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يف مصر

تطور السياسات 
والتشريعات 

املتعلقة 
بحقوق اإلنسان 

واالنتقال 
الديمقراطي 
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ــم األول  ــذا القس ــال ه ــن خ ــنحاول م س

التطــورات  أبــرز  تقديــم  التقريــر  مــن 

ــات  ــات والترشيع ــذه السياس الخاصــة به

مــن 1 ســبتمرب  املمتــدة  الفــرة  خــال 

2018 إىل 15 ســبتمرب 2019، مــن خــال 

التطــرق يف جــزء أول إىل أهــم التطــورات 

ــوق  ــة بحق ــة املتعلق ــية والترشيعي السياس

ــاين ألهــم التطــورات  اإلنســان ويف جــزء ث

السياســية والترشيعيــة املتعلقــة باالنتقــال 

الدميقراطــي لنقــدم يف الجــزء األخــر أهــم 

التوصيــات.
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التطورات 
السياسية 

والتشريعية 
املتعلقة 

بحقوق 
اإلنسان

ــتوى  ــى مس ــرًا ع ــا كب ــد تراجًع ــة بالرص ــرة املعني ــر يف الف ــهدت م ش

ــي  ــا ي ــوق اإلنسان وســنقوم في ــة بحق السياســات والترشيعــات املتعلق

بعــرض أبرزهــا، حســب التصنيــف املعتــاد لحقــوق اإلنســان، خاصــة منهــا 

ــة والسياســية. املدني

1- مناهضة التعذيب:

ــه،  ــة ملرتكبي ــؤولية الفردي ــدود املس ــر ح ــب يف م ــى التعذي ــد تخط لق

وتحــول إىل سياســة دولــة تســعى إىل إحــكام قبضتهــا عــى املجــال العــام، 

ــلطة  ــن رأس الس ــات م ــن توجيه ــزل ع ــم مبع ــن أن يت ــا ال ميك ــو م وه

ــة  ــة، عــى نحــو يضمــن حاي ــة املري السياســية وتحــت أعــن الحكوم

الجنــاة مــن املســاءلة، خاصــة عندمــا يكــون ضحايــا التعذيــب مــن 

ــة بوعودهــا بشــأن إعــادة تعريــف  املعارضــن السياســين. فحنــث الدول

جرميــة التعذيــب يف القانــون وفًقــا للدســتور املــري واالتفاقيــة الدوليــة 

ملناهضــة التعذيــب، بــل وتاحــق النشــطاء الحقوقيــن ممــن ســعوا لذلك. 

ــذه  ــن ه ــدة لتقن ــن جدي ــة وقوان ــرات ترشيعي ــف تغ ــعى لتوظي وتس

املارســة، مثــل قانــون مكافحــة اإلرهــاب، الــذي قنــن احتجــاز املشــتبه 

بــه ملــدة تصــل إىل 14 يوًمــا، ثــم تــم تعديلهــا لـــ 28 يوًمــا، دون عرضــه 

ــق. ــات التحقي عــى جه

كــا أن تفــي مارســات التعذيــب وتحولهــا لسياســة حكــم، خلــق حالــة 

ــا  ــا عنه ــورات الضحاي ــّدل تص ــة، وب ــذه الجرمي ــع ه ــع« م ــن »التطبي م

وعــن شــدتها. فلــم يعــد الــركل والصفــع والتهديــد واإليــذاء النفــي -يف 

تصــور بعــض الضحايــا- تعذيًبــا، طاملــا مل يصــل األمــر للصعــق بالكهربــاء 

إسراء عبد الفتاح
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أو الجلــد أو الــرب الشــديد الــذي يــؤدي إليــذاء عنيــف أو عاهــة 

كــربى.

ــات  ــن املنظ ــة م ــه مجموع ــذي أعدت ــرك ال ــر املش ــب التقري حس

املريــة والدوليــة حــول مارســات التعذيــب خــال الســنوات 

ــة  ــق القواعــد املنظمــة لعملي ــم املتحــدة وف ــدم لألم ــة، واملق املاضي

ــة  ــلطات املري ــف الس ــايض، مل تكت ــارس امل ــدوري م ــتعراض ال االس

باســتخدام التعذيــب كوســيلة لنــزع االعرافــات امللفقــة مــن املختفن 

قرسيًــا يف أماكــن االحتجــاز غــر الرســمية، وإمنــا توســعت يف توظيــف 

التعذيــب يف أماكــن االحتجــاز الرســمية. فبحســب التقريــر، وخــال 

الفــرة مــا بــن 2014 وحتــى نهايــة 2018، تــويف 449 ســجيًنا يف أماكن 

ــة إىل  ــذا باإلضاف ــب. ه ــة التعذي ــم 85 نتيج ــن ضمنه ــاز، م االحتج

اإلهــال الطبــي املتعمــد وحرمــان املحتجزيــن مــن الرعايــة الصحيــة 

الازمــة لهــم. األمــر الــذي يهــدد حيــاة رئيــس حــزب مــر القويــة 

عبــد املنعــم أبــو الفتــوح، واملحتجــز منــذ فرباير/فيفــري 2018، وقــد 

ســبق وأودى بحيــاة الرئيــس األســبق محمــد مــريس يف يونيو/جــوان 

املــايض.

ــة  ــة العام ــئ النياب ــح تواط ــكل واض ــا وبش ــر أيًض ــد التقري ــا أك ك

وخصوًصــا نيابــة أمــن الدولــة العليــا، وكذلــك القضــاء يف التســر عــى 

جرميــة التعذيــب وحايــة مرتكبيهــا، عــى النحــو الــذي ســبق وأشــار 

لــه تقريــر لجنــة مناهضــة التعذيــب باألمــم املتحــدة: »ميــارس 

التعذيــب مســئولو الرشطــة واملســؤولون العســكريون ومســؤولو 

األمــن الوطنــي وحــراس الســجون، إال أن املدعــن العامــن والقضــاة 

ومســؤويل الســجون يســهلون أيًضــا التعذيــب بتقاعســهم عــن كبــح 

مارســات التعذيــب واالحتجــاز التعســفي وســوء املعاملــة، أو عــن 

ــر املنظــات حــاالت  اتخــاذ إجــراء بشــأن الشــكاوى.« إذ وثــق تقري

عــدة اشــتكت تعرضهــا للتعذيــب أمــام وكاء النيابــة، فتجاهلــوا 

 http://ibit.ly/XPLU :1-  مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، منظامت حقوقية: التعذيب يف مرص سياسة دولة، 29 أكتوبر 2019. انظر الرابط التايل

 http://ibit.ly/b0N4 :2-  املفوضية املرصية لحقوق اإلنسان، آخر تحديث ألعداد املعتقلني يف مرص. انظر الرابط التايل

شــكواهم، وتقاعســوا عــن التحقيــق فيهــا، ويف أفضــل األحــوال أحالــوا 

ــخ  ــن تاري ــة م ــدة طويل ــد م ــي بع ــب الرشع ــب الشــكوى للط صاح

ــد  ــا تعم ــمه. بين ــب يف جس ــار التعذي ــاء آث ــان اختف ــه لض تعذيب

القضــاء تجاهــل شــكاوى وادعــاءات بعــض املتهمــن بالتعذيــب 

النتــزاع االعرافــات منهــم، وأصــدر أحكامــه، التــي وصلــت حــد 

اإلعــدام، مســتنًدا لهــذه االعرافــات املنتزعــة بقــوة التعذيــب، وقــد 

ــا بعــض  ــب، تعــرض له ــن التعذي ــر أمنــاط متعــددة م ــاول التقري تن

الضحايــا خاصــة املتهمــن منهــم يف قضايــا سياســية، كــا تــم إجبــار 

املتهمــن عــى تصويــر اعرافاتهــم- تحــت التعذيــب واإلعيــاء- ضمــن 

أفــام دعائيــة مــن إعــداد الجيــش أو وزارة الداخليــة. كــا حــدث مع 

مجموعــة مــن الطــاب والســائحن األجانــب ألقــي القبــض عليهــم يف 

محيــط وســط القاهــرة، وأذاعــت وســائل إعــام مريــة فيديوهــات 

مصــورة يعرفــون فيهــا- تحــت اإلكــراه- باالشــراك يف مؤامــرة دوليــة 

لنــرش الفــوىض يف مــر، وقــد ثبــت بعــد أيــام كــذب هــذه االدعاءات 

ــم إخــاء ســبيلهم والســاح بســفرهم لبادهــم.1 وت

ــت يف مــر يف  ــي حدث ــب« الت ــات التعذي ــربى »حف ــن ك ــت م وكان

الســنوات األخــرة هــو مــا حــدث مــع املقبــوض عليهــم عــى خلفيــة 

ــرات يف أعدادهــم مــن  ــي أختلفــت التقدي أحــداث 20 ســبتمرب والت

3 إىل 7 أالف شــخص،2 والذيــن حملــت أغلــب شــهاداتهم تعرضهــم 

لتعذيــب ممنهــج داخــل مقــرات إحتجازهــم، تضمنــت التعــدي 

الجســدي، واملعاملــة غــر اإلنســانية، وإحتجازهــم ألكــر من أســبوعن 

دون عرضهــم عــى النيابــة العامــة ودون الســاح لهــم بالتواصــل مــع 

ذويهــم ومحاميهــم، أو توفــر لهــم أبســط مســتلزمات الحيــاة.

ويف نفــس الفــرة تــم القبــض عــي الناشــطة السياســية الشــهرة إرساء 

ــة يف  ــة كمتهم ــن الدول ــة أم ــي نياب ــت ع ــي عرض ــاح والت ــد الفت عب

التعذيب.. إجابة النظام المصري على المطالبين بحقوقهم
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ــات  ــل إصاب ــة تحم ــت إرساء إيل النياب ــد وصل ــم 488 وق ــة رق القضي

ــا  ــا وكتفه ــا ويديه ــات يف وجهه ــن كدم ــدها تتضم ــددة يف جس متع

ــات  ــر التحقيق ــت إرساء يف مح ــدها، أثبت ــة يف جس ــن متفرق وأماك

أمــام النيابــة إنهــا تعرضــت لتعذيــب مــربح ملــدة 24 ســاعة يف مقــر 

ــات متعــددة يف يديهــا  إحتجازهــا وتــم تغميــة عينهــا وتوجيــه رضب

ووجههــا وجســدها، خنقهــا مبابســها، تعليقهــا مــن يديهــا وقدميهــا 

ــا  ــة رس هاتفه ــزاع كلم ــة إنت ــك ملحاول ــن األرض وذل ــاع م ــى ارتف ع

املحمــول، وقــد أثبتــت يف محــر التحقيقــات ارضابهــا عــن الطعــام 

بعــد أن اثبتــت مــا تعرضــت لــه مــن تعذيــب اثنــاء فــرة احتجازهــا. 

إال أن النيابــة مل تقــم بفتــح تحقيــق يف الواقعــة أو ســؤالها كمجنــي 

عليهــا أو عرضهــا عــى الطــب الرشعــي وقامــت بإصــدار أمــر بحبســها 

15 يــوم قيــد الحبــس اإلحتياطــي وإرجاعهــا لعهــدة الســلطة التــي 

ــت  ــا كان ــن انه ــم م ــة – بالرغ ــا النياب ــل عرضه ــا قب ــت بتعذيبه قام

قــد ُهــددت قبــل الوصــول للنيابــة إنهــا إذا تحدثــت عــن التعذيــب 

ســتلقي املزيــد منــه عنــد عودتهــا، وظلــت إرساء يف إرضاب مفتــوح 

ــى !!.3 ــر 2019 وحت عــن الطعــام مــن 14 أكتوب

كــا قــام كل مــن الناشــط عــاء الفتــاح واملحامــي الحقوقــي محمــد 

الباقــر باإلقــرار يف جلســة تجديــد حبســهم أمــام نيابــة أمــن الدولــة 

أيًضــا بتعرضهــم للتعذيــب حــال وصولهــم لســجن طــرة شــديد 

الحراســة 2 بعــد قــرار النيابــة بحبســهم 15 يوًمــا إحتياطًيــا. ومل تفتــح 

ــا  ــوص م ــي بخص ــراء حقيق ــذ أي إج ــا ومل تتخ ــا أيًض ــة تحقيًق النياب

أفــادا بــه، يخالــف تجاهــل النيابــة وقائــع تعذيــب املتهمــن املــادة 

ــات. ــون العقوب ــادة 126( مــن قان 52 مــن الدســتور املــري و )امل

ــم  ــت األم ــب آخــر، يف أغســطس/أوت الحــايل 2019 أَجل وعــى جان

ــده يف  ــرر عق ــن املق ــب« كان م ــة التعذي ــًرا »ملناهض ــدة مؤمت املتح

ــن  ــان الذي ــوق اإلنس ــطاء حق ــن نش ــات م ــد احتجاج ــرة، بع القاه

اتهمــوا املنظمــة »بتبييــض« انتهــاكات الحكومــة املريــة، وكان 

ــة  ــب يف املنطق ــم التعذي ــف وتجري ــر »تعري ــد مؤمت ــرر عق ــن املق م

العربيــة« يومــي 4 و5 ســبتمرب 2019 يف القاهــرة. وأدرجــت مســودة 

نســخة مــن جــدول األعــال عــى املشــاركن مبــا يف ذلــك مقــرر األمــم 

املتحــدة الخــاص املعنــي بالتعذيــب »نيلــز ميلــزر«، حيــث كان يقــود 

املناقشــات حــول حظــر التعذيــب إىل جانــب املســؤولن الحكوميــن 

ــن  ــث 80 م ــا بع ــاؤه( بعدم ــر )إلغ ــل املؤمت ــاء تأجي ــن4، ج املري

ــا للمســؤولن الدوليــن أكــدوا  الحقوقيــن والناشــطن املريــن خطابً

فيهــا أنــه »ال يجــب عــى األمــم املتحــدة أن تســاهم يف تجميــل صورة 

النظــام املــري«، وأعربــوا عــن »صدمتهــم الشــديدة« مــن عقــده يف 

ــع  ــة »تتمت ــر مــكان املؤمتــر إىل دول ــون بتغي ــب الحقوقي مــر، طال

بالحــد األدىن مــن احــرام حقــوق اإلنســان« وليــس مــر ألنهــا 

»متــارس التعذيــب املمنهــج«، و«تاحــق املنظــات الحقوقيــة«. كــا 

أكــدوا أن مــر مســجل بهــا مــن 2014 إىل 2018 1723 شــكوى مــن 

تعذيــب فــردي و677 تعذيــب يف أقســام الرشطــة والســجون ووفــاة 

ــب. ــم 189 نتيجــة التعذي ــن االحتجــاز منه 534 يف أماك

 http://ibit.ly/AW8F :3-  العفو الدولية تدين تعذيب إرساء عبد الفتاح. انظر الرابط التايل

