
مرصد السياسات والتشريعات

أكتوبر 2019 - مارس 2020

التقريــــر نصــف 
لسنـــــــــــــــــوي

مخاض االنتقال 
الديمقراطي، 

حكم العسكر و صراع 
أروقة المؤتمرات

،،



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

صد
مر

3

يـــــــــــــــــــــــر  لتقر ا
نصــــف السنــــوي

أكتوبر 2019 - مارس 2020

مرصد السياسات والتشريعات
المتعلقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

واالنتقال الديمقراطي
بحقوق اإلنسان

اشراف 
محمد عمران
إعداد وتحرير 
وحدة البحوث

خليل العربي
حازم إمام

أكرم املختار
محمود البياري

تصميم
بالل الشارني 

وائل غرسة

)AR( الواقع املعزز
أيمن العباسي

تم طباعة هذا املؤلف مبطبعة الرشكة التونسية لتنمية فن الرسم

12 نهج الخريية - 1002 - تونس البلفيدير

الهاتف: 904 380 71 - 933 901 71

sotepagraphic@yahoo.fr

 تونس  - جويلية 2020

جميع الحقوق محفوظة ملركز دعم

التقريـــر النصـــــــف سنـــــوي 
لمركــــــــز دعـــــــم بتقنيــــــــة
الواقـــــــــــــــــــع المعـــــــــــــــزز

Zappar حمـــــل تطبيــق

Augmented Reality

1

2

3

 zappar امســـــــح رمـــوز
الموجــــودة باستعمــــال 
هاتفــــك الجوال اينمـــــا 
تقرير دعم فـــي  وجدت 

استمــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع



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

صد
مر

5

س
هر

لف
ا

تطور السياسات والتشريعات املتعلقة بحقوق 
اإلنسان واالنتقال الديمقراطي يف تونس

التطورات السياسية والتشريعية املتعلقة 
باالنتقال الديمقراطي

التطورات السياسية والتشريعية املتعلقة بحقوق 
اإلنسان

التوصيات

تطور السياسات والتشريعات املتعلقة بحقوق 
اإلنسان واالنتقال الديمقراطي يف تونس

التطورات السياسية والتشريعية املتعلقة 
باالنتقال الديمقراطي

التطورات السياسية والتشريعية املتعلقة بحقوق 
اإلنسان

التوصيات

تطور السياسات والتشريعات املتعلقة بحقوق 
اإلنسان واالنتقال الديمقراطي يف تونس

التطورات السياسية والتشريعية املتعلقة 
باالنتقال الديمقراطي

التطورات السياسية والتشريعية املتعلقة بحقوق 
اإلنسان

التوصيات

4

6

8

18

23

26

28

40

46

50

52

62

66

مقدمة



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

صد
مر

عم
 د

كز
ملر

ي 
نو

س
 ال

ف
ص

ر ن
ري

تق
ال

67

مقدمة
ميتد تقرير مركز دعم التحول الدميقراطي وحقوق اإلنسان )دعم( عىل 

الفرتة املمتدة من 01 أكتوبر 2019 إىل حدود 30 مارس 2020. وهو 

يدخل يف اسرتاتيجية املركز التي تهدف إىل مراكمة وثائق مرجعية حول 

اإلنسان يف كل من مرص وتونس  الدميقراطي وحقوق  اإلنتقال  مسار 

اإلنتقال  مبسار  املتعلقة  والترشيعات  السياسات  مرصد  عمل  وليبيا. 

وحقوق اإلنسان عىل متابعة األحداث من مصادرها الرسمية واملواقع 

الدولة  منهجي موضوعي يحرتم رشوط  املصداقية تحت سقف  ذات 

الحديثة الدميقراطية ومبادئ حقوق اإلنسان، كام أن هاجس العمل 

بهدف  وذلك  والفرد.  املجتمع  قضايا  عن  ينفصل  ال  عموما  الرصدي 

والتنمية  التحرر  أهداف  نحو  الشعبي  التحول  زخم  يف  املساهمة 

والدميقراطية.

ترافق العمل الرصدي مع اإلنتاج البحثي الذي يرافق كل التحوالت، 

أهم  بخصوص  ودراسات  ومقاالت  بيانات  املركز  أصدر  حيث 

الترشيعات والتعديالت ايل متس األطر القانونية واملؤسساتية للدولة، 

دعم  املركز  يُفت  مل  كام  دولة.  كل  يف  السياسية  الحياة  عىل  وتؤثر 

ومساندة الناشطني واملناضلني الذين يتعرضون للقمع والهرسلة أو أية 

شكل من أشكال اإلنتهاك.

وحقوق  الدميقراطية  ومبادئ  الشعوب  بخيارات  اإللتزام  هذا  ضمن 

توجهت  بدورها.  انتقالية  بحث  منهجية  عىل  العمل  تم  اإلنسان، 

يُغطّي  التقرير  أن هذا  إال  كاملة،  تغطية سنة  نحو  السابقة  التقارير 

نصف سنة، قصد اختصار الجهد وتركيز النتائج. كام أن منهجيته تتطور 

بتطور عملية الرصد ورضوراتها. باإلضافة إىل التكُيف مع خصوصيات 

كل سياق يف كل دولة. وهو ما يعد مبزيد التطوير، من حيث الشكل 

واملحتوى مستقبال، لتكريس عمل رصدي رصني.

بتطوير  الوعد  مع  املعتمدة،  املنهجية  مالمح  بعض  هنا  نستعرض 

يستجيب لرشوط العمل البحثي الذي يخاطب الجميع.

نظام  إىل  نظام غري دميقراطي  للتغيري من  املمهدة  العمليات  االستقرار. فهو كل  إىل حالة  املؤدي  املسار  الدميقراطي: وهو  -اإلنتقال 

دميقراطي. بالنظر إىل ارتباطه بسياق مضطرب فهو ال يرتبط فقط مبا هو ثابت )static( كالنصوص القانونية واملؤسسات بل مبا هو 

دينامي )Dynamic(، أي جل عنارص الحياة السياسية والحكم يف مؤرشاتها الكربى، كاالنتخابات والحياة الحزبية.

-حقوق اإلنسان: ينبني تصور مركز دعم يف شأنها عىل الرؤية الكونية الشاملة وغري القابلة للتجزئة حولها. ويتم يف شأنها اإلستناد دامئًا 

إىل منظومة حقوق اإلنسان الدولية وجميع النصوص ذات الصلة.

ومن مثة وجب تحديد مصطلحي:

 السياسات: وترتبط أوال بالسياسات العامة للدولة املؤثرة يف اإلنتقال الدميقراطي وحقوق اإلنسان. باإلضافة إىل عنارص الحياة 

السياسية املتفاعلة معها.

 الترشيعات: ترتبط يف هذا املستوى مبجمل النصوص القانونية التي يتم إصدارها باإلضافة إىل العملية الترشيعية نفسها ضمن 

العمل الربملاين.

اقتضت منهجية الرصد يف البداية تحديد مجاالت الرصد التي تتم متابعتها بشكل دوري. وهو ما يشرتط تحديًدا مجالًيا لعملية الرصد:

 املجال املوضوعي: يتمثل أساًسا يف سياسات وترشيعات اإلنتقال الدميقراطي ومجال حقوق اإلنسان

 املجال الجغرايف: يرتبط الرصد بدول ثالث: مرص/تونس/ليبيا

 املجال الزمني: أكتوبر 2019 - مارس 2020
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يسعى املؤرش إىل اإلجابة عن سؤال: هل أن السياسات والترشيعات تؤدي الغرض منها؟ وبناء عليه تم الرتكيز ضمن عملية الرصد عىل 

النصوص القانونية والعملية الترشيعية املرتبطة بها، املؤسسات والسلطات يف جميع مستوياتها، االنتخابات ومالمح الرصاع السيايس.

