجــال
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قــراءة بعنــوان بحثيــة ورقــة دعــم مركــز نشــر 	
مكافحــة و والمصالــح بالمكاســب التصريــح قانــون فــي
أيـن »مــن قانـون المصالــح وتضـارب المشـروع غيـر اإلثـراء
المشــرع يواصــل » ... ــاز واإلعج ــاز اإلنج ــن بي « هــذا.. ــك ل
مؤسســات تكريــس متثاقلــة بخطــوات ولــو التونســي
 2014 جانفــي دســتور بهــا جــاء التــي الثانيــة الجمهوريــة
تمظهــرت مسـتمرة سياســية بصراعــات تتســم ظــروف فــي
مســتوى علــى كبيــرة تغييــرات حصــول بالخصــوصفــي
لكتـل اندثـار وشـبه جديــدة كتــل بظهــور البرلمانيـة الكتـل
الحزبية. بالســياحة تســميته على اصطلح مــا وتواصــل أخــرى
الحاكــم االئتــالف حافــظ ــك ذل مــن الرغــم ــى وعل ــه أن ــر غي
تونــسعلــى ونــداء النهضــة حركتـي مــن ــا أساسً المتكــون
جعلـه ممــا البرلمانـي المشـهد فــي المتحكمــة الطولـى اليـد
ويصـرف يشـاء مـا منهــا فيقـدم التشـريعية يفــرضأجندتـه
ــل المقاب ــي ف . ــوم معل ــر غي مســتقبل ــى إل يشــاء ــا م ــا منه
الفســاد لمكافحــة الوطنيــة للهيئــة المتواصــل الضغـط فــإن
إلى أدى اإلعــالم، أقــل وبدرجــة المدنــي المجتمــع ولمنظمــات
القانونية الترســانة تعزيــز إطــار فــي مهمــة بخطــوات التقــدم
إلــى النفــاذ قانــون علــى المصادقــة فتمــت الفســاد، لمكافحــة
ــي والمال االقتصــادي القضائــي القطــب ــون وقان ، المعلومــة
تــم كمــا ، المبلغيــن وحمايــة الفســاد عــن اإلبــالغ وقانـون ،
الدســتورية الهيئــة بتنظيــم المتعلــق النــص ســن أيضــا
هــذه وجميــع ، الفســاد ومكافحــة الرشــيدة للحوكمــة الدائمــة
الســليم الطريــق فــي ســيرًا ــر تعتب عّلتهــا ــى النصــوصعل

 »5 ــتبداد.. االس ــة منظوم ــع م ــا وقطعً
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مصــر بعنــوان بحثيــة ورقــة دعــم مركــز اصــدر 	
ــى إل ــودة الع ــاري... إجب المســار 2018 الرئاســية ــات االنتخاب
الفتــاح عبــد الرئيــس تولــى أن »منــذ .. المبايعــة زمــن
ــي والت ، 2014 ــو ماي ــات انتخاب ــد بع ــالد الب ــم حك السيســي
تلــك فــي ونافســه العســكري منصبــه عــن فيهــا تخلــى
فريــق عــن ــاًل ممث صباحــي، حمديــن / الســيد ــات #االنتخاب
الطريــق خارطــة فــي الشــريكة ــة #الديمقراطي القــوى مــن
. اإلنقــاذ جبهــة فــي بــارز عضــو بصفتــه يوليـو( 3 بعـد )مـا
الدخــول دون ــا نتائجه خرجــت ــي الت ــات االنتخاب ــك تل وهــي
باكتســاح نزاهتهــا معاييــر علــى الحكــم أو تفاصيــل فــي
المشــهد تغييــر إلــى أدى مــا وهــو لالنتخابــات، السيســي
ــه وأجهزت ــلطته س ــت فأحكم ــل، بالكام المصــري ــي السياس
وأجهزتــه الرئيــس وســار الســلطة علــى قبضتهــا األمنيــة

ــالد .  الب ــي ف ــره بأم ــم الحاك

شــريكة ــة الديمقراطي القــوى كافــة اســتبعاد تــم ثــم ومــن
االنتخابــات_ فــي التمثيــل مــن يوليــو 3 فــي الطريــق خارطــة
انتخابــي تشــريع ســن خــالل مــن وذلــك ،2015 التشــريعية
البرلمــان، عمــل فــي الســلطة_التنفذية أجهــزة بتدخــل ســمح
اســية ســي تشــريعات إصــدار ــي ف ــا مهمً دورًا ــب لع ــذي ال
لتأبيــد الطريـق تمهيـد علــى أثـرت واقتصاديــة، واجتماعيــة
اإلعــالم مصــادرة تمــت كمــا الجمهوريــة، رئيــس ســلطة
اإلعالمييــن مــن كبيــر عــدد ومُنــع والخــاص .  الحكومــي
وتــم الخاصــة، الشاشــات علــى الظهــور مــن المســتقلين
السيســي، لســلطة المؤيديــن حتــى منهــم عــدد عقــاب
ــي ف ــل بالتدخ ــة التنفيذي ــلطة الس ــزة أجه ــن م ــدد ع ــام وق
عــدد انتهــج كمــا الخــاص. اإلعــالم وســائل لشــراء صفقــات
تنتهــج التــي #لإلسالم_السياسـي، المســلحة الفصائـل مــن
أزهقـت التــي المسـلحة العمليـات مــن كبيـرًا عـددًا العنـف،
ودمــرت المســيحيين، المصرييــن المواطنيــن مــن عــدد أرواح
فـي المسـلحة القـوات وضبـاط جنـود وعلـى ، عبادتهـم دور
الســلطات اســتخدام إلــى ذلــك أدى وقــد ســيناء، جزيــرة شــبه



15

تلــك ظــل فـي . المســلحة الفصائـل تلــك تصرفــات نتيجــة شـعبية، بمباركــة واالســتبداد القمــع إجـراءات مـن لمزيـد األمنيـة
علــى 2018 انتخابــات مــع السيســي، ســلطة تؤيــد تقليديــة وقــوى بــل الديمقراطيــة، بعــضالقــوى تعاملــت الســابقة المعطيــات

 2018 انتخابــات تحليــل الورقــة تلــك تحــاول واألمنــي، والسياســي االقتصــادي التدهــور حالــة مـن للخــروج أخيــرة فرصــة أنهــا
 »6  .2011 ــر يناي ــد بع مصــر فــي مبشــرة ــت كان انتقال_ديمقراطــي ــة عملي ــاذ إلنق التدهــور ــة حال مــن للخــروج كفرصــة
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