https://rassd. :4-  رصد، عقب استهجان حقوقي واسع.. األمم املتحدة تؤجل مؤمتر »مناهضة التعذيب« يف القاهرة، 30 أوت 2019. انظر الرابط التايل

 com/462492.htm

واعتــرب بهــي الديــن حســن، مديــر مركــز القاهــرة لحقــوق اإلنســان، 

ــب وتحــول  ــة لنظــام الســيي والتعذي ــل املؤمتــر« صفعــة قوي تأجي

القاهــرة لعاصمــة التعذيــب يف العــامل العريب«ووجــه شــكره ملســؤويل 

رفضــوا  الذيــن  الدوليــة  الحقوقيــة  واملنظــات  املتحــدة  األمــم 

املشــاركة يف هــذه »الفضيحــة«، كــا رصح حافــظ أبــو ســعدة عضــو 

مجلــس حقــوق اإلنســان يف مــر أنــه كان يتوجــب عــى املنظــات 

الحقوقيــة والنشــطاء الذيــن طالبــوا بعــدم عقــد مؤمتــر األمــم 

املتحــدة ملناهضــة التعذيــب يف القاهــرة أن يراجعــوا موقفهــم الــذي 

ــوط  ــن الضغ ــد م ــف املزي ــان، ويضي ــوق اإلنس ــف حق ــدم مل ال يخ

ــوس يف  ــدم ملم ــداث تق ــاول إح ــي تح ــة الت ــة املري ــى الحكوم ع

هــذا امللــف مــن خــال تعديــل الدســتور والترشيعــات لــي تتوافــق 

حاالت التعذيب يف مصر
من 2014 إلى 2018

 1723
شكوى من تعذيب فردي

 677
تعذيب يف أقسام 
الشرطة والسجون 

534
وفاة يف أماكن االحتجاز 

منهم 189 نتيجة 
التعذيب.
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ــة لحقــوق االنســان5، ويُعــد  ــة الدولي ــدويل واالتفاقي ــاق ال مــع امليث

إلغــاء مؤمتــر األمــم املتحــدة يف مــر ملناهضــة التعذيــب »انتصــاًرا 

لضحايــا التعذيــب يف مــر« أقامــت الحكومــة املريــة املؤمتــر 

الــدويل حــول »الترشيعــات واآلليــات الازمــة ملناهضــة التعذيــب«، 

ــع  ــاون م ــان، بالتع ــوق اإلنس ــي لحق ــس القوم ــدة املجل ــذي عق ال

كل مــن املنظمــة العربيــة واملنظمــة املريــة لحقــوق اإلنســان 

مبشــاركة 18 دولــة عربيــة ومــا وصفتــه اإلعــام املــري ب » لفيــف 

ــة  ــة املعني ــة والقضائي ــة والترشيعي ــات الحكومي ــي الهيئ ــن ممث م

بحقــوق اإلنســان، واملؤسســات الوطنيــة ومنظــات املجتمــع املــدين 

املعنيــة بحقــوق اإلنســان، ومراقبــن دوليــن، وأســاتذة القانــون، 

واإلعاميــن.«6

2- الحق يف الحياة:

ــاف:  ــنة”، وأض ــر 20 س ــي م ــاء تكف ــة كهرب ــا بكمي بن ــا اتعذِّ “احن

“ضابــط أمــن الدولــة قــال يل هتمــي مبزاجــي وانــت هتشــيل 

النائــب العــام، قلــت لــه بــس ده ظلــم، قــال يل هتشــيلها”. محمــود 

األحمــدي، أحــد املتهمــن يف قضيــة مقتــل النائــب العــام، أمــام 

https:// :5-  يب يب يس، إلغاء مؤمتر لألمم املتحدة يف مرص حول مناهضة التعذيب يثري ردود فعل واسعة، عطية نبيل، 21 أغسطس/ آب 2019. انظر الرابط التايل

 www.bbc.com/arabic/middleeast-49422435

6-  املنظمة العربية لحقوق اإلنسان، تقرير املقرر ألعامل املؤمتر الدويل حول “الترشيعات واآلليات الالزمة ملناهضة التعذيب” يف الدول العربية )القاهرة يف 8 – 9 

 http://aohr.net/portal/?p=11733 :أكتوبر/ترشين أول 2019(، 8 – 9 أكتوبر/ترشين أول 2019. انظر الرابط التايل

 http://ibit.ly/mRXb :7-  تنفيذ إعدام 9 مدانني باغتيال النائب العام، محمد أرشف أبو عمرية، مدى، 20 فرباير 2019. انظر الرابط التايل

ــة املحكم

وصــل عــدد املتهمــن التــي نفــذت الســلطات املريــة حكــم اإلعــدام 

الصــادر بحقهــم يف شــهر فرباير/فيفــري 2019 إىل 15 متهــًا، بعدمــا 

نفــذت يف 13 فرباير/فيفــري، حكــم اإلعــدام شــنًقا بحــق ثاثــة مدانن 

ــن  ــًا ع ــة. فض ــداث كرداس ــراج بأح ــل ف ــواء نبي ــل الل ــة قت يف قضي

ــوا بقتــل نجــل  ــة آخريــن يف 7 فرباير/فيفــري أُدين ــذ إعــدام ثاث تنفي

املستشــار محمــود الســيد املورلــي، نائــب رئيــس محكمــة اســتئناف 

القاهــرة، أمــام منزلــه مبدينــة املنصــورة يف 7.2014

ــوم  ــه الي ــن قلق ــان ع ــوق اإلنس ــدة لحق ــم املتح ــب األم ــرَب مكت ع

الجمعــة )22 فرباير/فيفــري 2019( مــن أن املحاكــات التــي أفضــت 

ــة  ــن منصف ــا مل تك ــهر رمب ــذا الش ــر ه ــخًصا يف م ــدام 15 ش إىل إع

ــن  ــات م ــزاع اعراف ــب يف انت ــتخدام التعذي ــن اس ــم ع ــل مزاع يف ظ

املتهمــن، كــا رصــدت املبــادرة املريــة للحقــوق الشــخصية-منظمة 

مجتمــع مــدين مرية-صــدور حــوايل 400 حكــًا باإلعــدام يف الفــرة 

خــال [يناير/جانفــي - أغســطس/أوت 2019] كذلــك 200 متهــًا 

ــى  ــة ع ــكام موزع ــك االح ــي، كل تل ــم إىل املفت ــة أوراقه ــت إحال مت

حــوايل 100 قضيــة مابــن القضــاء العــادي والعســكري، وبينــا يرتفــع 
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ــع ســيايس إىل  ــا ذات طاب ــذ بهــم حكــم اإلعــدام يف قضاي عــدد املنف

47 شــخًصا منــذ يوليــو 2013، ينتظــر 59 شــخًصا عــى األقــل تنفيــذ 

اإلعــدام كل يــوم، بعــد اســتيفائهم مراحــل التقــايض وصــدور أحــكام 

ــة بإعدامهــم.8 نهائي

ــي  ــل إنتقام ــرد فع ــة ب ــلطة التنفيذي ــت الس ــام، قام ــة الع  يف بداي

جديــد بعــد هجــوم إرهــايب جديــد عــى كمــن أمنــي جنــوب مدينــة 

ــا، وتفجــر انتحــاري  ــط و14 جنديً ــل ضاب ــش، أســفر عــن مقت العري

ــوة  ــار عب ــة يف انفج ــارص الرشط ــن عن ــة م ــه وثاث ــن مقتل ــفر ع أس

ناســفة يف منطقــة الــدرب األحمــر، قامــت الســلطات املريــة بتنفيــذ 

حكــم اإلعــدام بحــق 9 متهمــن يف قضيــة مقتــل النائــب العــام التــي 

وقعــت يف يونيو/جــوان 2015، كانــت محكمــة النقــض املريــة قــد 

ــن  ــى املتهم ــدام ع ــم اإلع ــد حك ــايض بتأيي ــمرب امل ــت يف ديس قض

التســعة يف قضيــة مقتــل النائــب العــام الســابق، وقضــت املحكمــة 

يف حينــه بتخفيــف حكــم اإلعــدام عــى 6 متهمــن إىل الســجن 

املؤبــد، وقضــت محكمــة جنايــات القاهــرة يف 22 يوليو/جويليــة 

2017، بإعــدام 28 شــخًصا مــن بــن املتهمــن يف حادثــة مقتــل هشــام 

ــد، و8 بالســجن املشــدد  ــركات، وعاقبــت 15 متهــًا بالســجن املؤب ب

ــنوات.9 ــدد 10 س ــجن املش ــًا بالس ــنة، و15 مته 15 س

ــذ  ــا بتنفي ــة فيه ــلطات املري ــوم الس ــي تق ــرة األوىل الت ــت امل ليس

أحــكام باإلعــدام كــرد فعــل عــى عمليــات إرهابيــة، فقــد أشــار بيــان 

ــة  ــة املري ــة إىل أن الحكوم ــة حقوقي ــن 12 منظم ــادر ع ــابق ص س

ــم  ــذ حك ــم تنفي ــد ت ــدام بشــكل ســيايس، فق ــة اإلع تســتخدم عقوب

اإلعــدام يف يــوم 17 مايو/مــاي 2015 عــى ســتة أشــخاص يف القضيــة 

رقــم 43 لســنة 2014 جنايــات عســكرية شــال القاهــرة واملعروفــة 

ــايل عــى  ــوم الت ــة عــرب رشكــس« يف الي ــة »خلي ــا باســم قضي إعاميًّ

  http://ibit.ly/pfuX :8-  إعدام 11 مرصياً يف أغسطس و49 آخرين يف انتظار التنفيذ، العريب الجديد، 10 سبتمرب 2019. انظر الرابط التايل

 http://ibit.ly/xwo2 :9-  اإلشرتايك إعالم من أجل الثورة، تنفيذ حكم اإلعدام بحق 9 متهمني يف قضية مقتل النائب العام، 20 فرباير 2019. انظر الرابط التايل

10-  املبادرة املرصية للحقوق الشخصية، بيان صحفي، إعدام 19 مدنيًّا عىل األقل يف خالل أسبوع استناًدا إىل أحكام صادرة عن القضاء العسكري تفتقر إىل الحد 

 http://ibit.ly/VOOB  :األدىن من ضامنات املحاكمة العادلة تزامًنا مع تزايد االستهداف املسلح للمدنيني والعسكريني،2 يناير 2018. انظر الرابط التايل

جرميــة اغتيــال ثاثــة قضــاة يف العريــش. وتــم تنفيــذ اإلعــدام يف يــوم 

ــم 411  ــة رق ــًا يف قضي ــرش مته ــة ع ــى خمس ــمرب 2017 ع 26 ديس

جنايــات كي اإلســاعيلية لســنة 2013 واملعروفــة إعاميًّــا بـــ »خليــة 

ــة يف  ــر الداخلي ــاع ووزي ــر الدف ــاط« بعــد اســتهداف وزي رصــد الضب

ــوم 19 ديســمرب 10.2017 ي

3- الحق يف محاكمة عادلة ومنصفة:

ــطاء  ــررة لنش ــاالت املتك ــتمرار اإلعتق ــي إس ــام ه ــمة الع ــت س كان

ــا  ــة يف قضاي ــن الدول ــة أم ــى نياب ــن ع ــم كمتهم ــين وعرضه سياس

ــة  ــا البعــض ال تحمــل ســوى إتهامــات مطلق هــي نســخ مــن بعضه

باإلنضــام إىل تنظيــات إرهابيــة غــر محــدد ماهيتهــا، ونــرش أخبــار 

كاذبــة وتقــوم النيابــة عــى أثرهــا بحبــس املتهمــن لشــهور وســنوات 

املتعلقــة  الدســتورية  دون رقيــب أو حســيب، رغــم الضانــات 

بالحــق يف محاكمــة عادلــة ومنصفــة، الفصــول 54 و55 و56 و97 مــن 

الدســتور املــري، إال أن ذلــك مل ينعكــس عــى الواقــع العمــي حيــث 

تتواصــل املحاكــات االســتثنائية واملحاكــات السياســية واملحاكــات 

واألحــكام الجاعيــة. كل هــذا يف غيــاب أبســط الضانــات للمتهمــن. 

اليــوم ميكــن أن نقــول يف مــر أن املتهــم مــدان إىل أن تثبــت براءتــه. 

ــة  ــي حمل ــري ع ــيايس امل ــط الس ــتيقظ الوس ــو 2019 إس ويف يوني

إعتقــاالت جديــد ملجموعــة مــن النشــطاء السياســين املريــن، وإن 

كانــت تلــك الحملــة تختلــف عــن ســابقيها حيــث أصــدرت الداخليــة 

ــام - أو  ــا ألي ــوا قرسيً ــم ومل يختف ــض عليه ــور بالقب ــى الف ــا ع بيانً

ــك  ــت تل ــًرا، وتضمن ــر مؤخ ــلطات يف م ــادت الس ــهور-كا إعت لش

الحملــة القبــض عــى كل مــن مديــر مكتــب النائــب الربملــاين أحمــد 

الطنطــاوي، والــذي إشــتهر مبوقفــه الرافــض لتعديــات الدســتور 

بنا بكمية كهرباء تكفي مصر 20                      »احنا اتعذِّ
سنة، ضابط أمن الدولة قال لي هتمشي بمزاجي 

وانت هتشيل النائب العام، قلت له بس ده ظلم، قال 
لي هتشيلها«

 محمود األحمدي، أحد املتهمين يف قضية مقتل النائب العام، أمام املحكمة.
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األخــرة، كــا قبــض عــى الناشــط البــارز والربملــاين الســابق يف برملــان 

2011 زيــاد العليمــي عضــو الهيئــة العليــا للحــزب الدميقراطــي 

االجتاعــي، وحســام مؤنــس املتحــدث باســم الحملــة الرئاســية 

لحمديــن صباحــي وباســم التيــار الشــعبي، والصحفــي اليســاري 

هشــام فــؤاد القيــادي يف حركــة االشــراكين الثوريــن،  وعضــو اللجنــة 

العليــا بحــزب االســتقال أســامة عبــد العــال العقبــاوي، ورجــل 

األعــال الخبــر االقتصــادي عمــر الشــنيطي، ورجل األعــال مصطفى 

عبــد املعــز عبــد الســتار، واملحاســب والناشــط النقــايب حســن الرببري. 