يف تونس، ميكن مالحظة تتابع مسار اإلنتقال الدميقراطي، لكن له صعوباته الخاصة، وهي تبدأ من صعوبات األطر القانونية واملؤسسية 

وتفاعلها مع محيطها السيايس واإلجتامعي واإلقتصادي. فظهر لذلك أن مسار اإلنتقال تتضاعف اشكالياته بسبب تأثري الحياة السياسية 

اإلنتقال  عملية  عىل  مهام  مؤرًشا  الحكومة  وتشكيل  االنتخابات  عنرص  يُعترب  واإلجتامعية.  اإلقتصادية  األزمة  إىل  باإلضافة  والحزبية 

وطبيعتها، مضافا لها قدرة السلطة نفسها عىل مامرسة دورها يف بناء سياسات انتقالية يف كل املجاالت تضمن تحقيق النظام الجديد. 

يدخل ما سبق، يف الحالة التونسية، ضمن صعوبات اإلنتقال الثاين الذي تم إدراجه كعنرص مستقل يف الرصد.

تحولت مسارات البناء القانوين واملؤسسايت إىل وسيلة إلقصاء ممكن اإلنتقال الدميقراطي يف مرص. كام أن النظام يعمد إىل »مأسسة« 

الصورة  املحور  اإلعالم يف مرص. ميثل هذا  لذلك:  فاختار محوًرا محدًدا  للتقرير حرصها جميًعا،  القمع عرب وسائل متعددة، ال ميكن 

املعاكسة لإلنتقال الثاين نحو القمع والدكتاتورية.

اقتىض ما سبق تحليل املادة املرصودة ضمن األطر القامئة، قانونيا )الدساتري/القوانني( ومؤسسيا )السلطات والهيئات واملؤسسات(، فيام 

تحّدت الوضعية يف ليبيا منهجية الرصد لجهة خروجها عىل أطرها. وهو ما تطلب تركيز الرصد عىل التحوالت يف الرصاع الليبي ومجرى 

الحوار وصعوباته للوقوف عىل وضعية اإلنتقال يف ليبيا، الذي انتهى إىل حرب أهلية متواصلة اىل اليوم.
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يف مصر  

تطور السياسات 
والتشريعات 

املتعلقة 
بحقوق اإلنسان 

واالنتقال 
الديمقراطي 

والهيمنة  القمع  لجهة  وإستثنائية  صعبة  فرتة  مرص  تعيش 

التي تدخل حياة املرصيني بكل الطرق. يُفكَر التقرير يف مرص 

الشعب  له  سعى  الذي  الدميقراطي  اإلنتقال  سقف  تحت 

املرصي يف ثورته، وهو نفسه السقف الذي وضعه الدستور 

املرصي حني نص عىل الدولة الدميقراطية، إال انه واجه إنتقااًل 

اليومية  الحياة  تفاصيل  داخل  نفسها  تبني  دكتاتورية  نحو 

للمواطن ومؤسسات الحكم مبختلف أشكالها. 

وجب لذلك املرور عىل اإلطار الدستوري والقانوين املتعلق 

باإلنتقال الدميقراطي، فيام سيتم التعرض ثانًيا لوضع حقوق 

اإلنسان يف مرص الكنانة.
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التطورات 
السياسية 

والتشريعية 
املتعلقة 

بحقوق 
اإلنسان

متر السياسات والترشيعات املتعلقة باإلنتقال الدميقراطي باإلطار الدستوري 

ركز  أدوات،  عدة  عرب  رضبه  يتم  فيام  التحول،  لعملية  املُهيكل  والقانوين 

التقرير عىل إحداها، تحت مأسسة حكم العسكر، وتحديًدا عرب السيطرة 

عىل اإلعالم يف مرص.

اإلطار الدستوري والقانوني املتعلق 
باإلنتقال الديمقراطي

عىل  النظام  لسيطرة  القانونية  اآللة  عن  املستوى  هذا  يف  الحديث  مُيكن 

نحو  إنتقال  هو  مرص  يف  اإلنتقال  السلطات.  جميع  عىل  والرئيس  الدولة 

الدكتاتورية الرصيحة عرب أدوات عدة، بدء بآلة القانون الضخمة ومؤسساته 

وصواًل إىل خطاب السلطة والرتويج لهيمنتها.

وصواًل  الثورة  بعد  متعددة  وتنقيحات  تعديالت  املرصي  الدستور  شهد 

الدستور  بقي  حيث  الرصد ضمنه،  تم  الذي  اإلطار  وهو   .2019 سنة  إىل 

اآلداة املفضلة للدولة لهيكلة الحياة السياسية يف مرص والتحكم يف ممكن 

يعكس  فهو  للدولة،  املنطقية«  »الهوية  الدستور  ميثل  والتحول.  التغيري 

منطق عملها وسريورتها وعالقتها مبحيطها وانتظامها املؤسسايت. يالحظ ان 

املدنية  الدولة  داللة  تعديل 2019 حدد  بعد  األخرية  نسخته  الدستور يف 

عرب تعريف سلبي، أو ما أطلق عليه رئيس الربملان الدكتور عيل عبد العال 

للدولة  »ال  الدينية«،  للدولة  »ال  العلامنية«،  للدولة  »ال  الثالث:  بالالءات 

البوليسية«. بعيدا عن تحليل هذا التعريف وسياقه الذي عرف جداًل كبريًا 

مختلًفا،  واقًعا  املرصية  الدولة  واقع  يقدم  اإلسالمية،  األحزاب  مع  خاصة 

خاصة  ديني،  أخالقوي  لخطاب  السلطة  وتبني  البولييس،  القمع  بزيادة 

فيام يتعلق بالحريات الفردية وحقوق اإلنسان، فيام ال ميكن الحديث عن 

الدولة املرصية، يف هذا املقام، لتعقيد املسألة. لكن ما  العلامين يف  داللة 

النظام يف مرص،  العسكرية وعسكرة  الدولة  تجاهل  التقرير هنا هو  يهم 

قال  الكرام.  التي متر مرور  البداهة  يتم بصورة مكشوفة إىل درجة  الذي 

بتاريخ  له  خطاب  يف  السابق،  العسكري  السييس،  الفتاح  عبد  الرئيس 

أصبحت مسؤولة عن حامية  املسلحة  القوات  أن  25 ديسمرب 2019 

إىل ضامن  بذلك  ويهدف  املدنية يف مرص.  والدولة  الدستوري  املسار 

عدم سقوط الدولة املرصية »مرة ثانية« حسب رأيه.... سبق للرئيس 

السييس أن شدد سنة 2015 عىل ان الدستور املرصي قد كُتب بالنوايا 

الحسنة فيام الدول، عىل حد عبارته، ال تُبنى بالنوايا الحسنة بل تحتاج 

لإلرادة السياسية، لكن اتضح الحًقا أن اإلرادة املراد بها هنا هي إرادة 

النظام وأداة األمن والجيش.

التعديالت وهي كتلة  باقرتاحات  الربملان  كتلة دعم مرص يف  تقدمت 

مهيمنة مؤيدة للحكومة. وجاء يف تقرير اللجنة الدستورية والترشيعية 

الطلب  عىل  وقعوا  نائًبا   155 أن  التعديالت  عن  النواب  مجلس  يف 

عضًوا   596 بني  من  نائًبا   531 نهائيا  عليها  ووافق  بإجرائها.  الخاص 

يف مجلس النواب الذي تؤيد األغلبية الساحقة من أعضائه السييس، 

إنتقالية بتمديد فرتة  نائًبا، وسمحت مادة  التعديالت 22  صوت ضد 

رئاسة السييس الحالية التي فاز بها يف 2018 ومدتها أربع سنوات إىل 

وذلك   2024 عام  ثالثة يف  لفرتة  بالرتشح  له  سنوات، وسمحت  ست 

إنشاء  التعديالت  وتضمنت  الرئاسية.  الفرتة  مدة  زيادة  أساس  عىل 

يختار   ،180 أعضائه  عدد  الشيوخ  مجلس  باسم  للربملان  ثان  مجلس 

الناخبون ثلثيهم بينام يعني رئيس الدولة الثلث الباقي، ووسعت املادة 

الخاصة بالقوات املسلحة صالحيات األخرية لتشمل مهامها-إضافة إىل 

حامية البالد والحفاظ عىل أمنها وسالمة أراضيها-مهام »صون الدستور 

ومدنيتها  للدولة  األساسية  املقومات  عىل  والحفاظ  والدميقراطية 

التعديالت  األفراد«. وتضمنت  الشعب وحريات وحقوق  ومكتسبات 

أن يكون لرئيس الدولة تعيني نائب أو أكرث له. ووفق التعديالت يعني 

رئيس الدولة رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام من بني أعداد من 

املرشحني تقرتحها تلك الهيئات. وتخصص التعديالت حصة من مقاعد 

مجلس النواب نسبتها %25 للمرأة.

أُجري اإلستفتاء عىل التعديالت الدستورية يف مرص يف الفرتة من 20 

إىل 22 أبريل/أفريل 2019، ويف 23 أبريل/أفريل أعلنت الهيئة الوطنية 

لالنتخابات املوافقة عىل التغيريات بنسبة %88.83 ومعارضة 11.17% 

مبشاركة أكرث من 27 مليون مواطن وفًقا للجنة.

يف هذا اإلتجاه، بدأ النظام بإعادة تأطري العملية االنتخابية التي تُشكَل 

مجلس النواب والسلطة الترشيعية.

السلطة التشريعية: 

تتكون من مجلس نواب ومجلس شيوخ مل يبدأ يف عمله إىل اآلن.

حسب املادة 102 من الدستور املرصي: 

 يبلغ عدد أعضاء مجلس النواب

 450 عضًوا عىل األقل ينتخبون عن طريق االقرتاع العام الرسي 

املبارش

 ال يزيد عىل %5 من األعضاء يعينهم رئيس الجمهورية 

الدوائر  وتقسيم  اإلنتخاب،  نظام  ضبط  صالحيات  للقانون  وتُرك 

ويجوز  واملحافظات.  للسكان،  العادل  التمثيل  يُراعى  مبا  االنتخابية 

أو  القامئة  أو  الفردي  االنتخاىب  بالنظام  األخذ  املذكورة  املادة  حسب 

الجمع بأي نسبة بينهام. 

حسب املادة من الدستور املرصي: 

 يبلغ عدد أعضاء مجلس الشيوخ ال يقل عن 180 عضًوا

بناء عىل  النواب يف مرص،  مجلس  لتشكيل  اإلنتخابية  العملية  تجري 

تنظيم  قانون  األحزاب،  قانون  التالية:  وهي  قانونية.  نصوص  أربعة 

الدوائر  وقانون  النواب  مجلس  قانون  السياسية،  الحقوق  مبارشة 

االنتخابية.

قانون مجلس النواب )رقم 46 لسنة 2014( 

القانون املذكور، فيام يتعلق مبجلس النواب الحايل منذ 2015،  حدد 

مقعًدا(،   120( املطلقة  املغلقة  القامئة  بني  ما  االنتخاىب  النظام  جمع 

واملستقلني  لألحزاب  وسمح  مقعداً(   448( الجولتني  بنظام  والفردي 

 28( الرئيس  يعينها  التي  الـ5 %  إىل  باإلضافة  منهام.  أي  بالرتشح ىف 

عضًوا(، وصل عدد النواب إىل 596 عضًوا. 

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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 يعين رئيس الجمهورية املوظفين املدنيين، والعسكريين، واملمثلين السياسيين، 
ويعفيهم من مناصبهم، ويعتمد املمثلين السياسيين للدول والهيئات األجنبية

 يعلن رئيس الجمهورية، بعد اخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ

 لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها وإذا 
كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، ىلع أن 
يتم عرضها ومناقشتها واملوافقة عليها خالل خمسة عشر يوًما من إنعقاد املجلس 

الجديد

التي تتصل بمصالح  الناخبين لإلستفتاء يف املسائل  الجمهورية أن يدعو  لرئيس   
البالد العليا 

سلطات قضائية

 وُيعَين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من 
القضائية،  والهيئات  للجهات  أىلع  مجلس  امُلشتركة  شئونها  ىلع  ويقوم  نوابهم، 

يرأسه رئيس الجمهورية

 يقوم رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام من بين ثالثة يرشحهم مجلس القضاء 
والنواب  اإلستئناف،  بمحاكم  والرؤساء  النقض،  محكمة  رئيس  نواب  بين  من  األىلع، 

العامين املساعدين

 يختار رئيس الجمهورية رئيس املحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس 
املحكمة. 

 يعين رئيس الجمهورية نواب رئيس املحكمة من بين أثنين ترشح أحدهما الجمعية 
العامة للمحكمة ويرشح اآلخر رئيس املحكمة. ويعين رئيس هيئة املفوضين وأعضاؤها 
بقرار من رئيس الجمهورية بناء ىلع ترشيح رئيس املحكمة وبعد أخذ رأى الجمعية 

العامة للمحكمة.

 ينشأ مجلس الدفاع الوطنى، برئاسة رئيس الجمهورية

 ينشأ مجلس لألمن القومى برئاسة رئيس الجمهورية

 يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات املستقلة واألجهزة الرقابية، ويقدموا تقارير 
فور  الوزراء،  مجلس  ورئيس  النواب،  ومجلس  الجمهورية،  رئيس  من  كل  إلى  سنوية 

صدورها. 