ــض  ــع بع ــم م ــوض عليه ــراك املقب ــة إش ــان وزارة الداخلي ــم بي وزع

الهاربــن خــارج مــر مثــل املرشــح الرئــايس الســابق أميــن نــور رئيس 

حــزب غــد الثــورة، واألمــن العــام لجاعــة اإلخــوان محمــود حســن، 

وعضــو مجلــس شــورى اإلخــوان عــي بطيــخ، واإلعاميــن معتــز مطــر 

ــة عــن إســتهداف  ــان وزارة الداخلي ــارص.، كــا تضمــن بي ومحمــد ن

19 كيانـًـا اقتصاديًــا قيمتهــا 250 مليــون جنيــه، بزعــم »اإلنفــاق عــى 

ذلــك املخطــط« تحمــت مســمى »خطــة األمــل«، إلســتهداف الدولــة 

ــو/ ــاالت 30 يوني ــع إحتف ــا م ــقاطها تزامًن ــواًل إلس ــاتها، وص ومؤسس

جوان.

وكشــف الناشــط والخبــر الحقوقــي املقيــم خــارج مــر بهــي الديــن 

ــذي يضــم  ــف األمــل« ال ــا حــدث هــو ســعي  إلجهــاض »تحال إن م

الحركــة املدنيــة الدميوقراطيــة وتحالــف 30-25 الربملــاين وحــزب 

ــارية،  ــة واليس ــة الليربالي ــخصيات العام ــن الش ــدد م ــن وع املحافظ

وأن األمــن الوطنــي أنــه اســتدعى خــال األســابيع الســابقة لعمليــة 

القبــض عنــارص قياديــة يف »تحالــف األمــل«، وحذرهــم مــن املواصلــة 

أو االتصــال مــع نائــب رئيــس الجمهوريــة الســابق محمــد الربادعــي، 

وهددهــم باإلعتقــال، مؤكــًدا أن الهــدف الرئيــس للتحالــف هــو 

اإلعــداد لانتخابــات الربملانيــة بعــد نحــو عــام، كــا أوضــح أن 

ــاعات  ــد س ــري بع ــس ج ــام مؤن ــي وحس ــاد العليم ــى زي ــض ع القب

مــن مغادرتهــا اجتاًعــا للتحالــف مبقــر حــزب املحافظــن مبشــاركة 

https://twitter.com/BaheyHassan/status/1143504027784798210 :11-  انظر يف هذا اإلتجاه رابط تدوينة الكاتب والحقوقي املرصي بهي الدين سلطان

 http://ibit.ly/vbkS:12- مرص.. اعتقال محاِم أعلن إرضابا عن الطعام تضامنا مع إرساء عبد الفتاح، موقع الجزيرة مبارش، 16 أكتوبر 2019. انظر الرابط التايل

ــة  ــة وبرملاني ــخصيات عام ــارية وش ــة ويس ــزاب ليربالي ــاء 7 أح رؤس

ــل السياســة يف مــر.11 ــا حــول قت ــف وبيان ــكل التحال ناقشــت هي

كذلــك تــم إلقــاء القبــض عــى املحامــي والناشــط الحقوقــي محمــد 

الباقــر، أثنــاء وجــوده يف نيابــة أمــن الدولــة، لحضــور التحقيــق مــع 

ن عــاء عبــد الفتــاح الــذي ُقبــض عليــه أثنــاء تأديتــه  الناشــط واملــدوِّ

لفــرة املراقبــة يف قســم الدقــي بســبب الحكــم الصــادر عليــه نتيجــة 

تظاهــرات مجلــس الشــورى عــام 2013، وحبســتها نيابــة أمــن 

الدولــة 15 يوًمــا عــى ذمــة التحقيــق يف القضيــة 1365 لســنة 2019 

مــع املحاميتــن ماهينــور املــري وســحر عــي، واللتــان قبــض عليهــا 

ــم  ــوض عليه ــن املقب ــة م ــع مجموع ــات م ــم التحقيق ــد حضوره بع

ــي  ــي الحقوق ــي املحام ــض ع ــك قب ــبتمرب وكذل ــداث 20 س ــن أح م

عمــرو إمــام بعــد حضــوره التحقيقــات بــذات القضيــة، وبعــد إعانــه 

الدخــول يف إرضاب جــزيئ عــن الطعــام اعراًضــا عــى اعتقــال وتعذيب 

ــام  ــات أم ــن املحاك ــا ع ــن12، ام ــاح وآخري ــطة إرساء عبدالفت الناش

دوائــر اإلرهــاب فقــد أصبحــت النيابــة تتعامــل مــع املحبوســن 

ــة بالتعامــل مــع الحبــس  ــة أمــن الدول سياســًيا مؤخــًرا وخاصــة نياب

اإلحتياطــي كعقوبــة يف حــد ذاتــه فتقــوم بحبــس املتهمــن يف القضايــا 

املنظــورة أمامهــا عــى ذمــة تلــك القضايــا مبــدد مفتوحــة باملخالفــة 

للقانــون دون وجــود تحقيقــات حقيقــة إلحالتهــم للمحاكمــة.

ــر اإلرهــاب عقــب األحــداث  ــد أنشــأت دوائ ــت وزارة العــدل ق كان

ــن املتهمــن  ــال عــرشات اآلالف م ــو2013، واعتق ــت يولي ــي أعقب الت

باالنتــاء إىل جاعــة اإلخــوان املســلمن وجاعــات أخــرى، والتظاهــر 

والتجمهــر والعنــف ضــد الرشطــة والجيــش، وارتــكاب عمليــات 

إرهابيــة والتخطيــط لهــا أو التحريــض عليهــا. وكان عــدد الدوائــر يف 

ــن يف كل محكمــة اســتئناف  ــة 13 يف القاهــرة، مبتوســط دائرت البداي

عــى مســتوى الجمهوريــة، ليتقلــص ذلــك العــدد فيــا بعــد إىل 

خمــس فقــط بعــد ان قامــت محكمــة اســتئناف القاهــرة بحــل 

ــع  ــات القاهــرة، وتوزي ــر اإلرهــاب يف محكمــة جناي ــن دوائ ــع م أرب

قضاتهــا عــى أعــال ودوائــر أخــرى، وقالــت مصــادر قضائيــة واســعة 

االطــاع إن هنــاك أســباباً إداريــة للحــل، تتمثــل يف أنــه منــذ بدايــة 

ــدد  ــرة ع ــورة كب ــض بص ــايض 2019-2018 انخف ــايئ امل ــام القض الع

القضايــا املنظــورة أمــام جميــع دوائــر اإلرهــاب املتبقيــة، أمــا الســبب 

)الســيايس-القانوين( األكــر أهميــة يف ســياق اتخــاذ هــذا القــرار، فهــو 

ــر  ــة أيــدت حــل الدوائ أن وزارة العــدل والجهــات الســيادية واألمني

األربــع بســبب أن إنشــاءها كان يهــدف أساًســا لرسعــة نظــر القضايــا 

ــك معــاريض النظــام، ويف  ــع اإلرهــاب، وكذل ــة الخاصــة بوقائ الجنائي

ــذ 3 ســنوات ونصــف  ــي تعيشــها مــر من ــة الطــوارئ الت ظــل حال

ــات  ــر الجناي ــا إىل دوائ ــك القضاي ــة تل ــهل إحال ــح األس ــنة أصب الس

ــبة  ــوارئ، بالنس ــة ط ــن دول ــة أم ــة محكم ــدة بهيئ ــة، املنعق العادي

للجنــح، وهيئــة محكمــة أمــن دولــة عليــا، بالنســبة للجنايــات. علــًا 

ــوز  ــت ال يج ــذا الوق ــم يف ه ــك املحاك ــن تل ــادرة م ــكام الص أن األح

ــة دون العــرض عــى  ــة وبات ــا ألي ســبب، وتكــون نهائي الطعــن فيه

ــع  ــل م ــهولة يف التعام ــن الس ــة م ــد حال ــا أوج ــض، م ــة النق محكم

ــر  ــص دوائ ــن تخصي ــة م ــد املحقق ــاوز الفوائ ــا يتج ــا مب ــك القضاي تل

أوقـفـوا
اجلرميــة
ولـيـــس
ة حلـــيا ا
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ــاب.13 اإلره

4- حرية الرأي والتعبير 

ــم  ــد مــن تكمي يســتمر النظــام الســيايس املــري يف سياســته باملزي

ــد  ــرأي، فبع ــن ال ــر ع ــبل التعب ــة ُس ــاق كاف ــر وإغ ــواه يف م األف

أن تــم إغــاق الشــارع املــري أمــام املتظاهريــن، حتــى وصــل 

ــا  ــن عرًض ــن املاري ــن واملواطن ــن املتظاهري ــال اآلالف م ــر إلعتق األم

بعــد دعــاوي املقاول/املمثــل محمــد عــي بالتظاهــر يف 20 ســبتمرب، 

حتــى أن قــوات األمــن ظلــت ألســابيع تقــوم بالتفتيــش يف هواتــف 

املواطنــن الجوالــة وإلقــاء القبــض عليهــم إذا وجــدوا أي يشء يــدل 

عــى تلبســهم بإبــداء رأيهــم يف سياســات الدولــة، ويف األيــام التاليــة 

ــن  ــن الصحفي ــدد م ــل ع ــبتمرب، اعُتق ــرات 20 س ــدالع تظاه ــى ان ع

ــي  ــة. ليتخط ــع اإللكروني ــات املواق ــب مئ ــة الحج ــت آل ــا طال بين

ــذ  ــا، من ــر ال 30 صحفًي ــن يف م ــن املحتجزي ــدد الصحفي ــك ع بذل

ــي  ــة إنج ــى الصحفي ــض ع ــي القب ــات، أُلق ــة االحتجاج ــة موج بداي

عبــد الوهــاب، التــي كانــت تقــي منــذ أســابيع فــرة تدريــب 

ــز  ــت تنج ــا كان ــا بين ــم اعتقاله ــث ت ــوم، حي ــري الي ــدة امل بجري

ريبورتاًجــا يف ميــدان التحريــر، ويف نفــس اليــوم، أُلقــي القبــض عــى 

عمــر هشــام، وهــو مصــور ملوقــع مــراوي اإلخبــاري، وذلــك أثنــاء 

وجــوده يف امليــدان كذلــك. وقــد بعثــت إدارة املوقــع رســالة إىل 

ــا حــدود مــن الحصــول عــى نســخة  ــه )متكنــت مراســلون ب محامي

منهــا( تؤكــد أنــه قــد تــم إرســاله لتغطيــة احتفــاالت جاهــر نــادي 

ــوم  ــاء الي ــري مس ــوبر امل ــراز كأس الس ــدم بإح ــرة الق ــي لك األه

نفســه. كــا شــهد هــذا األســبوع احتجــاز املــدون محمــد »أكســجن« 

ــر  ــى إطــاق رساحــه بتداب ــن شــهرين ع ــل م ــد أق ــرة أخــرى، بع م

احرازيــة يف 31 يوليو/جويليــة.

هــذا وقــد مُثــل بالفعــل ثاثــة صحفيــن أمــام القضــاء، وهــم نــارص 

عبــد الحفيــظ )جريــدة أخبــار اليــوم( وســيد عبــد الــاه )الــذي غطــى 

الحــراك يف الســويس لشــبكة الجزيــرة ونقــل األحــداث مبــارشة عــرب 

صفحتــه عــى فيســبوك التــي تــم تعطيلهــا( وخالــد داود )األهــرام(، 

ــن  ــم، وم ــد احتجازه ــم بع ــرج عنه ــن املف ــك الصحفي ــف إىل ذل أض

ــرة  ــل يف القاه ــذي اعُتق ــار(، ال ــدة األخب ــي )جري ــيد صبح ــم س بينه

ــل إخــاء ســبيله  ــن العمــل، قب ــه م ــدى عودت ــخ 22 ســبتمرب ل بتاري

ــة إرساء  ــى الصحفي ــض ع ــاء القب ــم إلق ــا ت ــوم14، ك ــس الي يف نف

ــه تــم اختطافهــا  ــوا إن عبــد الفتــاح حســبا أعلــن مرافقــون لهــا قال

ــب مراســل أسوشــيتد  ــى الخطي ــت مصطف ــا اعتقل ــن الشــارع، ك م

ــل  ــابق يف 2019 اعُتق ــت س ــرة15، ويف وق ــه بالقاه ــن منزل ــرس م ب

صحفيــان لــدى وصولهــا إىل مطــار القاهــرة عنــد عودتهــا إىل مــر، 

ــك بعــد أن  ــد كركباتري ــي ديفي ــل الصحفــي األمري ــم ترحي ــث ت حي

قــى ســبع ســاعات يف الحبــس االنفــرادي داخــل املطــار، علــًا أنــه 

كان قــد أجــرى مؤخــًرا تحقيقــات يف موضــوع العاقــات اإلرسائيليــة 

  http://ibit.ly/rjNs  :13- مرص: أسباب سياسية وإدارية وراء حل 4 دوائر إرهاب، العريب الجديد، 5 سبتمرب 2019. انظر الرابط التايل

 https://rsf.org/ar/news/-187 ،2019 14- مراسلون بال حدود، مرص: موجة اعتقاالت تطال الصحفيني وسط حجب للمواقع اإللكرتونية، 15 سبتمرب

 https://ibit.ly/01YM :15-  مرص... اعتقال الناشطة إرساء عبد الفتاح ومراسل أسوشيتد برس، 13 موقع الجزيرة مبارش، سبتمرب 2019. انظر الرابط التايل

 https://rsf.org/ar/news/-140 :ايَْر 2019. انظر الرابط التايل 16- مرص: اعتقال صحفيَني لدى وصولهام إىل مطار القاهرة، مراسلون بال حدود، 20 ِفرْبَ

 https://rsf.org/ar/news/-129 :17- مراسلون بال حدود، مرص: تأكيد الحكم عىل إسامعيل اإلسكندراين بالسجن 10 سنوات، 27 ِديَسْمرَبْ 2018. انظر الرابط التايل

https://rsf.org/ar/news/-137 :18-  مرص: وسائل اإلعالم تحت سيطرة شبه كاملة، مراسلون بال حدود، 25 يََنايَْر 2019. انظر الرابط التايل