 لرئيس الجمهورية، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور  

سلطات تشريعية

 يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من األعضاء فى مجلس النواب ال يزيد ىلع 5% 
ويقوم بتعيين ثلث أعضاء مجلس الشيوخ )والذي لم يبدأ العمل به حتى اآلن(

 يقوم رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب لالنعقاد ويقوم بفض دور اإلنعقاد

 لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو االعتراض عليها

 حل مجلس النواب إال عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب

سلطات تنفيذية

 رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية

 يختار رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويجوز له إعفاءه من منصبه بعد موافقة 
مجلس الشعب يف الحالتين

 لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو 
للوزراء، أو للمحافظين

 لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة لالجتماع للتشاور فى األمور املهمة، ويتولى رئاسة 
االجتماع الذي يحضره

للدولة،  العامة  السياسة  الوزراء،  مجلس  مع  باالشتراك  الجمهورية،  رئيس  يضع   
ويشرفان ىلع تنفيذها

 لرئيس الجمهورية أن يعين نائًبا له أو أكثر، وي حدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم 
يف بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم

الخارجية، ويبرم املعاهدات، ويصدق  الدولة يف عالقاتها  الجمهورية   يمثل رئيس 
عليها بعد موافقة مجلس النواب

 رئيس الجمهورية هو القائد األىلع للقوات املسلحة

مجمل صالحيات رئيس الجمهورية يف مصر 

منها ما هو كالسيكي ومعهود يف األنظمة الرئاسية لكن 

بعضها تم التوسع فيه، ويف ظل طبيعة النظام القمعية، 

فإن السيناريوهات محمولة ىلع األسوأ.
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ودار جدل حول تعديل هذا النظام منذ ديسمرب 2019، تعمل عليه 

مقرتح  ويدور  السييس.  الرئيس  عىل  املحسوبة  االستخباراتية  الدائرة 

املغلقة  القامئة  نظام  عىل  الربملانية  االنتخابات  إجراء  حول  التعديل 

بنسبة %75، مقابل %25 فقط للنظام الفردي. 

تتجه نية التعديالت أيًضا إىل القانون التايل:

قانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مبارشة الحقوق السياسية:

يعني ذلك، املزيد من التحكم يف مدخالت الحياة السياسية، عرب رضب 

املعارضة وإمكانياتها، خاصة أن هذا القانون يُنظَم حدود دور ومهام 

وحقوق جميع األطراف: الناخب واملرشح واللجنة العليا لإلنتخابات.

قانون الدوائر اإلنتخابية: 

تتجه التعديالت إىل توسعة الدوائر اإلنتخابية مبا يرضب فرص النواب 

دوائر  عىل  بناء  ترشحاتهم  يبنون  ممن  الحزبيني،  خاصة  الحاليني، 

انتخابية ضيقة. وحسب املصادر داخل مجلس النواب املرصي، سيتم 

تقديم هذا التعديل عرب قانون جديد.  

السلطة القضائية

رغم أهمية البعد القانوين والدستوري يف التعاطي مع السلطة القضائية، 

يف  درجاتها  املحاكم يف جميع  ودور  وتواترها  اإلنتهاك  أن حاالت  إال 

هذه اإلنتهاكات، فرض الحديث عن بعض جوانبها يف القسم املتعلق 

بانتهاكات حقوق اإلنسان.

مأسسة حكم العسكر: محور اإلعالم

كانت  بل  بجديدة،  مرص  يف  اإلعالم  عىل  السيطرة  محاوالت  ليست 

سنة  منذ  ما متت مالحظته  وهو  العربية.  الدول  بني  سياسة مشرتكة 

2008، فيام يرتبط بوثيقة وزراء اإلعالم العرب لضبط اإلعالم الفضايئ. 

الفقي.  أنس  السابق  املرصي  اإلعالم  وزير  من  بإقرتاح  الوثيقة  كانت 

وقد سعت اىل استغالل ملكية القمر الصناعي النايلسات باإلضافة اىل 

كملحق  إضافتها  إىل  املرصية  السلطات  التي سعت  الجديدة  الوثيقة 

لجميع العقود السابقة مع الفضائيات، لرضب كل األصوات املعارضة. 

وقمًعا  شّدة  أكرث  والسيطرة  الضبط  سياسة  أصبحت  مرص،  داخل 

خاصة بعد 25 فرباير/فيفري. أشارت منظمة مراسلون بال حدود إىل 

هذه الوضعية يف تقريرها حول ملكية وسائل اإلعالم خالل 8 سنوات 

بعد الثورة. وهنا يقدم التقرير نصف السنوي ملركز دعم مالمح آلة 

من  ثم  اإلعالم،  عىل  السيطرة  عنرص  عرب  الرسمية  والقمع  السيطرة 

خالل مناذج من الخطاب الرسمي املرّوج له.

السيطرة ىلع اإلعالم

مرت مرص بلمحة من حرية اإلعالم بعد ثورة 25 يناير/جانفي والتي 

استمرت حتى إسقاط الرئيس األسبق محمد مريس ونظامه، لكن نظام 

الحرية  تلك  مبثل  ليسمح  يكن  مل  السييس  الفتاح  عبد  الرئيس  دولة 

يف التعبري خاصة وكثري من التحليالت التي أشارت إن هامش الحرية 

الضئيل الذي سمح به الرئيس األسبق حسني مبارك كان أحد الجوانب 

الهامة يف الحشد للثورة ضده، وكانت نية الرئيس السييس واضحة منذ 

األشهر األوىل لحكمة خاصة بعد ترصيحه الشهري يف أغسطس 2014 

»عبد النارص كان محظوظ، ألنه كان بيتكلم واإلعالم كان معاه«.

من  والحد  اإلعالم  وسائل  عىل  للسيطرة  الجديد  النظام  عمل  وبدأ 

حرية التعبري بشكل عام، وقد شمل ذلك عدة نهج منها رشاء وسائل 

اإلعالم وتوجيهها بالكامل، وحجب ومنع العالم املستقل، والعديد من 

األعىل  املجلس  إنشاء  وباألخص  ذلك  يف  ساهمت  التي  الترشيعات 

لإلعالم، وميكن أن نتناول الطريقني الرئيسيني وهم:

أواًل: تأميم وسائل اإلعالم:

وسائل  ملكية  تحول  إيل  حدود(  بال  )مراسلون  ملؤسسة  دراسة  تشري 

سيطرة  تحت  اإلعالمية  املنابر  ُجَل  أصبحت  حيث  مرص،  يف  اإلعالم 

أجهزة  أو  الدولة  لسلطة  مبارشة  خاضعة  باتت  إذ  الحاكم،  النظام 

املخابرات أو يف ملكية أثرياء مقربني من الحكومة. ويف هذا الصدد، 

السمعي  القطاع  تسيطر عىل  التي  املرصيني،  إعالم  أقدمت مجموعة 

البرصي وخاصة القنوات الفضائية، عىل رشاء أكرث من عرش مؤسسات 

إعالمية مبوجب عمليات بيع إجباري منذ عام 2016، علاًم أن هذه 

من  مديرها  تعيني  يتم  حيث  املخابرات،  لسيطرة  خاضعة  املجموعة 

قبل رئيس الدولة. ويف السياق نفسه، متكن محمد أبو العينني، رجل 

األعامل الرثي، من الحفاظ عىل وسائل اإلعالم التي يف ملكيته، وهو 

دعمه  إعالن  قبل  مبارك  حسني  السابق  للرئيس  مسانًدا  كان  الذي 

العلني للسييس، بينام كان الوضع مخالًفا لبعض رجال األعامل اآلخرين 

األقل ُقربًا من النظام.

ال أحد يعلم متى أُتٌخذ القرار بتكليف األجهزة السيادية باالستحواذ 

امللكية  ذات  الرئيسية  اإلعالمية  املؤسسات  غالبية  عىل  املبارش  شبه 

بتأسيس رشكة  عام 2016،  بداية  بدأ يف  القرار  تنفيذ  ولكن  الخاصة. 

رجل  إدارتها  ملجلس  ورئيسا  واجهتها  يف  كان  التي  املرصيني  إعالم 

يف  املرصيني  إعالم  رشكة  بدأت  هشيمة،  أبو  أحمد  املعروف  األعامل 

تنفيذ مهمتها بإنجاز أول استحواذ لها عندما اشرتت يف مايو/ماي من 

نفس العام مجموعة قنوات أون يت يف، من رشكة هوا اململوكة لنجيب 

عىل  املجراة  التغريات  مع  رسيًعا  االستحواذ  هدف  ظهر  ساويرس. 

القناة وتغييب بعض من أهم وجوهها املعروفة أو من تبقى منها ويف 

مقدمتهم اإلعالمية ليليان داوود الذي ترافق تركها للقناة برتحيلها عن 

مرص. ويف الواقع كان إنهاء تعاقد ليليان هو مربر ترحيلها، يف عالمة 

واضحة عىل تناغم وتنسيق مسبق بني إعالم املرصيني وبني السلطة.

يف يوليو/جويلية التايل، استحوذت إعالم املرصيني عىل مجموعة قنوات 

الحياة التي كانت حينها قد انتقلت ملكيتها إىل رشكة فالكون، وهي 

بدورها رشكة ذات صالت بأجهزة سيادية. يف سبتمرب من نفس العام 

ميديا  فيوترش  رشكة  أسهم  من   51% نسبة  املرصيني  إعالم  اشرتت 

باإلستيالء عىل  بـ 49%،  احتفظ  والذي  األمني  سابًقا ملحمد  اململوكة 

النسبة ضمت إعالم املرصيني إىل ملكيتها مجموعة قنوات يس  هذه 

يب يس.

إعالم  استحوذت  الوقت،  نفس  ويف  الصحفية  املؤسسات  جانب  عىل 

ملكيته  هشيمة  أبو  بنقل  )رمبا  السابع  اليوم  صحيفة  عىل  املرصيني 

يف  املرصيني  إعالم  وحصلت  املجموعة(.  ملكية  إىل  أسهمها  لبعض 

إلكرتونية  مواقع  وعدة  السابع  لليوم  اإللكرتوين  املوقع  عىل  الصفقة 

أخرى تابعة لها، منها فيديو 7 وانفراد، وفوتو7 والربملان والقاهرة، يف 

كام  دوت مرص،  موقع  عىل  املرصيني  إعالم  استحوذت  يوليو/جويلية 

اشرتت صحيفتا صوت األمة وعني اللتني كانتا ال تزاالن مملوكتني لعصام 

من صحفيي  عدد  من  للتخلص  فرصة  وكانت هذه  فهمي،  إسامعيل 

أيًضا عددا ضخاًم من رشكات  االستحواذ  الجريدتني. شملت صفقات 

يف  مبا  مساعدة  أخرى  وصناعات  اإلعالمي  واإلنتاج  واإلعالن  الدعاية 

ذلك األكادميية اإلعالمية املرصية إضافة إىل رشكة خدمات أمنية.

بعد متكن إعالم املرصيني وأبو هشيمة يف واجهتها بتنفيذ هذه املهمة 

الكبرية والتي البد قد احتاجت إىل ضخ موارد مالية ضخمة إلنجازها، 

مملوكة  رشكة  وهي  كابيتال  إيجل  رشكة  قامت  معلوم  غري  ولسبب 

رشكة  عىل  باالستحواذ  املرصية  العامة  باملخابرات  خاص  لصندوق 

إعالم املرصيني. الصفقة مل يكن الغرض منها هو نقل امللكية ألن إعالم 

ولكن  العامة،  للمخابرات  كانت مملوكة يف معظمها  نفسها  املرصيني 

الهدف الواضح كان تغيري اإلدارة. عىل رأس إيجل كابيتال كانت داليا 

البنك  رئيس  عامر  السابقة وزوجة طارق  اإلستثامر  وزيرة  خورشيد، 

التجديد له ليستمر يف منصبه ألربعة أعوام  الذي تم مؤخًرا  املركزي 

التي  الحصة  إدارة  منه جعل  الهدف  كان  فاإلجراء  يبدو  فيام  أخرى، 

استولت عليها إعالم املرصيني من اإلعالم املرصي عىل مسافة أقرب من 

الدولة، والتخلص من أحمد أبو هشيمة كواجهة.

القنوات  هذه  يف  العمل  ليصبح  الشكل  بهذا  التلفزيون  تأميم  وجاء 

يتم وفق منظومة إدارية أمنية معقدة، حيث إنه وألول مرة يف تاريخ 

من  أسامء  وترشح  تختار  من  القناة هي  أن  نجد  التليفزيوين  العمل 

أن  قدميًا  الوضع  كان  حيث  رسمية،  بصورة  وتخطرهم  بها  يعملون 

يتقدم العاملون بطلبات للعمل ثم يتم فرز هذه الطلبات واالتصال 

مبن تم االستقرار عليهم، لكن هنا الوضع مختلف، املرشحون للعمل 

يف هذه املجموعة يخضعون للفحص األمني، بحيث يتم إستبعاد كل 

من له توجه سيايس معروف، أو سبق له التأييد املطلق لثورة يناير/

عىل  ستظهر  التي  الوجوه  كل  أن  سنجد  ثم  ومن  تالها،  وما  جانفي 

هذه القنوات من غري املسيسيني، ضامنًا لوالئهم وتقدميهم للجمهور 

إن بيئة العمل 
اإلعالمي يف مصر 
ُمبهمة ومعقدة 
بشكل ملحوظ. 
فالبيانات املتعلقة 
بمصادر اإلستثمارات 
وسندات امللكية أو حتى 
معدالت املتابعة ليست 
متاحة للعموم، إما بسبب 
ثغرات تشريعية أو بفعل 
البيروقراطية املصرية 
املطاوعة للفساد
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بشكل مختلف ال يعكس توجهات مسبقة قد تؤثر بشكل أو بآخر عىل 

جامهريية ما تقدمه.

إىل  سبق  ما  كل  اإلعالم  عىل  املفروضة  القبضة  رقعة  تجاوزت 

الدراما والسينام، ال سيام خالل املواسم الرتويجية لألعامل الدرامية 

والسينامئية يف شهر رمضان والعيدين، األضحى والفطر، ففي تقرير 

وولش،  ديكالن  ملراسلها  األمريكية،  تاميز«  »نيويورك  نرشته صحيفة 

قبضته  يوسع  السييس  الفتاح  عبد  املرصي  الرئيس  إن  فيه  قال 

وهي  املرصي  املجتمع  يف  جديدة  منطقة  إىل  لتصل  اآلن  الحديدية 

املسلسالت التليفزيونية. تطرق التقرير إىل إنشاء رشكة ميديا جروب، 

املرتبطة باملخابرات العامة، رشكة إنتاج تليفزيوين كربى اشرتت عدًدا 

من أكرب الشبكات التليفزيونية، فيام نقل عن أحد كبار املخرجني قوله 

عملهم،  اإلرشادات يف  بعض  باتباع  أوامر  تلقوا  السيناريو  كتاب  إن 

العائلية  القيم  وتشجيع  اإلخوان  ومهاجمة  الجيش  متجيد  بينها  من 

املحافظة التي تشجع الشباب املرصي عىل إطاعة الكبار.