ــة الــذي يكتــي حساســية بالغــة، فضــًا عــن تأليــف كتــاب  املري

حــول عــودة الجيــش إىل الســلطة يف مــر تحــت عنــوان »بــن أيــدي 

ــب  ــر مكت ــه أن شــغل منصــب مدي ــذي ســبق ل العســكر«، وهــو ال

صحيفــة نيويــورك تاميــز يف القاهــرة بــن عامــي 2011 و2015، بينــا 

ُزجَّ باملصــور الصحفــي املــري أحمــد جــال زيــادة يف الســجن، بينــا 

كان عائــًدا مــن إقامــة طويلــة األمــد يف تونــس16، ويف نهايــة 2018 

ــخ 24 ديســمرب األول  ــرة بتاري ــكرية يف القاه ــة العس ــدت املحكم أك

الحكــم بالســجن 10 ســنوات عــى إســاعيل اإلســكندراين، الصحفــي 

والباحــث املتخصــص يف شــؤون ســيناء، وذلــك بتهمــة »الكشــف 

عــن أرسار األمــن القومــي« و«االنتــاء إىل جاعــة محظــورة«، علــاً 

أن هــذا الُحكــم كان قــد صــدر بتاريــخ 22 مايو/مــاي يف غيــاب 

ــا أدى إىل  ــذاك، م ــمًيا آن ــده رس ــم تأكي ــل ومل يت ــر ب ــي باألم املعن

ــر أن  ــر بالذك ــة. وجدي ــذه القضي ــأن ه ــن بش ــوض كبري ــس وغم لُب

ــه هــذه املــرة.17 اإلســكندراين حــر جلســة محاكمت

وعــى جانــب آخــر كشــفت منظمــة مراســلون بــا حــدود النقــاب عن 

نتائــج تحقيــق أُجــري حــول ملكيــة وســائل اإلعــام يف مــر، حيــث 

ــة تحــت ســيطرة النظــام الحاكــم، إذ  ــر اإلعامي ــل املناب أصبحــت ُج

ــرات أو يف  ــزة املخاب ــة أو أجه ــارشة لســلطة الدول ــة مب ــت خاضع بات

ملكيــة أثريــاء مقربــن مــن الحكومــة، بينــا كان املشــهد اإلعامــي 

املــري يتســم أصــًا بخضوعــه لســيطرة الدولــة أو رجــال األعــال، 

يكشــف البحــث الــذي أجــراه فريــق مراســلون بــا حــدود يف مــر-

ــة  ــة املري ــة وســائل اإلعــام-أن الدول ضمــن مــرشوع مرصــد ملكي

ــاح  ــد الفت ــذ وصــول عب ــة من ــر اإلعامي ــا عــى املناب شــددت قبضته

الســيي إىل ســدة الرئاســة، وذلــك عــرب سلســلة مــن صفقــات الــرشاء 

املكثفــة والعديــد مــن التغيــرات الترشيعيــة، ويف هــذا الصــدد، 

أقدمــت مجموعــة إعــام املريــن، التــي تســيطر عــى القطــاع 

الســمعي البــري وخاصــة القنــوات الفضائيــة، عــى رشاء أكــر مــن 

عــرش مؤسســات إعاميــة مبوجــب عمليــات بيــع إجبــاري منــذ عــام 

2016، علــًا أن هــذه املجموعــة خاضعــة لســيطرة املخابــرات، حيــث 

يتــم تعيــن مديرهــا مــن قبــل رئيــس الدولــة.18

ــن 20  ــر م ــتور يف م ــل الدس ــى تعدي ــتفتاء ع ــة االس ــال عملي وخ

إىل 22 أبريــل ُمنــع صحفيــون مــن بــث النتائــج الجزئيــة للتصويــت 

التصنيف العاملي لحرية الصحافة

163المرتبة
ا

ً
من أصل 180 بلد



ي
اط

قر
دمي

 ال
ال

تق
الن

 وا
ان

س
إلن

ق ا
قو

بح
ة 

لق
تع

امل
ت 

عا
رشي

الت
 و

ت
سا

سيا
 ال

ور
تط

15

كــا ُحظــرت عليهــم تغطيــة عمليــات الفــرز، بعدمــا منعتهــم الهيئــة 

الوطنيــة لانتخابــات مــن بــث النتائــج الجزئيــة، كــا تــم منــع 

ــك  ــا، وذل ــات الفــرز أيًض ــن مــن حضــور عملي ــد مــن الصحفي العدي

عــى الرغــم مــن تأكيــد الهيئــة عــى حــق وســائل اإلعــام يف حضــور 

ــد يف  ــي عق ــر صحف ــال مؤمت ــددي، خ ــر الع ــرز والح ــات الف عملي

ــل.19 ــرة يف 20 أبريل/أفري القاه

ــى  ــًدا( ع ــل 180 بل ــن أص ــة 163 )م ــع يف املرتب ــر تقب ــر أن م يُذك

جــدول التصنيــف العاملــي لحريــة الصحافــة، الــذي نرشتــه مراســلون 

بــا حــدود.

5- حقوق األقليات 

عــى الرغــم مــن املحــاوالت املتكــررة للحفــاظ عــي صــورة الوحــدة 

الوطنيــة يف مــر، إال أن اإلعتــداءات عــي املســيحين املريــن 

أصبحــت متكــررة وبشــدة، وخاصــة يف محافظــة املنيــا عــى خلفيــة 

قلــة عــدد الكنائــس باملقارنــة بالتوزيــع الجغــرايف للســكان مــا 

عرضــه  ويجعلهــم  خاصــة  منــازل  يف  الصلــوات  آلداء  يضطرهــم 

ــى  ــن ع ــرور عام ــن م ــم م ــى الرغ ــن، وع ــن املتطرف ــداءات م إلعت

ــة 31  ــوم الجمع ــا حــدث ي ــس، وهــو م ــم الكنائ ــاء وترمي ــون بن قان

أغســطس/أوت 2018 حــن قامــت مجموعــة مبهاجمــة منــازل أربعــة 

ــا، ونهــب بعــض ممتلكاتهــم  ــداء عليه ــة واالعت مــن مســيحيي القري

وإرضام النــران فيهــا، إىل جانــب إصابــة اثنــن مــن املســيحين، وذلــك 

لقيامهــم بــآداء الصلــوات يف أحــد املنــازل مدعــن تحويلــه لكنيســة، 

وقــد أصــدر األنبــا مكاريــوس أســقف عــام املنيــا وأبــو قرقــاص بيانًــا 

وضــح فيــه أنــه قــد تــواردت أنبــاء منــذ عــدة أيام عــن عــزم املتطرفن 

https://rsf.org/ar/news/-151  :19-  رقابة مشددة عىل تغطية االستفتاء الدستوري يف مرص، مراسلون بال حدود، 25 أَبِْريْل 2019. انظر الرابط التايل

 http://ibit.ly/OBPN  :20-  ننرش نص قانون بناء وترميم الكنائس بعد موافقة الربملان عليه، اليوم السابع، 30 أغسطس 2016. انظر الرابط التايل

  http://ibit.ly/Gzi8 :21-  أحمد عبد الفتاح، ننرش القصة الكاملة للمتحولة جنسيًا »ملك الكاشف«، بوابة أخبار اليوم، 16 يوليه 2019. انظر الرابط التايل

ــان، »كان  ــر البي ــة، وذك ــات املعني ــاغ الجه ــم إب ــام بالهجــوم وت القي

املتطرفــون يف قريــة مجــاورة تُدعــى عزبــة ســلطان، قــد فعلــوا نفــس 

الشــئ منــذ أســابيع، وبســبب عــدم الــردع انتقلــت العــدوى إىل هــذه 

القريــة.«، وقــد قامــت قــوات األمــن بضبــط 38 مشــتبًها بهــم، وتقــرر 

ــة لعامــة، التــي وجهــت إليهــم إتهامــات  ــة 19 منهــم إىل النياب إحال

بإثــارة الشــغب والتعــدي عــى آخريــن والتجمهــر وأمــرت بحبســهم 

ــا.20 إحتياطًي

ألقــت الســلطات املريــة القبــض عــى فتــاة وشــاب متحولن جنســًيا 

ــخيص  ــابها الش ــى حس ــة ع ــد تدوين ــارس 2019، بع ــوم 6 م ــر ي فج

ــلطات  ــة الس ــة معالج ــا طريق ــد فيه ــوك، تنتق ــس ب ــع في ــى موق ع

املريــة لتداعيــات حــادث حريــق محطــة قطــار رمســيس، والــذي 

ــر  ــم وأم ــض عليه ــار القب ــن، وأث ــل عــرشات املواطن ــن مقت أســفر ع

ــهر-الكثر  ــة أش ــتمر ألربع ــهم-والذي أس ــة بحبس ــن الدول ــة أم نياب

مــن الجــدل حيــث أنهــا يف إطــار عمليــة التحــول الجنــي وتشــر 

أوراق ثبوتيتهــم إيل غــر حقيقــة هويتهــم الجنســية، قــررت الجهــات 

األمنيــة حبســها انفراديًــا، خوًفــا مــن احتــاالت تعرضهــا للتحــرش 

ــي واللفظــي.21 ــف الجن أو العن

ــدى شــباب  ــذي عــرض يف منت ــي« ال ــم »نقطــة تاق ــار فيل ــك أث كذل

ــاء غضــب  ــن يف مــر. ج ــة رشم الشــيخ غضــب النوبي ــامل مبدين الع

ــت  ــي تضمن ــم، والت ــن الفيل ــة م ــة السادس ــبب الدقيق ــن بس النوبي

ــن  ــن )قادمــن( م ــن جاي ــا نوبي ــول »إحن ــة تق ــة نوبي تســجيًا لعائل

الســودان واســتوطنا يف محافظــة أســوان )جنــوب مــر(. “وقــد 

ــة يف  ــا للجــزء الخــاص بالنوب أعلنــت نحــو 70 شــخصية عامــة رفضه

فيلــم »نقطــة تاقــي« وطالبــوا اللجنــة املنظمــة للمنتــدى باإلعتــذار 

اإلعتداءات على المسيحيين المصريين أصبحت متكررة وبشدة
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عــا اعتــربوه »خطًــأ فادًحــا« وحــذف املشــاهد الخاصــة بالنوبــة مــن 

ــم.22 الفيل

6- الحق يف العمل/ اإلضراب:

ــة  ــة، املعروف ــاالت الفردي ــة الح ــن قامئ ــر م ــم م ــع إس ــدم رف مل يُ

بـ«القامئــة الســوداء« للــدول التــي تنتهــك إتفاقيــات العمــل الدوليــة 

ــة أكــر مــن عــام إال وأعــادت منظمــة  ــات النقابي والحقــوق والحري

العمــل الدوليــة إدراجهــا مــرة أخــرى للمرة الخامســة خال الســنوات 

الـــ15 األخــرة، لتصبــح واحــدة مــن أكــر الــدول إدراًجــا عــى تلــك 

ــة يف  ــن القامئ ــر م ــم م ــت أس ــد رفع ــة ق ــت املنظم ــة، وكان القامئ

مايو/مــاي 2018، بســبب إعــداد قانــون النقابــات العاليــة وإجــراء 

انتخابــات عاليــة بعــد 12 عاًمــا دون القيــام بهــذا االســتحقاق، 

وهــي املــرة الثانيــة التــي يرفــع فيهــا إســمها مــن القامئــة، إذ كانــت 

املــرة األوىل يف أعقــاب ثــورة 25 يناير/جانفــي 2011، لكنهــا عــادت 

إىل القامئــة مــن جديــد طــوال الســنوات املاضيــة، يذكــر أن القاهــرة 

أُدرجــت 4 مــرات قبــل ذلــك: األوىل عــام 2008 و2010 و2013 

وقــت حكــم جاعــة اإلخــوان والرابعــة يف مايو/مــاي 2017 بســبب 

خنــق الحريــات النقابيــة والتأخــر يف إصــدار قانــون النقابــات، رغــم 

التعديــات التــي أجرتهــا الحكومــة املريــة عــى القانــون رقــم 213 

ــة  ــة العالي ــات النقابي ــون املنظ ــدار قان ــأن إص ــنة 2017، بش لس

ــو املــايض، فمــن  ــايب يف الـــ 22 مــن ماي ــم النق ــة حــق التنظي وحاي

ــي  ــل الت ــة العم ــدى منظم ــل ل ــول الكام ــق القب ــا مل تل ــح أنه الواض