ثانيا املجلس األىلع لإلعالم:

ديسمرب   26 وبتاريخ  املرصي،  الدستور  من   )211( املادة  مبوجب 

التنظيم  قانون  بإصدار  القانون رقم )92( لسنة 2016  2016؛ صدر 

يُشكل  أن  عىل  القانون  هذا  نص  وقد  واإلعالم؛  للصحافة  املؤسيس 

ثالثة  الجمهورية من  رئيس  بقرار من  اإلعالم  لتنظيم  األعىل  املجلس 

وإختيار  املجلس  تشكيل  التنفيذية عىل  السلطة  عرش عضًوا، سيطرة 

التنفيذية )6( أعضاء من إجاميل )13(  أعضائه، حيث تختار السلطة 

عضًوا، ومتثل كل من نقابة الصحفيني بعدد )2( عضو، ونقابة اإلعالميني 

بعدد )2( عضو، والسلطة القضائية عضًوا واحًدا، والسلطة الترشيعية 

اختيار  أن  إال  أعضائها؛  غري  من  الخربات  ذوي  من  عضو   )2( ترشح 

اختياًرا شكلًيا؛ حيث يقف دورهم عند حد  يبقى  الهيئات  كل هذه 

ترشيح األفراد، عىل أن يكون من حق رئيس السلطة التنفيذية املوافقة 

مًعا  واإلعالميني  الصحفيني  نقابة  متثيل  أن  كام  ال.  أو  املرشحني  عىل 

الصالحيات  من  وبالرغم  األعضاء،  إجاميل  من  نسبة 30%  يتجاوز  ال 

األعىل  للمجلس   2016 لسنة   92 رقم  القانون  أعطاها  التي  الواسعة 

لتنظيم اإلعالم، إال أنه يف السابع والعرشين من أغسطس لعام 2018، 

صدر القانون رقم 180 لسنة 2018؛ الذي يقيض بإلغاء القانون رقم 

92 لسنة 2016 بإصدار قانون التنظيم املؤسيس للصحافة واإلعالم، كام 

يلغي القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة. ويهدف هذا 

القانون الجديد إىل توسيع إختصاصات املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم، 

املختلفة،  الوسائل اإلعالمية  الهيمنة والتضييق عىل  وفرض مزيد من 

باإلضافة إىل تقليص عدد ممثيل نقابتي الصحفيني واإلعالميني؛ حيث 

يتشكل املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم وفًقا للقانون 180 لسنة 2018 

من تسعة أعضاء بعد ما كان 13 عضًوا.

قراًرا   )86( عدد  املجلس  أصدر  املجلس،  عمر  من  عامني  أول  خالل 

النسبة  املذيعني هي  أو  للربامج  اإليقاف سواء  قرارات  كانت  عقابًيا، 

األكرب بواقع )29( قراًرا بنسبة تقارب %35 من إجاميل القرارات، ويف 

املرتبة الثانية جاءت اإلحاالت للتحقيق اإلداري بواقع )18( قرارا بنسبة 

النظر بإجاميل  القرارات، تالها قرارات لفت  تقارب %21 من إجاميل 

عدد )14( قراًرا، ويف املرتبة الرابعة جاءت الغرامات املالية بواقع )10( 

قرارات بإجاميل 550 ألف جنية عوقبت بها عدد من الوسائل اإلعالمية. 

ويف املرتبة الرابعة جاءت قرارات اإلنذار بعدد )7( قرارات، تالها )4( 

قرارات باملنع من الظهور عىل وسائل اإلعالم، وتبعها يف الرتتيب قراران 

بإلزام الصحف بنرش اعتذار، ويف املرتبة األخرية جاءت قرارات )حجب 

وحيد  قرار  بواقع  القضائية(  اإلحالة  وقرارات  اإللكرتونية،  املواقع 

لكل منهم، حيث قام رئيس املجلس بإرسال خطاب إىل النائب العام 

الطائفية” يف جريدة املقال يف  للتحقيق يف نرش مقاالت تثري “الفتنة 

املجلس، وكذلك  تعبري  الصادر 27 مايو/ماي 2017، عىل حد  عددها 

مارس   21 بتاريخ  أشهر   6 ملدة  املشهد  جريدة  بحجب  املجلس  قام 

2019، وأيت توزيع القرارات وفًقا للجهة أو الشخص املعتدى عليه: يف 

فرتة عامني من إنشاءه، كام قام املجلس األعىل لإلعالم يفرض وصاية 

أخالقية عىل وسائل اإلعالم مثل قراره مبنع ظهور املثليني أو الرتويج 

ارتداءه،  اإلعالمي  الذي يجب عىل  املالبس  تحديد شكل  لشعاراتهم، 

وتحديد هيئة مقدمي الربامج، وجدير بالذكر أن املجلس األعىل لإلعالم 

أول جهة رسمية تعلن مسئوليتها عن حجب موقع إلكرتوين، ففي يوم 

الخميس املوافق 21 من مارس، أصدر املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم، 

قراره رقم 20 لسنة 2019 بحجب املوقع اإللكرتوين لصحيفة املشهد 

ملدة ستة أشهر، وإلزام الصحيفة الورقية بغرامة قدرها 50 ألف جنيه 

املهني  الرشف  العامة وميثاق  اآلداب  أسبوعني؛ ملخالفة  تسدد خالل 

لالئحة  تطبيق  أول  القرار  هذا  ويُعد  املكتوبة،  واألعراف  واملعايري 

اإلعالم  لتنظيم  األعىل  املجلس  التي أصدرها  للجدل  املثرية  الجزاءات 

نوعه  من  األول  القرار  هذا  يعترب  كام   .2019 مارس   18 االثنني  يوم 

والذي تعلن فيه جهة رسمية مسئوليتها عن حجب موقع إلكرتوين. 

ثالثا قانون تنظيم الصحافة:

إستكاماًل لفرض القبضة األمنية صدر القانون 180 لسنة 2018 الخاص 

بتنظيم الصحافة واإلعالم واملجلس األعىل لتنظيم اإلعالم. هذا القانون 

بغالبية  املايض  يوليو/جويلية  من   16 يف  النواب  مجلس  أقره  الذي 

ثلثي أعضائه، والذي يعد واحًدا من أخطر الترشيعات املهددة لحرية 

التعبري يف مرص، أطلق عليه الصحفيون »قانون إعدام الصحافة«.

أعطى القانون الحق للمجلس إصدار قرار بضبط نسخ الصحيفة الورقية 

الرقابة يف حالة نرشها  لتعليامت  املخالفة  املادة  أو حجب  أو حذف 

بصحيفة، أو موقع إلكرتوين أو وقف إعادة بثها يف الوسيلة اإلعالمية، 

القوات املسلحة ستظل الدرع الواقي 
للشعب املصري، يف مهمة مقدسة 
للحفاظ ىلع مقدرات الوطن والشعب.

 محمد أحمد زكي - وزير الدفاع واإلنتاج الحربي 

تجاوزت رقعة 
القبضة املفروضة 
ىلع اإلعالم 
كل ما سبق إلى الدراما 
والسينما، ال سيما خالل 
املواسم الترويجية 
لألعمال الدرامية 
والسينمائية يف شهر 
رمضان والعيدين، األضحى 
والفطر
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وهو ما اعرتض عليه عدد كبري من أعضاء الجامعة الصحفية، ذلك أن 

االستثناء الخاص بالحرب وظروف التعبئة العامة غامض للغاية، وسبق 

اإلدانة  ورغم حملة  أخرى،  وإغالق  مواقع  لحجب  كغطاء  استخدامه 

التي قوبل بها من داخل األرسة الصحفية ونقابة الصحفيني إال أن ذلك 

يف  يشبه  القانون  هذا  أن  للتساؤل  واملثري  إقراره.  عن  الرئيس  ينث  مل 

كثري من مضامينه قانون تنظيم الصحافة الذي أصدره الرئيس الراحل 

جامل عبد النارص يف 24 مايو 1956 الذي سمي حينها بقانون »تأميم 

الصحافة«، ورغم تربير الرئيس حينها صدور القانون بإنفالت الصحف 

ونرشها صوًرا عارية إال أن أحًدا مل يقتنع بذلك.

فمنذ  املذبحة،  تلك  من  اآلخر  هو  نصيب  له  كان  اإللكرتوين  الفضاء 

اإللكرتونية  املواقع  حجب  من  سياًل  مرص  شهدت   2017 مايو/ماي 

تجاوزت الـ500 موقع، ما بني إعالمي وحقوقي، يف سابقة هي األوىل 

من نوعها يف العامل، وهو ما أثار حفيظة الكثريين من أنصار الحريات 

اإلعالمية، داخل مرص وخارجها، خاصة يف ظل ضبابية املشهد وعدم 

وجود معلومات كافية عن أسباب الحجب.

نماذج عن الخطاب الرسمي يف اإلعالم

التي  الرسمية  الجهات  منشورات  من  القسم عىل جملة  يعتمد هذا 

السائد. وهو خطاب أحادي تسلطي  الرسمي  الخطاب  ترسم مالمح 

محددة  تصورات  عىل  ُمهيكل  لكنه  منتهاه،  يف  بالعنف  العنف  يربر 

للهوية الدينية والوطنية مع صلة مبارشة بصورة الرئيس والقائد األعىل 

ُمربر  لديه  اإلرهاب  الحرب عىل  املثال،  سبيل  املسلحة. عىل  للقوات 

للقمع ضد الجميع. كام أنه أخالقوي يف مستوى آخر، ويترسب اىل كل 

تفاصيل الحياة اليومية مستعيًنا مبا تم بسطه سابًقا حول السيطرة عىل 

وإشارات  عديدة،  تساؤالت  يطرح  املحتوى،  من حيث  لكنه  اإلعالم. 

أخرى عن منط الدكتاتورية يف مرص. من الجدير التذكري بآخر ترصيحات 

الرسمي  املتحدث  رّصح  اإلعالم.  حول  السييس  الفتاح  عبد  الرئيس 

باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس وجه بتعزيز دور اإلعالم يف إطار 

جهود الدولة لبناء الشخصية املرصية من كافة الجوانب، خاصًة تشكيل 

الوعي وترسيخ القيم والثوابت املجتمعية والبناء الفكري والثقايف. جاء 

الوزراء،  مجلس  رئيس  مدبويل  مصطفى  مع  لقاءه  يف  الترصيح  هذا 

قانونًيا  إشكااًل  تعيينه  أثار  الذي  أسامة هيكل،  الدولة لإلعالم  ووزير 

ودستوريًا بداية سنة 2020. 

عىل هذا األساس، سيتم عرض نقطتني أساًسا، تتعلق األوىل بأكذوبة 

قوة الدولة هي قوة املجتمع، وأخالقوية بيانات النيابة العامة.

أكذوبة قوة الدولة هي قوة املجتمع

اليوتيوب  عىل  وموقعها  الدفاع  لوزارة  الرسمية  الصفحات  تزخر   

التي  الفكرة  هذه  مبالمح  املسلحة  القوات  باسم  الرسمي  واملتحدث 

ستظل  املسلحة  القوات  له:  ترصيح  يف  الدفاع  وزير  قال  لها.  يُرَوج 

الدرع الواقي للشعب املرصي، يف مهمة مقدسة للحفاظ عىل مقدرات 

الوطن والشعب.

تحرض الهوية الدينية للشعب وخطاب التضحية والشهادة التي تجعل 

من أفراد الجيش رفاًقا لألنبياء والصالحني. وهو ما يتم ترويجه بالتوازي 

مع األعياد الدينية والوطنية واألحداث اإلرهابية، أو يف الزيارات التي 

يؤديها الرئيس عبد الفتاح السييس لعائالت الجنود.

أساًسا،  اإلسالمي  الدين  فكرة  عىل  لها  املروج  الدينية  الهوية  تُبنى 

ترسيخه  يُراد  الذي  املعنى  أنها  يُفيد  مبا  األطفال،  صور  مع  وتحرض 

الديني  يستفز  شديد  عاطفي  مبحمول  عامة  بصيغة  وتأيت  وتوارثه.  

النشاطات  ضد  مواجهاته  يف  الجيش  أخبار  جميع  تجاه  والوطني 

اإلرهابية. لكن العالقة بالجيش متر عرب الرئيس والقائد األعىل للقوات 

الخطاب.  يروجها  التي  األبعاد  تتلخص يف صورته كل  الذي  املسلحة، 

قيادات  ترسلها  التي  التهنئة  منشورات  يف  البعد  هذا  تلَمس  ميكن 

القوات  رجال  إن  والوطنية:«  الدينية  األعياد  مبناسبة  للقائد  الجيش 

يؤكدون وفاءهم  املبارك  العيد  بهذا  يهنئون سيادتكم  املسلحة وهم 

واإلخالص،  الصدق  بكل  أمانتها  يحملون  التى  واملسئوليات  للمهام 

خلف  ووقوفهم  وشعبها  ملرص  املطلق  والءهم  لسيادتكم  مؤكدين 

قيادتها حراساً أمناء عىل املسئولية الوطنية التى كلفهم بها شعب مرص 

وحامية  أراضيه  سالمة  عىل  والحفاظ  الوطن  عن  الدفاع  ىف  العظيم 

مقدساته وتاريخه العريق«.

ال يفوتنا اإلشارة إىل اختالف الهوية الدينية والهوية الوطنية، لجهة ان 

التحكم فيها برصامة،  بينهام يتم  العالقة  لكل منهام مجالهام. إال أن 

وسائل  كل  يف  يُنتقد  الذي  السيايس  اإلسالم  مع  التضاد  عرب  خاصة 

اإلعالم املرصية، ويرتبط باملؤامرة ]اإلخوانية الرتكية[. يعني ذلك وجود 

سياسة محكمة للتعبري عن هوية دينية محددة تخدم ما هو وطني 

حسب النظام. يرتبط ذلك مثاًل بالخطاب الديني للمؤسسات الدينية 

لألزهر عىل سبيل املثال. رغم بعض التوترات التي عرفتها العالقة بني 

الدينية املصاغة يف  الهوية  أنه ال يخرج عن منط  األزهر والنظام، إال 

التقرير  أهداف  املسألة  تتجاوز هذه  الرسمية.  ودوائره  النظام  عقل 

هنا، لكن وجب اإلشارة إليها لفهم طريقة اشتغال النظام القمعي. يتم 

التحكم يف املجال الديني يف مرص الذي أصبح النظام يتبناه يف إطار ما 

عرّب عنه الرئيس السييس ببناء الشخصية املرصية. ال يستقوي التصور 

الهويايت الديني املروج له مبرشوعية التصور نفسه فقط، بل يستعني 

بقوة الجيش واألمن كأدوات العنف الرشعي التي تحفظ كل ما هو 

مقدس. ويف هذا املقدس يلتقي الديني بالسيايس الوطني.

إن صيغة الربط بني قوة الدولة واملجتمع بديهية لكنها أكذوبة لجهة 

أن الربط بينهام ليس تسلطًيا، بل سلطويًا دميقراطًيا، أو تصبح صيغة 

املنهجية  النظام بهذه  إذا ما دفع  الحاصل يف مرص.  استبدادية. وهو 

فاملتوقع هو تبني القيم الدينية كمربر لكل سياسة. وكنموذج عن ذلك 

تتواتر بيانات النيابة العامة املرصية األخالقوية.