ــة مكــررة،  ــأيت وفــق خطــة حكومي ــا ت ــات بأنه ــك التعدي فــرست تل

لتســتبق املؤمتــر الســنوي لهــا يف يونيو/جــوان مــن كل عــام، خشــية 

ــادات حــادة. التعــرض النتق

ــل  ــر العم ــاركته يف مؤمت ــل مش ــل قب ــد أرس ــري ق ــام امل وكان النظ

الــدويل الــذي عقــد يف العاصمــة الســويرسية جنيــف، مؤخــًرا، وفــًدا 

إىل املنظمــة مكونـًـا مــن 55 عضــًوا، يتألــف مــن 21 عضــًوا بالحكومــة 

و10 مــن أصحــاب األعــال، ومــا يزيــد عــى 25 قياديًــا نقابًيــا 

ــح  ــات، لتوضي مــن اتحــاد العــال الرســمي واالتحــاد العاملــي للنقاب

ــة  ــادة املنظم ــع إع ــون، يرج ــى القان ــت ع ــي أجري ــات الت التعدي

إدراج مــر عــى القامئــة الســوداء لســببن، وفــق تريحــات أدىل بهــا 

مديــر دار الخدمــات النقابيــة والعاليــة كــال عبــاس، األول: عــدم 

تعديلهــا لقانــون النقابــات العاليــة الجديــد )213 لســنة 2017، رغم 

ماحظــات املنظمــة عليــه، أمــا الســبب الثــاين فيتمثــل يف الشــكاوى 

التــي أرســلتها 29 منظمــة نقابيــة ملنظمــة العمــل ضــد وزارة القــوى 

ــق أوضاعهــم وتأســيس نقاباتهــم. ــا يف توفي ــة لتعنته العامل

ويف أول رد فعــل رســمي مــن الحكومــة املريــة عــى إدراجهــا عــى 

القامئــة الســوداء للمنظمــة شــدد وزيــر القــوى العاملــة يف الحكومــة 

محمــد ســعفان أن الدولــة املريــة حريصــة كل الحــرص عــى 

االرتقــاء مبنــاخ العمــل املــري، وأنهــا تنفــذ كل مــا تِعــد بــه لتحقيــق 

إضافــة وأثــر إيجــايب مــن خــال التعــاون املشــرك مــع منظمــة العمل 

ــام  ــاون الت ــة للتع ــة املري ــتعداد الحكوم ــن اس ــا ع ــة، معربً الدولي

 http://ibit.ly/q40p  :22-   ملاذا أغضب منتدى الشباب النوبيني يف مرص؟ موقع الجزيرة مبارش، 9 نوفمرب 2018. انظر الرابط التايل

  http://ibit.ly/NNdj :23-  مرص عىل »القامئة السوداء« ملنظمة العمل الدولية للمرة الخامسة، ن.بوست، 13 جوان 2019. انظر الرابط التايل

ــي صدقــت  ــة الت ــات الدولي ــا مــع االتفاقي املنظمــة لتتوافــق قوانينه

عليهــا، مؤكــًدا أنــه رغــم وضــع مــر عــى القامئــة الســوداء، فإنهــا مــا 

زالــت تؤكــد حرصهــا عــى توافــق ترشيعاتهــا ملعايــر العمــل الدوليــة، 

ــة الخــرباء  ــه لجن ــوِص ب ــل ت ــا عــى اســتعداد إلدخــال أي تعدي وأنه

بلجنــة معايــر العمــل الدوليــة، وذلــك بإجــراء حــوار مجتمعــي خــال 

ــي العــال،  ــع منظــات أصحــاب األعــال وممث ــة م ــرة القادم الف

لتؤكــد للعــامل كلــه حــرص مــر عــى امتثالهــا ملعايــر العمــل 

ــة.23 الدولي

ــق يف اإلرضاب  ــه الح ــلطات تواج ــزال الس ــر، ال ت ــتوى آخ ــى مس وع

عــن العمــل باألســلوب القمعــي بعــد أن اعُتقــل 28 مــن عــال رشكــة 

ــال  ــا الع ــي نظمه ــة الت ــة االحتجاجي ــد الوقف ــان بع ــة للدخ الرشقي

ــإقالة  ــة بـ ــة للمطالب ــل الرشك ــر 2019 داخ ــس 10 أكتوب ــوم الخمي ي

رئيــس الرشكــة هــاين أمــان والعضــو املنتــدب عــاد الديــن مصطفــى، 

ــي  ــز الجاع ــهريًا والحاف ــا ش ــي إىل 220جنيه ــز اليوم ــادة الحاف وزي

إىل 900 يــوم ســنويًا، والرفيــع يف بــدل طبيعــة العمــل %75 للعــال 

و%50 لــإدارة، عــاوة عــى املطالبــة بتعيــن العاملــن املؤقتــن، 

وأفرجــت نيابــة الســادس مــن أكتوبــر عنهــم بكفالــة ماليــة قدرهــا 

وزير القوى العاملة في الحكومة محمد سعفان



ي
اط

قر
دمي

 ال
ال

تق
الن

 وا
ان

س
إلن

ق ا
قو

بح
ة 

لق
تع

امل
ت 

عا
رشي

الت
 و

ت
سا

سيا
 ال

ور
تط

17

ألــف جنيــه لــكل منهــم وذلــك يــوم 14 أكتوبــر.24

7- الحق يف التنُظم:

 كان تعديــل قانــون الجمعيــات األهلية هــو املنتج الترشيعــي الوحيد 

للربملــان املــري خــال فــرة الرصــد والــذي يرتبــط بحقــوق اإلنســان. 

ــن يف  ــق املواطن ــو ح ــدل وه ــتور املع ــه يف الدس ــص علي ــم التنصي ت

إنشــاء مــا يختارونــه مــن منظــات واتحــادات وكيانــات تدافــع عــن 

ــام  ــق يف االنض ــك الح ــم كذل ــم، وله ــن آراءه ــرب ع ــم وتع مصالحه

ــدرج  ــن الســلطات، وين ــص مســبق م ــك املنظــات دون ترخي اىل تل

ــزاب  ــات واألح ــات والنقاب ــن الجمعي ــة تكوي ــياق حري ــذا الس يف ه

ــا. ــة أنواعه والجاعــات الســلمية بكاف

ــه  ــن تتبع ــا ميك ــه تراجع ــف تطبيقات ــد عــرف هــذا الحــق مبختل و ق

 : كاآليت 

تعديــل قانــون الجمعيــات األهليــة: وســط الكثــر مــن اإلعراضــات 

ــون  ــيىس، القان ــاح الس ــد الفت ــس عب ــدر الرئي ــة أص ــة والدولي املحلي

رقــم 70 لســنة 2017 بإصــدار قانــون تنظيــم عمــل الجمعيــات 

ــك  ــل األهــي، وذل ــة يف مجــال العم ــن املؤسســات العامل ــا م وغره

بعــد إقــراره مــن مجلــس النــواب. وكانــت مناقشــة القانــون بشــكل 

شــبه رسى يف الربملــان دون طرحــه ألي مناقشــة مجتمعيــة عــى الرغم 

مــن اإلعراضــات الهائلــة التــي واجهتــه، حتــى النائــب محمــد أنــور 

ــه  ــم إســقاط عضويت ــق، وت ــه للتحقي ــم تحويل عصمــت الســادات، ت

بالربملــان التهامــه بتوزيــع قانــون الجمعيــات األهليــة املعــد باملجلــس 

ــس. ــة دون إذن املجل عــى بعــض الســفارات األجنبي

ــض  ــه البع ــة ووصف ــادات الدولي ــن االنتق ــة م ــون عاصف ــار القان أث

ــا  ــي فرضه ــة الت ــود الصارم ــك للقي ــي وذل ــل األه ــربة للعم ــه مق بأن

 http://ibit.ly/rMqC :24-  مرص: اإلفراج عن عامل الرشكة الرشقية للدخان املعتقلني بكفالة مالية، اإلتحاد العريب للنقابات، 10 سبتمرب 2019. انظر الرابط التايل

 https://bit.ly/3afHpJQ :25-  بعد تصديق السييس عليه.. النص الكامل لقانون الجمعيات األهلية، فالصو، 21 أوت 2019. انظر الرابط التايل

عــى عمــل املنظــات الحقوقيــة واعتربتــه األغلبيــة مــن العاملــن يف 

املجــال الحقوقــي مخالًفــا للدســتور املــري نفســه والتزامــات مــر 

ــي  ــرس األمري ــارزون يف الكونغ ــاء ب ــال، أعض ــذا املج ــة يف ه الدولي

مثــل جــون ماكــن ولينــدزي غراهــام هاجمــوا القانــون بشــدة وتــم 

تجميــد جــزء مــن املعونــات األمريكيــة ملــر بســبب إقــرار القانــون، 

ــك  ــدة وكذل ــم املتح ــع لألم ــان التاب ــوق اإلنس ــدويل لحق ــس ال املجل

جميــع املنظــات الحقوقيــة الدوليــة انتقــدت القانــون بشــدة 

واعتربتــه آداة مــن النظــام املــري لتجفيــف منابــع املجتمــع املــدين 

يف البــاد، وبعــد تلــك الضغــوط الداخليــة والخارجيــة أصــدر الربملــان 

القانــون رقــم 149 لســنه 2019، والــذي أحتــوى عــى مجموعــة 

ــا  ــداًل منه ــة الســجن ويفــرض ب ــا إلغــاء عقوب مــن التعديــات أهمه

غرامــات تــراوح بــن 200 ألــف ومليــون جنيــه مــري، كــا تســمح 

ــن داخــل  ــوال م ــي أم ــة بتلق ــر الحكومي ــات، للمنظــات غ التعدي

وخــارج مــر بــرشط إيداعهــا يف حســاب مــريف يف غضــون 30 يوًمــا.

املــري  النــواب  مجلــس  إلغــاء  حقوقيــة  منظــات  اعتــربت 

ــة  ــات املنظــات األهلي ــم عملي ــون يحك ــن قان ــات الســجن م عقوب

ــدف  ــوة ته ــرد خط ــة، مج ــة ثقيل ــتبدالها بغرام ــة واس ــر الحكومي غ

ــدد  ــث ع ــن حي ــريب م ــد ع ــرب بل ــع« يف أك ــويق القم ــادة »تس إىل إع

ــوان  ــان بعن ــة بي ــة مري ــات حقوقي ــدرت 10 منظ ــكان، وأص الس

»إعــادة تســويق القمــع: منظــات حقوقيــة ترفــض مــرشوع قانــون 

ــون. زهــز  ــق عــى القان ــان« للتعلي ــات املعــروض عــى الربمل الجمعي

نفــس مــا أتفــق عليــه كل مــن »املرصــد األورومتوســطي« ومنظمــة 

»هيومينــا«، يف بيــان مشــرك، يــوم 15 يوليو/جويليــة 25.2019 

يبقــى القانــون الجديــد املنظــم للعمــل الجمعيــايت مخالًفــا للدســتور 

واملعاهــدات الدوليــة ذات الصلــة التــي وقعــت عليهــا مــر، يف ظــل 

تواصــل املارســات القمعيــة لحقــوق االنســان بصــورة عامــة.

يبقى القانون 
الجديد املنظم 
للعمل الجمعياتي مخالًفا 
للدستور واملعاهدات 
الدولية ذات الصلة التي 
وقعت عليها مصر، يف 
ظل تواصل املمارسات 
القمعية لحقوق االنسان 
بصورة عامة
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التطورات 
السياسية 

والتشريعية 
املتعلقة 
باالنتقال 

الديمقراطي

عــى مســتوى االنتــاج الترشيعــي، مل يصــدر الربملــان املــري العديــد مــن النصوص 

الترشيعيــة املرتبطــة باإلنتقــال الدميقراطــي، لكــن الحــدث األهــم كان التعديــات 

التــي تــم إجرائهــا عــى دســتور 2014 والتــي أثــارت العديــد مــن النقاشــات قبــل 

وأثنــاء إجرائهــا.

تنقيح اإلطار الدستوري

ميثــل وضــع اإلطــار الدســتوري والترشيعــي يف فــرة مــا بعــد الثــورات األداة األوىل 

مــن أجــل تحقيــق اإلنتقــال الدميقراطــي. كــا يعكــس عمــق التحــول يف النظــام 

ــة  ــًدا لطبيع ــًدا وتحدي ــه متهي ــل علي ــل كل عم ــذي يجع ــر ال ــة ككل. األم والدول

ــى  ــذا املعط ــة ه ــة أهمي ــن ماحظ ــه. ميك ــة ل ــرة الاحق ــة يف الف ــام والدول النظ

يف التحــوالت التــي خضــع لهــا اإلطــار الدســتوري يف مــر منــذ 2011، تضمنــت 

التعديــات تعديــل 12 مــادة يف الدســتور، وإضافــة مثانيــة مــواد جديــدة، أهمهــا 

تعديــل املــادة 140 الفــرة الرئاســية مــن أربــع ســنوات إىل ســت ســنوات. وبــداًل 

ــن  ــر م ــب أك ــغل املنص ــل لش ــل التعدي ــادة قب ــه امل ــح تتضمن ــر رصي ــن حظ م

ــن.  ــايل الفرت ــد عــى الفــرات الرئاســية تت ــل القي ــن رئاســيتن جعــل التعدي فرت

وســمحت مــادة انتقاليــة بتمديــد فــرة رئاســة الســيي الحاليــة التــي فــاز بهــا 

يف 2018 ومدتهــا أربــع ســنوات إىل ســت ســنوات، وســمحت لــه بالرشــح لفــرة 

ثالثــة يف عــام 2024 وذلــك عــى أســاس زيــادة مــدة الفــرة الرئاســية. وتضمنــت 

ــه  ــس الشــيوخ عــدد أعضائ ــان للربملــان باســم مجل ــس ث ــات إنشــاء مجل التعدي

ــة الثلــث الباقــي. 180 يختــار الناخبــون ثلثيهــم بينــا يعــن رئيــس الدول

وزيــدت املــادة 200 الخاصــة بالقــوات املســلحة لتشــمل مهامها-إضافــة إىل حاية 
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البــاد والحفــاظ عــى أمنهــا وســامة أراضيها-مهــام »صــون الدســتور 

والدميقراطيــة والحفــاظ عــى املقومــات األساســية للدولــة ومدنيتهــا 

وتضمنــت  األفــراد«.  وحقــوق  وحريــات  الشــعب  ومكتســبات 

التعديــات أن يكــون لرئيــس الدولــة تعيــن نائــب أو أكــر لــه. ووفق 

التعديــات يعــن رئيــس الدولــة رؤســاء الهيئــات القضائيــة والنائــب 

العــام مــن بــن أعــداد مــن املرشــحن تقرحهــا تلــك الهيئــات. 

وتخصــص التعديــات حصــة مــن مقاعــد مجلــس النــواب نســبتها 25 

ــة للمــرأة. باملائ

أوال السلطات الثالث

1- السلطة التشريعية

وجاءت النصوص املعدلة واملتعلقة بالسلطة الترشيعية كاآليت:

املادة 102 من الدستور قبل التعديل: 

وهــي مــادة تنظــم تشــكيل مجلــس النــواب ونصهــا: »يشــكل مجلــس 

النــواب مــن عــدد ال يقــل عــن أربعائــة وخمســن عضــًوا، ينتخبــون 

باالقــراع العــام الــرسي املبارش. ويشــرط يف املرشــح لعضويــة املجلس 

أن يكــون مريًــا، متمتًعــا بحقوقــه املدنيــة والسياســية، حاصــًا عــى 

ــوم  ــنه ي ــل س ــل، وأال تق ــى األق ــايس ع ــم األس ــام التعلي ــهادة إمت ش

ــن  ــة. ويب ــنة ميادي ــن س ــس وعرشي ــن خم ــح ع ــاب الرش ــح ب فت

القانــون رشوط الرشــح األخــرى، ونظــام االنتخــاب، وتقســيم الدوائــر 

االنتخابيــة، مبــا يراعــى التمثيــل العــادل للســكان، واملحافظــات، 

والتمثيــل املتكافــئ للناخبــن، ويجــوز األخــذ بالنظــام االنتخــايب 

الفــردي أو القامئــة أو الجمــع بــأي نســبة بينهــا. كــا يجــوز لرئيــس 

ــد  ــواب ال يزي ــس الن ــن األعضــاء يف مجل ــدد م ــن ع ــة تعي الجمهوري

ــة ترشــيحهم«. ــون كيفي ــة، ويحــدد القان عــى 5 يف املائ

ــن  ــص نســبة م ــص عــى تخصي ــرة تن ــة فق ــن: إضاف ــل تضم والتعدي

مقاعــد الربملــان للمــرأة، بحيــث ال تقــل عــن 25 يف املائــة مــن أعضــاء 

الربملــان، باإلضافــة إىل متثيليــة األحــزاب املراجعــة يف مجلــس النــواب 

املــري،1 بالنظــر إىل انغــاق الحيــاة السياســية، مــع تعيينــات 

رئاســة الجمهوريــة املقرحــة، ميكــن القــول إن ســلطة الترشيــع تبقــى 

ــابقن،  ــوزراء الس ــة كال ــات إداري ــن خلفي ــواب م ــدى ن ــب ل يف الغال

واملوظفــن العموميــن ورجــال أعــال والضبــاط واألمنيــن الســابقن.

التمثيل الربملاين لفئات بعينها

ــات.  ــن الفئ ــدد م ــم لع ــاين مائ ــل برمل ــان متثي ــة بض ــة ملزم الدول

ــص  ــى أن تخت ــل ع ــل التعدي ــتور قب ــن الدس ــادة 243 م ــت امل نص

بتمثيــل العــال والفاحــن يف مجلــس النــواب، ونصهــا »تعمــل 

ــا يف أول مجلــس  الدولــة عــى متثيــل العــال والفاحــن متثيــًا مامئً

للنــواب يُنتخــب بعــد إقــرار هــذا الدســتور )دســتور 2014(، وذلــك 

عــى النحــو الــذي يحــدده القانــون”، والتعديــل تــم بــأن إلغــاء القيــد 

الزمنــي الخــاص بـــ »أول مجلــس للنــواب«، بحيــث يصبــح نــص املادة 

»تعمــل الدولــة عــى متثيــل العــال والفاحــن متثيــًا مامئًــا، وذلــك 

https:// :1-  آية خطيب عطا الله نرص، دور السلطة الترشيعية يف صنع السياسات العامة االقتصادية، املركز الدميقراطي العريب، 17 أوت 2017. انظر الرابط التايل

 bit.ly/30sUz1p

عــى النحــو الــذي يحــدده القانــون”.

ــل  ــى أن »تعم ــص ع ــل تن ــل التعدي ــتور قب ــن الدس ــادة 244 م امل

ــة  ــل الشــباب واملســيحين واألشــخاص ذوي اإلعاق ــة عــى متثي الدول

واملريــن املقيميــن يف الخــارج، متثيــًا مامئـًـا يف أول مجلــس للنــواب 

يُنتخــب بعــد إقــرار هــذا الدســتور، وذلــك عــى النحــو الــذي يحــدده 

ــاص بـــ »أول  ــي الخ ــد الزمن ــاء القي ــو إلغ ــل ه ــون”، والتعدي القان

ــواب”. ــس للن مجل

سبعة مواد مستحدثة بشأن تأسيس مجلس للشيوخ

 مادة )248( )مضافة(: 

يختــص مجلــس الشــيوخ بدراســة وإقــراح مــا يــراه كفيــًا بتوطيــد 

دعائــم الدميقراطيــة، ودعــم الســام االجتاعــي، واملقومات األساســية 

للمجتمــع وقيمــه العليــا، والحقــوق والحريــات والواجبــات العامــة، 

وتعميــق النظــام الدميوقراطــي وتوســيع مجاالتــه.

 مادة )249( )مضافة(:  

يأخذ رأي مجلس الشيوخ فيا يأيت:

اإلقراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكر من مواد الدستور.

 مرشوع الخطة العامة للتنمية االجتاعية واالقتصادية.

ــق  ــي تتعل ــع املعاهــدات الت ــف وجمي ــح والتحال  معاهــدات الصل

ــوق الســيادة. بحق

 مرشوعــات القوانــن ومرشوعــات القوانــن املكملــة للدســتور التــي 

تحــال إليــه مــن رئيــس الجمهوريــة أو مجلــس النــواب.

 مــا يحيلــه رئيــس الجمهوريــة إىل املجلــس مــن موضوعــات تتصــل 

بالسياســة العامــة للدولــة أو بسياســتها يف الشــؤون العربيــة أو 

ــة. الخارجي

ويبلــغ املجلــس رأيــه يف هــذه األمــور إىل رئيــس الجمهوريــة ومجلــس 

النواب.

 مادة )250( )مضافة(: 

ــون  ــس الشــيوخ مــن عــدد مــن األعضــاء يُحــدده القان ــكل مجل يُش

ــل عــن )180( عضــًوا. عــى أال يق

وتكــون مــدة عضويــة مجلــس الشــيوخ خمــس ســنوات، تبــدأ مــن 

ــال  ــد خ ــس الجدي ــاب املجل ــري انتخ ــه، ويج ــاع ل ــخ اول اجت تاري

ــه  ــا أعضائ ــه، وينتخــب ثلث ــاء مدت ــا الســابقة عــى انته الســتن يوم

ــث  ــة الثل ــس الجمهوري ــن رئي ــارش، ويع ــرسي املب ــام ال ــراع الع باإلق

ــى  ــيوخ ع ــس الش ــاء مجل ــن أعض ــاب وتعي ــرى انتخ ــي. ويج الباق

ــون. ــه القان ــذي ينظم ــو ال النح
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 مادة )251( )مضافة(:  

يشــرط فيمــن يرشــح لعضويــة مجلــس الشــيوخ أو مــن يعــن فيــه 

أن يكــون مريًــا، متمتًعــا بحقوقــه املدنيــة والسياســية، حاصــًا 

ــنه  ــل س ــل، وأال يق ــى األق ــه ع ــا يعادل ــي أو م ــل جامع ــى مؤه ع

يــوم فتــح بــاب الرشــح عــن خمــس وثاثــن ســنة مياديــة، ويبــن 

القانــون رشوط الرشــح األخــرى، ونظــام اإلنتخــاب، وتقســيم الدوائــر 

يُراعــى التمثيــل العــادل للســكان واملحافظــات،  االنتخابيــة مبــا 

ويجــوز األخــذ بالنظــام اإلنتخــايب الفــردي أو القامئــة أو الجمــع بــأي 

نســبة بينهــا.

 مادة )252( )مضافة(: 

ال يجوز الجمع بن عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

 مادة )253( )مضافة(:  

رئيــس مجلــس الــوزراء ونوابــه والــوزراء وغرهــم مــن أعضــاء 

الحكومــة غــر مســؤولن أمــام مجلــس الشــيوخ.

 مادة )254( )مضافة(:  

تــرسي يف شــأن مجلــس الشــيوخ األحــكام الــواردة بالدســتور يف املــواد 

 ،114  ،113  ،112  ،111  ،110  ،109  ،108  ،107  ،  ،105  ،104  ،103

115، 116، 117، 118، 119، 120، )121/ فقــرة 1، 2(، 132، 133، 

ــذا  ــواردة يف ه ــكام ال ــع األح ــارض م ــا ال يتع ــك في 136، 137، وذل

ــورة  ــواد املذك ــررة يف امل ــات املق ــارش االختصاص ــى أن يب ــاب، وع الب

ــس الشــيوخ ورئيســه. مجل

 مادة حذف: 

ــن  ــادس م ــاب الس ــن الب ــاين م ــن األول والث ــواين الفصل ــذف عن يُح

الدســتور.2

2- السلطة التنفيذية

التعديــات تشــمل إضافــة مــادة انتقاليــة، تتيــح لرئيــس الجمهوريــة 

ــاء  ــب انته ــة عق ــرة ثالث ــح لف ــيي، الرش ــاح الس ــد الفت ــايل، عب الح

مدتــه الحاليــة، املــادة 140 قبــل التعديــل تحــدد مــدة الفــرة 

الرئاســية، وتنــص عــى أنــه »ينتخــب رئيــس الجمهوريــة ملــدة أربــع 

ــدة ســلفه، وال  ــاء م ــايل النته ــوم الت ــن الي ــدأ م ــة، تب ســنوات ميادي

ــدة”. ــرة واح ــه إال مل ــادة انتخاب ــوز إع يج

والتعديــل تضمــن أن ينتخــب رئيــس الجمهوريــة ملــدة ســت ســنوات 

مياديــة، وال يجــوز أن يتــوىل الرئاســة ألكــر مــن مدتــن متتاليتــن، 

كــا تُضــاف مــادة انتقاليــة، تتيــح لرئيــس الجمهوريــة الحــايل، 

ــا  ــة، وفًق ــه الحالي ــاء مدت ــاح الســيي، الرشــح عقــب انته ــد الفت عب

ــادة 140. ــت عــى امل ــي أُدخل ــات الت للتعدي

املــادة 160 مــن الدســتور قبــل التعديــل وهي التــي تنظــم اإلجراءات 

ــت أو  ــكل مؤق ــة بش ــس الجمهوري ــب رئي ــو منص ــال خل ــة ح املتبع

دائــم. وتنــص عــى أنــه »إذا قــام مانــع مؤقــت يحــول دون مبــارشة 

رئيــس الجمهوريــة لســلطاته، حــل محلــه رئيــس مجلــس الــوزراء.” 

وأنــه »ال يجــوز لرئيــس الجمهوريــة املؤقــت أن يرشــح لهــذا املنصب، 

ــواب، وال  ــس الن ــل مجل ــتور، وال أن يح ــل الدس ــب تعدي وال أن يطل

أن يقيــل الحكومــة”، والتعديــل أنــه يف حــال خلــو منصــب الرئاســة 

ملانــع مؤقــت »يحــل محلــه نائــب رئيــس الجمهوريــة أو رئيــس 

مجلــس الــوزراء عنــد عــدم وجــود نائــب لرئيــس الجمهوريــة«. مــا 

يعنــي إمكانيــة تعيــن نائــب لرئيــس الجمهوريــة.

وإضافــة مــادة تنظــم تعيــن نــواب رئيــس الجمهورية ونصهــا »لرئيس 

الجمهوريــة أن يعــن نائًبــا لــه أو أكــر، ويحــدد اختصاصاتهــم، 

ــأن  ــرسي يف ش ــتقاالتهم. وت ــل اس ــم وأو يقب ــن مناصبه ــم م ويعفيه

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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نــواب رئيــس الجمهوريــة األحــكام الــواردة بالدســتور يف املــواد141، 

و173. و145،  و144، 

3- السلطة القضائية

تطــال التعديــات تغيــر آليــات تعيــن رؤســاء الهيئــات القضائيــة 
يف البــاد.

تنــص املــادة 185 مــن الدســتور قبــل التعديــل وهــي املنظمــة 

ــة، أو  ــوم كل جه ــايل: »تق ــة عــى الت ــة القضائي ــن رؤســاء الهيئ لتعي

هيئــة قضائيــة عــى شــؤونها، ويكــون لــكل منهــا موازنــة مســتقلة، 

يناقشــها مجلــس النــواب بكامــل عنارصهــا، وتــدرج بعــد إقرارهــا يف 

ــا يف مرشوعــات  ــًا واحــًدا، ويؤخــذ رأيه ــة رق ــة العامــة للدول املوازن

ــؤونها.” ــة لش ــن املنظم القوان

جــاء التعديــل بإضافــة فقــرة تنــص عــى أن يعــن رئيــس الجمهوريــة 

ــحهم  ــة ترش ــن خمس ــن ب ــة م ــات القضائي ــات والهيئ ــاء الجه رؤس

مجالســها العليــا. ويكــون املرشــحون مــن بــن أقــدم ســبعة مــن نواب 

هــذه الهيئــات. ومــدة تــويل املنصــب هــي أربــع ســنوات، أو لحــن 

بلــوغ ســن التقاعــد، أيهــا أقــرب، وملــرة واحــدة فقــط طــوال مــدة 

عمــل املرشــح، كــا تُضــاف فقــرة أخــرى تنــص عــى إنشــاء مجلــس 

أعــى للجهــات والهيئــات القضائيــة يرأســه رئيــس الجمهوريــة وعنــد 

غيابــه يحــل محلــه وزيــر العــدل. ويختــص املجلــس بالنظــر يف رشوط 

تعيــن أعضــاء الجهــات والهيئــات.

ــة  ــي الخاص ــل، وه ــل التعدي ــتور قب ــن الدس ــادة 189 م ــت امل كان

بتعيــن النائــب العــام، تنــص عــى أنــه »يتــوىل النيابــة العامــة 

نائــب عــام يختــاره مجلــس القضــاء األعــى، مــن بــن نــواب رئيــس 

النــواب  أو  االســتئناف،  مبحاكــم  الرؤســاء  أو  النقــض،  محكمــة 

العامــن املســاعدين. ويصــدر بتعيينــه قــرار مــن رئيــس الجمهوريــة 

ملــدة أربــع ســنوات، أو للمــدة الباقيــة حتــى بلوغــه ســن التقاعــد، 

ــه”، تضمــن التعديــل  أيهــا أقــرب، وملــرة واحــدة طــوال مــدة عمل

ــة مــن  ــس الجمهوري ــه رئي ــث يعين ــب، بحي ــن النائ ــة تعي ــر آلي تغي

بــن ثاثــة يرشــحهم مجلــس القضــاء األعــى مــن بــن نــواب رئيــس 

محكمــة النقــض أو الرؤســاء مبحاكــم االســتئناف أو النــواب العمــوم 

ــى  ــة ع ــس الجمهوري ــة رئي ــي أن موافق ــا يعن ــو م ــاعدين. وه املس

ــق  ــه ح ــيكون ل ــل س ــة، ب ــح إجرائي ــن تصب ــام ل ــب الع ــن النائ تعي

ــن مرشــحن. ــن ب ــار م االختي

أمــا املــادة 190 مــن الدســتور قبــل التعديــل وهــي الخاصــة بتحديــد 

عمــل مجلــس الدولــة، ونصهــا »مجلــس الدولــة جهــة قضائيــة 

اإلداريــة،  املنازعــات  يف  بالفصــل  غــره  دون  يختــص  مســتقلة، 

ومنازعــات التنفيــذ املتعلقــة بجميــع أحكامــه، كــا يختــص بالفصــل 

يف الدعــاوى والطعــون التأديبيــة، ويتــوىل وحــده اإلفتــاء يف املســائل 

القانونيــة للجهــات التــي يحددهــا القانــون، ومراجعــة وصياغــة 

ــة، ومراجعــة  ــن والقــرارات ذات الصفــة الترشيعي مرشوعــات القوان

مرشوعــات العقــود التــي تكــون الدولــة، أو إحــدى الهيئــات العامــة 

وتضَمــن  األخــرى«،  اختصاصاتــه  القانــون  ويحــدد  فيهــا،  طرًفــا 

التعديــل أن يختــص مجلــس الدولــة »دون غره بالفصــل يف املنازعات 

اإلداريــة ومنازعــات التنفيــذ املتعلقــة بجميــع أحكامــه، كــا يختــص 

بالفصــل يف الدعــاوى والطعــون التأديبيــة، ويتــوىل اإلفتــاء يف املســائل 

القانونيــة للجهــات التــي يحددهــا القانــون ومراجعــة وصياغــة 

مرشوعــات القوانــن والقــرارات ذات الصفــة الترشيعيــة التــي تحــال 

ــه األخــرى.” ــون اختصاصات ــه، ويحــدد القان إلي

وبذلــك يكــون للربملــان بغرفتيــه، حريــة االختيــار يف إحالــة مرشوعات 

القوانــن للمجلــس مــن عدمــه، دون إلــزام عليــه حســبا كانــت تنــص 

املــادة، قبــل التعديــل، كــا تصبــح الحكومــة غــر مطالبــة بالرجــوع 

ــون  ــي تك ــود الت ــات العق ــص مرشوع ــا يخ ــة في ــس الدول إىل مجل

الدولــة أو الهيئــات العامــة طرفــا فيهــا.

تنــص املــادة 193 مــن الدســتور قبــل التعديــل وهــي الخاصــة 

بتشــكيل رئاســة املحكمــة الدســتورية العليــا وطريقــة اختيار رئيســها، 

عــى أنــه »تختــار الجمعيــة العامــة رئيــس املحكمــة مــن بــن أقــدم 

ثاثــة نــواب لرئيــس املحكمــة، كــا تختــار نــواب الرئيــس، وأعضــاء 

هيئــة املفوضــن بهــا، ويصــدر بتعيينهــم قــرار مــن رئيــس الجمهورية، 

ــر  ــل تغي ــون”، تضمــن التعدي ــن بالقان ــه عــى النحــو املب ــك كل وذل

آليــة تعيــن رئاســة املحكمــة، بحيــث يختــار رئيــس الجمهوريــة 

ــواب لرئيــس  رئيــس املحكمــة الدســتورية مــن بــن أقــدم خمســة ن

املحكمــة. ويعــّن رئيــس الجمهوريــة نائــب رئيــس املحكمــة مــن بــن 

اثنــن، تُرشــح أحدهــا الجمعيــة العامــة للمحكمــة، ويرشــح اآلخــر 

ــرار  ــة املفوضــن وأعضاؤهــا بق ــس هيئ ــّن رئي ــس املحكمــة. ويُع رئي

ــد  ــة وبع ــس املحكم ــيح رئي ــى ترش ــاء ع ــة بن ــس الجمهوري ــن رئي م

ــة للمحكمــة.” ــة العام أخــذ رأي الجمعي

وبذلــك يصبــح لرئيــس الجمهوريــة الحــق يف اختيــار رئيــس املحكمــة 

ونائبــه، بعــد أن كانــت موافقتــه عــى تعيــن رئيــس املحكمــة إجرائية، 

وبتلــك التعديــات أصبحــت الســلطة القضائيــة تحــت ســيطرة تامــة 

لرئيــس الجمهوريــة مــا يقتــل مبــدأ الفصــل بــن الســلطات ويجعلها 

مجــرد تابعــة للســلطة التنفيذيــة.

ثانيا: مدنية الدولة ودور الجيش

1- تعديالت خاصة بالقوات املسلحة

ــوات  ــى أن »الق ــل ع ــل التعدي ــتور قب ــن الدس ــادة 200 م ــص امل تن

ــى  ــاظ ع ــاد، والحف ــة الب ــا حاي ــعب، مهمته ــك للش ــلحة مل املس

ــة وحدهــا هــي التــي تنشــئ هــذه  أمنهــا وســامة أراضيهــا، والدول

القــوات، ويُحظــر عــى أي فــرد أو هيئــة أو جهــة أو جاعــة إنشــاء 

تشــكيات أو فــرق أو تنظيــات عســكرية أو شــبه عســكرية. ويكــون 

للقــوات املســلحة مجلــس أعــى، عــى النحــو الــذي ينظمــه القانون”، 

وتضمــن التعديــل إضافــة »صــون الدســتور والدميقراطيــة والحفــاظ 

ــا، ومكتســبات الشــعب  ــة ومدنيته ــات األساســية للدول ــى املقوم ع

وحقــوق وحريــات األفــراد« إىل مهــام القــوات املســلحة.

تنــص املــادة 204 مــن الدســتور قبــل التعديــل وهــي املــادة املتعلقــة 

باختصاصــات القضــاء العســكري، عــى أنــه »ال يجــوز محاكمــة مــدين 

أمــام القضــاء العســكري، إال يف الجرائــم التــي متثــل اعتــداء مبــارًشا 
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ــا  ــلحة أو م ــوات املس ــكرات الق ــكرية أو معس ــآت العس ــى املنش ع

يف حكمهــا، أو املناطــق العســكرية أو الحدوديــة املقــررة كذلــك، أو 

معداتهــا أو مركباتهــا أو أســلحتها أو ذخائرهــا أو وثائقهــا أو أرسارهــا 

العســكرية أو أموالهــا العامــة أو املصانــع الحربيــة، أو الجرائــم 

ــى  ــارًشا ع ــداء مب ــل اعت ــي متث ــم الت ــد، أو الجرائ ــة بالتجني املتعلق

ضباطهــا أو أفرادهــا بســبب تأديــة أعــال وظائفهــم”، جــاء التعديــل 

ــلحة  ــوات املس ــوىل الق ــي تت ــآت الت ــى »املنش ــداء ع ــة االعت بإضاف

حايتهــا« ضمــن مســوغات محاكمــة املدنيــن عســكريا. مــا يفتــح 

ــاب أكــر ملحاكمــة املدنيــن أمــام املحاكــم العســكرية. الب

جــاء نــص املــادة 234 مــن الدســتور قبــل التعديــل وهــي الخاصــة 

بتعيــن وزيــر الدفــاع، كــا يــي: »يكــون تعيــن وزيــر الدفــاع بعــد 

ــذه  ــكام ه ــرسي أح ــلحة، وت ــوات املس ــى للق ــس األع ــة املجل موافق

املــادة لدورتــن رئاســيتن كاملتــن اعتبــاًرا مــن تاريــخ العمــل 

بالدســتور )دســتور 2014(”، أمــا التعديــل فثَبــت أن »يكــون تعيــن 

وزيــر الدفــاع بعــد موافقــة املجلــس األعــى للقــوات املســلحة«، دون 

ــي. ــده بــرشط زمن تقيي

2- املسار اإلنتخابي

أ- هيمنة النظام واستغالل السلطة للتمهيد 
للتعديل

ــه يف  ــد تعديل ــري بع ــتور امل ــن الدس ــدة م ــخة الجدي ــت النس كان

ــياً  ــق متاش ــد مطل ــن مؤي ــدل، ب ــن الج ــر م ــت الكث ــد الق 2014 ق

مــع تحالفــات 3 يوليو/جويليــة والنظــام الســيايس الجديــد، ومؤيــد 

بالحقــوق  الدســتور  أودهــا  التــي  النوعيــة  النقلــة  إىل  مرتكــن 

والحريــات، ومعــارض لطريقــة وضعــة وتعطيــل دســتور 2012، 

ــن  ــة املدني ــواد محاكم ــوار ســواء مل ــن ع ــا بالدســتور م ــارض مل ومع

أمــام املحاكــم العســكرية أو لكــون الدســتور محيــل يف الكثــر مــن 

ــلطات  ــن س ــم م ــر التحك ــه يف خط ــا يجعل ــون م ــواده إىل القان م

ــر  ــه رغــم كــون الدســتور غــر حاســم يف الكث ــة، والغريــب أن الدول

ــص  ــلطات وباألخ ــى الس ــا ع ــا حقيقًي ــع إلتزاًم ــواده وال يض ــن م م

ــوم  ــر هج ــم، ظه ــام الحاك ــتقرار النظ ــرد إس ــه مبج ــة إال إن التنفيذي

كبــر عليــه ومطالــب بتغيــره، وكانــت بدايتهــا تريــح الســيد رئيــس 

ــا الحســنة( عنــد وضــع دســتور مــر )أمــر  الجمهوريــة عــن )النواي

مهــم ويحتــاج إىل نظــر(، وأشــاروا إىل أن الدســتور نظــم آليــات 

ــان. ــال الربمل ــن خ ــتورية م ــات دس ــراء تعدي إج

فتحــت تريحــات الرئيــس البــاب للحديــث ألول مــرة عــن إمكانيــة 

ــبة  ــى نس ــاز ع ــذي ح ــد ال ــتور الجدي ــى الدس ــات ع ــراء تعدي إج

موافقــة تجــاوزت %98 خــال االســتفتاء عليــه، وتجــدد الجــدل مــرة 

ــى  ــور ع ــواب الدكت ــس الن ــس مجل ــدة لرئي ــارة جدي ــع عب ــة م ثاني

عبدالعــال، خــال ترؤســه مناقشــة رســالة دكتــوراه بكليــة الحقــوق 

جامعــة املنصــورة قبــل أيــام، قــال فيهــا )إن أى دســتور يتــم وضعه ىف 

حالــة عــدم اســتقرار، يحتــاج إىل إعــادة نظــر بعــد اســتقرار الدولــة(، 

أبــرز املــواد التــي أثــارت الجــدل يف تلــك املرحلــة كانــت تتعلــق مبــدة 

الفــرة الرئاســية وتشــكيل الحكومــة واختصاصــات القضــاء العســكرى 

ومجلــس الدولــة واإلنفــاق الحكومــي واالســتفتاء عــى املعاهــدات.

ب- خطوات التعديل

كانــت رشارة بــدء حملــة تعديــات الدســتور قــد بــدأت مــع بدايــة 

الرئيــس عبــد الفتــاح الســيي لواليتــه الثانيــة يف يوليو/جويليــة 

2018 والتــي كانــت مــن املفــرض أن تكــون األخــرة لتنتهــي يف 2022 

وفًقــا املــادة 140 مــن الدســتور والتــي نصــت عــل »ينتخــب رئيــس 

ــايل  ــوم الت ــن الي ــدأ م ــة، تب ــنوات ميادي ــع س ــدة أرب ــة مل الجمهوري

ــدة«،  ــرة واح ــه إال مل ــادة انتخاب ــوز إع ــلفه، وال يج ــدة س ــاء م النته

وكانــت بدايــة االقراحــات أن يتضمــن التعديــل زيــادة مــدة الرئاســة 

ــك  ــل تل ــه يف حــال تعدي ــا وأن ــع إىل ســت ســنوات، خصوًص مــن أرب

املــادة، فــا يوجــد بالدســتور مــا مينــع الرئيــس الحــايل مــن االســتفادة 

مــن التعديــل، بحســاب مــدة الرئاســة الجديــدة بســت ســنوات بــداًل 

مــن أربــع، والســاح لــه بالرشــح لفــرة رئاســية ثانيــة بعــد التعديل.، 

مل ميــر ســوى شــهرين مــن العــام حتــى قــام املكتــب الســيايس الئتاف 

»دعــم مــر«، يف بدايــة فربايــر 2019 التقــدم بعــدد مــن التعديــات 

الدســتورية للدكتــور عــي عبــد العــال رئيــس مجلــس النــواب، بعــد 

ــى  ــان ع ــاء الربمل ــن أعض ــر م ــدد كب ــب ع ــن جان ــا م ــع عليه التوقي

ــع  ــة، برف ــة متدرج ــات بطريق ــات التعدي ــت صياغ ــات. مت التعدي

ســقف التمديــد للســيي ألقــى حــد وهــو عــام 2034، ثــم النــزول 

بفــرة التمديــد حتــى عــام 2030، لــي يكــون األدىن »أخــف وطــأة 

ــة  ــات النهائي ــى التعدي ــان ع ــة الربمل ــاءت موافق ــواًل، وج ــر قب وأك

ــذي  ــواب ال ــس الن ــن 596 عضــًوا يف مجل ــن ب ــا م ــة 531 نائًب مبوافق

تؤيــد األغلبيــة الســاحقة مــن أعضائــه الســيي.

ــات يف مــر  ــة لانتخاب ــة الوطني ــت الهيئ ــل 2019 أعلن ويف 23 إبري

عــن نتيجــة االســتفتاء الشــعبي بشــأن التعديــات الدســتورية التــي 

وافــق عليهــا مجلــس النــواب، وأشــارت نتيجــة االســتفتاء إىل املوافقــة 

ــن  ــر م ــارك أك ــبة %88.83.، وش ــتورية بنس ــات الدس ــى للتعدي ع

الغريب أنه، رغم 
كون الدستور غير 
حاسم يف الكثير من 
مواده وال يضع إلتزاًما 
حقيقًيا ىلع السلطات 
وباألخص التنفيذية إال 
إنه بمجرد إستقرار النظام 
الحاكم، ظهر هجوم كبير 
عليه ومطالب بتغييره
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ــدد  ــغ ع ــت %44.33، وبل ــاركة بلغ ــبة مش ــخًصا، بنس ــون ش 27 ملي

املوافقــن 23 مليــون 416 ألــف 741 صــوت بنســبة %88.83 وعــدد 

ــبة 11.17%.،  ــا بنس ــف 680 صوتً ــون 945 أل ــن 2 ملي ــر املوافق غ

وكان قــد أجــري االســتفتاء عــى مــدى 3 أيــام للمريــن يف الخــارج 

يف  املريــن  الناخبــن  أمــام  وكان  الداخــل.  ملواطنــي  ومثلهــم 

الداخــل والخــارج أربعــة أيــام فقــط لقــراءة التعديــات الدســتورية 

واســتيعابها بعــد املوافقــة النهائيــة عليهــا مــن مجلــس النــواب قبــل 

ــراع. ــق االق ــوا إىل صنادي أن يتوجه

ج- ردود األفعال:

ــات الدســتورية، إذ يعتربهــا  أشــتد الخــاف والجــدل بشــأن التعدي

ــن  ــن م ــاد، وتضم ــة للب ــة العام ــب يف املصلح ــام، تص ــدو النظ مؤي

االســتقرار واالســتمرارية، بحيــث متكــن الرئيــس عبــد الفتــاح الســيي 

مــن إكــال مشــاريعه السياســية  واالقتصاديــة، التــي بدأها مــع توليه 

ــا، وأنــه  رئاســة البــاد، ويــرى هــؤالء أن الدســتور ليــس نًصــا مقدًس

ــدد، إذ  ــذا الص ــتثناء يف ه ــت اس ــر ليس ــا أن م ــل ك ــل للتعدي قاب

ســبقتها لذلــك عــدة دول، كــا يؤكــدون عــى أن مــدد الرئاســة أيًضــا 

متــت زيادتهــا يف تعديــات شــهدتها عــدة دول يف تجــارب ســابقة.

ــذ اللحظــة األوىل  ــات من ــة عــى التعدي ــت األحــزاب املوافق وتضمن

أحــزاب:

)حــزب الوفــد، برئاســة املستشــار بهــاء أبــو شــقة - حــزب املريــن 

ــة  ــن، برئاس ــتقبل وط ــزب مس ــل - ح ــام خلي ــة عص ــرار، برئاس األح

ــر -  ــازم عم ــة ح ــوري، برئاس ــعب الجمه ــزب الش ــاد - ح أرشف رش

حــزب الحركــة الوطنيــة، برئاســة عبدالــرؤوف الســيد - حــزب الحريــة 

ممثًاعنــه مجــدى عــام نائــب رئيــس الحــزب - حــزب مــر بلــدي، 

برئاســة ســيف إســام عبــد البــاري - حــزب مــر الحديثــة، برئاســة 

نبيــل دعبــس - حــزب التجمــع ممثــًا عنــه عبدالنــارص قنــدى، أمــن 

الشــئون الربملانيــة - حــزب الســام، برئاســة أحمــد الفضــاىل - حــزب 

الغــد، برئاســة مــوىس مصطفــى مــوىس - حــزب مــر الثــورة، برئاســة 

 https://bit.ly/3868TzD :3-  الحركة املدنية مبرص تدعو للتصويت بـ ال عىل تعديل الدستور. انظر الرابط التايل

حســن أبوالعطــا - حــزب حقــوق اإلنســان، برئاســة املستشــار أحمــد 

جــال الديــن التهامــى - حــزب نهضــة مــر، برئاســة املهنــدس أحمــد 

أبــو النــر - حــزب الســادات الدميقراطــى، برئاســة عبدالحكيــم 

عصمــت الســادات - الحــزب العــريب الدميقراطــى النــارصى، برئاســة 

الدكتــور محمــد أبــو العــا - حــزب الــرح، برئاســة أحمــد نديــم - 

ــرك -  الحــزب  ــس حــزب االتحــاد الدميقراطــى، برئاســة حســن ت رئي

ــاء،  ــزب االنت ــام - ح ــد س ــة راش ــاواة، برئاس ــدل واملس ــرىب للع الع

ــف الحســيني  ــر، برئاســة رشي برئاســة ماجــدة حســن - حــزب الن

ــل،  ــزب إرادة جي ــد - ح ــر محم ــة ن ــر، برئاس ــوت م ــزب ص - ح

برئاســة تيســر مطــر - حــزب الجيــل، برئاســة ناجــى الشــهايب- حــزب 

ــد املنصــوري - الحــزب  ــد، برئاســة محم ــرار الدســتورين الجدي األح

االجتاعــي الحــر، برئاســة عصمــت املرغنــي - حــزب حــاة وطــن، 

بحضــور جــال محمــود هريــدى - حــزب املؤمتــر، برئاســة عمــر 

ــدة( صمي

أمــا املعارضــون فــرون أن التعديــات الدســتورية، تعنــي »بقــاء 

الســيي يف الســلطة حتــى 2030«، وأنهــا متثــل تعديًــا عــى الدســتور 

ــد دعــت  ــة نظرهــم. وق ــن وجه ــة« م ــا للدكتاتوري نفســه و«تكريًس

ــا:  ــة أبرزه ــا مدني ــم أحزابً ــي تض ــة، الت ــة الدميقراطي ــة املدني الحرك

ــزب  ــة، وح ــار الكرام ــي، وتي ــي االجتاع ــري الدميقراط ــزب امل الح

ــاح  ــزب اإلص ــرايك، وح ــعبي االش ــف الش ــزب التحال ــتور، وح الدس

ــت  ــتفتاء للتصوي ــوم االس ــزول ي ــري إىل الن ــعب امل ــة الش والتنمي

بـــ)ال( عــى التعديــات الدســتورية”3، وبالرغــم مــن الافتــات التــي 

غطــت معظــم شــوارع القاهــرة واملــدن املريــة، تأييــًدا للتعديــات 

ــة، ليســت  ــات الدعائي ــرى املعارضــون أن هــذه الافت الدســتورية، ي

ــه  ــن ال ميكن ــن املواطن ــًدا م ــي، وأن أح ــع الحقيق ــن الواق ــرًا ع تعب

اإلعــراب ســوى عــن التأييــد يف ظــل الظــروف الحاليــة. ورغــم وجــود 

نقاشــات عــرب وســائل التواصــل االجتاعــي، يف أوســاط املريــن بــن 

مؤيــد ومعــارض، إال أن البعــض يــرى أن هــذه النقاشــات رمبــا ال متثــل 

ــا محصــورة يف أوســاط الطبقــة  ــن، وأنه ــب األكــرب مــن املري الجان

ــا،  ــدو مهموًم ــن يب ــب األكــرب مــن املري ــة، يف حــن أن الجان الواعي

االستفتاء الشعبي بشأن التعديالت الدستورية

%44,33%88,83%11,17

نسبة الرافضيننسبة املوافقيننسبة مشاركة

أقل من 3 مليون شخًصاأكثر من 23 مليون شخًصاأكثر من 27 مليون شخًصا
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ــة االهتــام مبعرفــة  ــه مــن رفاهي ــة ال متكن بظــروف اقتصاديــة صعب

طبيعــة التعديــات4، يف املقابــل مبــوازاة نســبة اإلقبــال ضعيفــة خــال 

ــري،  ــتور امل ــى الدس ــدة ع ــات الجدي ــل التعدي ــتفتاء، ويف ظ االس

 ... باســم اإلتحــاد األورويب أن اإلتحــاد »يذكــر  املتحدثــة  قالــت 

بالتزامــات مــر الدوليــة واإلقليميــة فيــا يتعلــق بســيادة القانــون 

ــاركة  ــوق املش ــر، وحق ــع والتعب ــة التجم ــتقل، وحري ــاء املس والقض

ــدات«5. ــذه التعه ــر الكامل به ــزام م ــع الت ــا، ويتوق ملواطنيه

التوصيات: 

تحتــاج الدولــة املريــة إىل إعــادة نظــر يف العــدد مــن أسســها ســواء 

الســلطات الثاثــة أو القــوى السياســية املختلفــة أو حتــى منظــات 

املجتمــع املــدين وكيفيــة عملهــا:

1- السلطة التنفيذية:

 التوقــف عــن مارســاتها القمعيــة واإلســتحواذ عــى الســلطتن 

الترشيعيــة والقضائيــة وغلــق املجــال العــام أمــام املواطنــن، ويجــب 

ان تتوقــف فــورا سلســلة االعتقــاالت العشــوائية والضغــط عــى 

الســلطة القضائيــة الســتخدام الحبــس االحتياطــى كعقوبــة، كــا 

يجــب التوقــف عــن ماحقــة النشــطاء الحقوقــن مــن منعهــم مــن 

الســفر والحجــز عــى ارصدتهــم الشــخصية وارصــدة مؤسســاتهم عــى 

خلفيــة االســتخدام السياســيى لقضيــة 173 التــى يتــم التحقيــق فيهــا 

لســنوات ويتــم منــع ســفر الحقوقــن وتعطيــل انشــطتهم والتشــويه 

املتعمــد لهــم مبباركــة قضــاة التحقيــق الــذي تجــاوز عملهــم االطــار 

   https://bit.ly/2FKOSlZ :عريب. انظر الرابط التايل BBC ،4-  هل تحظى التعديالت الدستورية بقبول يف الشارع املرصي؟

 https://bit.ly/2Tm0W5f :5-  بيان املتحدثة باسم االتحاد األورويب بشأن التعديالت الدستورية يف مرص، املوقع الرسمي لالتحاد األورويب. انظر الرابط التايل

القانــوىن، كــا يجــب االفــراج الفــوري عــن كافــة املعتقلــن والبحــث 

ىف شــكاوى املختفــن قرسيًــا وتقديــم تلــك الشــكاوى لجهــات تحقيــق 

محايــدة ومســتقلة، فضــًا عــن التوقــف عــن سياســات الحجــب لــكل 

ــن الســلطة وإتاحــة  ــى الخــط املرســوم م ــي ال تســر ع ــع الت املواق

ــرأي والتعبــر. ــة ال الفرصــة لحري

2- السلطة التشريعية:

عــى الســلطة الترشيعيــة أن تتخــذ مواقــف يف صــف ناخبيهــا وليــس 

الســلطة السياســية، وبعــد خيانــة النــواب لقســمهم الدســتوري 

ــل مــواد  ــق بتعدي ــا تعل ــون في واملخالفــات الفجــة للدســتور والقان

حظــر الدســتور تغرهــا واإلنبطــاح التــام إلرادة الســلطة التنفيذيــة يف 

جميــع قرارتهــا، والتوقــف عــن حايــة الفاســدين مــن أعضــاء الربملان 

ــم  ــة عنه ــة الربملاني ــع الحصان ــتمر رف ــكل مس ــون بش ــن يرفض الذي

ملســائلتهم أمــام الســلطة القضائيــة، كــا يجــب عليهــا العمــل عــى 

اصــدار قوانــن مفوضيــة التمييــز واقــرار ترشيــع العدالــة االنتقاليــة 

وقانــون االدارة املحليــة وتعديــل حقيقــي لقوانــن الجمعيــات االهلية 

ــم  ــون التظاهــر ليائ ــة واالحــزاب السياســية وقان ــات العالي والنقاب

ــا مراجعــة  املــواد 73 و74 و75 و76 مــن الدســتور كــا يجــب عليه

الترشيعــات املتعلقــة بالهيئــات املســتقلة كاملجلــس القومــى لحقــوق 

االنســان واملجلــس القومــى للمــرأة.

3- السلطة القضائية:

 العــودة لســابق عهدهــا كمدافعــة عــن املواطنــن بــداًل مــن إســتمرار 

تحتاج الدولة املصرية إلي إعادة 
نظر يف العديد من أسسها 

سواء السلطات الثالثة أو القوى 
السياسية املختلفة أو حتي منظمات 

املجتمع املدني وكيفية عملها
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تبعيتهــا للســلطة التنفيذيــة ســواء فيــا يتعلــق بقمــع النشــطاء عــن 

طريــق إســتخدام الحبــس اإلحتياطــي واألحــكام القضائيــة املجحفــة 

أو بالتوقــف عــن أداء دورهــا الرقــايب عــي أعالهــا، كــا يجــب عــى 

النائــب العــام إعــادة النظــر يف وضــع وســلطات نيابــة أمــن الدولــة 

العليــا ومــا وصلــت إليــه مــن مقــربة للعدالــة لــكل مــن يقــوده حظــه 

العــر لدخولهــا.

4- االحزاب والقوى السياسية ومنظمات 
املجتمع املدنى:

ــة الحصــار املفروضــة  ــول جــادة للخــروج مــن حال البحــث عــن حل

ــات  ــى حم ــا وتبن ــا بينه ــتمر في ــوار املس ــج الح ــى نه ــا بتبن عليه

مشــركة و ابــداع اليــات جديــدة وطــرح حلــول لعــدد مــن القضايــا 

ــات  ــق الي ــع خل ــة م ــة واالجتاعي ــن االقتصادي ــى تواجــه املواطن الت

دميقراطيــة متكــن النســاء والشــباب مــن تــوىل املناصــب القياديــة ىف 

املنظــات السياســية والنقابيــة وطــرح قواعــد الشــفافية واملحاســبة 

ــة. داخــل املنظــات املدني

يجــب ان تتوقــف فــوًرا حمــات التحريــض واملاحقــة للكتــاب 

ــل  ــن قب ــر ضدهــم م ــة حمــات التكف ــن ومواجه ــن املري واملثقف

املؤسســات الدينيــة الرســمية مــا ميكــن التيــارات الدينيــة املتشــددة 

مــن ماحقتهــم امــام القضــاء كــا يجــب ان تتوقــف النيابــة العامــة 

والقضــاء مــن النظــر ىف قضايــا الحســبة واالفــراج الفــورى عــن مــن 

ــة. ــة مختلف ــة او ثقافي ــه الراء ديني ــم ماحقت يت