أخالقوية بيانات النيابة العامة املصرية

بعض بيانات النيابة العامة:

»النيابة العامة« تأمر بإحالة املتهمتني »حنني حسام« و»مودة األدهم« 

وثالثٍة آخرين إىل املحاكمة الجنائيَّة مع إستمرار حبِسهم، بعد أن أُعيَد 

حبُس املتهمِة »حنني حسام« عقَب مواجهتها بدليٍل جديٍد أسفَر عنه 

بالتعدي  الفتاتني  إلتهام  وذلك  املضبوطة؛  اإللكرتونية  أجهزتها  فحُص 

عىل املبادئ والقيم األرُسيَِّة يف املجتمع املرصي، وإنشائهام وإدارتهام 

حسابات خاصة عرب الشبكة املعلوماتية الرتكاب تلك الجرمية، واشرتاك 

الباقني معهم يف الجرميتني املشار إليهام، وحيازة أحدهم برامج مصممة 

بدون ترصيح من »جهاز تنظيم االتصاالت«، أو مسوغ من الواقع أو 

وإعانته  الجرائم،  تلك  ارتكاب  تسهيل  يف  استخدامها  بغرض  القانون؛ 

إحدى الفتاتني عىل الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وإخفائه 

ملصلحة  العام  الرأي  يف  التأثري  شأنها  من  أموًرا  ونرشه  للجرمية،  أدلة 

طرف يف الدعوى. هذا، وتستكمل »النيابة العامة« تحقيقاتها فيام هو 

كِْر من جرائم االتجار يف البرش. منسوٌب لَسالِفي الذِّ

»شريي  »رشيفة«-وشهرتها  املتهمتنْيِ  بحبس  تأمر  العامة«  »النيابة 

مبادئ  عىل  باإلعتداء  »زمردة«-إلتهامهام  و«نورا«-وشهرتها  هانم«- 

الخاصة،  الحياة  ُحرمة  وإنتهاكهام  املرصي،  املجتمع  يف  أرسية  وقيم 

ونرشهام بقصد التوزيع والعرض صوًرا ومقاطع مصورة خادشة للحياء 

إليها،  األنظار  ولفت  بالدعارة  إغراء  تتضمن  دعوة  وإعالنهام  العام، 

ومساعدتها  لها  األخرى  وتحريض  الدعارة  مامرسة  إحداهام  واعتياد 

واستخدامهام حسابات  وإدارتهام  وإنشائهام  لها،  عىل ذلك وتسهيلها 

خاصة بالشبكة املعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

تعلقت البيانات املذكورة هنا باعتقاالت أثناء فرتة الرصد كحنني حسام 

ورد  الديني.  الرافد  ذات  األخالقوية  السياسة  مناذج  أوىل  تُعترب  التي 

بالبيان األول تذكري باملبادئ والقيم األرُسيَِّة يف املجتمع املرصي، وهو 

الشخصية  بناء  حول  السييس  الرئيس  أعلنه  الذي  بالتوجه  يذكرنا  ما 

التمييز  التوجهات  هذه  تحرتم  ال  واملبادئ،  القيم  وتعزيز  املرصية 

النيابة  الفردية. أصبحت  العام والحريات  النظام  الرضوري بني ضبط 

قمع  يف  أساسًيا  دورا  تلعب  التي  وهي  أخالقوية،  نيابة  هنا  العامة 

الحقوق والحريات عرب زج الناشطني واملناضلني يف السجون، وتتواصل 

باعتامد  االجتامعي  التواصل  مواقع  لرواد  اإلتجاه  هذا  يف  اإليقافات 

رقابة مشددة ودامئة، ميزت مرص خالل الفرتة السابقة.

حنين حسام
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القانون يف مرص أداة للقمع اما العنف فهو أحد متظهراته. من حيث املبدأ 

النظام  أن  إال  تطبيقه،  يضمن  الذي  الرشعي  للعنف  سقًفا  القانون  يعترب 

الالإنساين. يف مخالفة  العنف  ملرصي يعمد للقانون حتى يربر كل أشكال 

اإلنسان، كل  بحقوق  املتعلقة  الدولية  وللرشائع  املرصي  للدستور  رصيحة 

القانون  تنفيذ  أعوان  إىل  الثالث وصواًل  بالسلطات  بدء  الدولة  مؤسسات 

تتابع  الحقوق  من  حق  انتهاك  ومبناسبة  املمنهج.  القمع  يف  ينخرطون 

التظاهر  يف  الحق  انتهاك  هامش  عىل  مرص.  يف  الحقوق  بقية  انتهاكات 

واملعنوي.  اللفظي  والعنف  والتعذيب  القرسي  اإلختفاء  يبدأ  والتجمهر، 

وأول الخطايا يف ذلك هي إهدار القانون حتى يُهدر حق اإلنسان املرصي. 

ضمن ما ييل من العرض لجملة من اإلنتهاكات لحقوق اإلنسان يف مرص، 

تتضح صورة من صور أشد قمع متر به مرص يف عهد الرئيس عبد الفتاح 

السييس.

مطالًبا  كبرية  مظاهرات  يف   2019 سبتمرب   20 منذ  املرصي  الشعب  خرج 

استجاب  ما  وهو  غريه،  برحيل  طالب  عندما  مرة  كأول  السييس،  برحيل 

املرصي عىل  النظام  التي حرص  يناير/جانفي،   25 ثورة  ذكرى  أيًضا يف  له 

تجاهلها. جاء ذكر الثورة يف مرص عىل لسان الرئيس فقط. كانت اإلشارة 

يف  السييس،  الفتاح  عبد  الرئيس  كلمة  هي  عيدها  يف  للثورة  الوحيدة 

احتفاالت عيد الرشطة الـ68 بأكادميية الرشطة: »يتواكب اليوم مع ذكرى 

ثورة الـ25 من يناير مبطالبها النبيلة لتحقيق سبل العيش الكريم للمواطن 

املرصي«. وكان املقاول املرصي، محمد عيل قد جدد دعواته إىل املرصيني 

دعوات  فشل  بعد  وذلك  للثورة،  التاسعة  الذكرى  يف  مبظاهرات  بالخروج 

الفتاح  عبد  املرصي،  الرئيس  ضد  »مليونية«  مبظاهرات  للخروج  سابقة 

العمل  إعتزاله  ويعلن  يرتاجع  أن  قبل  املاضية،  األشهر  خالل  السييس 

السيايس.

وعىل جانب العمل الحكومي شهدت ذكرى الثورة تزايد الهجوم عليها يف 

وسائل اإلعالم املؤيدة للنظام والتي تسيطر عليها األجهزة األمنية بشكل 

أعداء  من  مؤامرة  مجرد  كانت  بأنها  الثورة  وصفت  حيث  كامل، 

الفوىض يف عدد  وانتشار  الوطني  االقتصاد  البالد وتسببت يف تدهور 

بالرتكيز  اإلعالم  اهتامم  للنظر  الالفت  من  وكان  العربية،  البلدان  من 

عىل االحتفال بعيد الرشطة، وتجاهل ذكرى ثورة يناير/جانفي، حيث 

شارة  للنظام  املؤيدة  والخاصة  الرسمية  التلفزيون  قنوات  وضعت 

تهنئة عىل شاشتها بعيد الرشطة رقم 66.

أكبر حملة اعتقاالت يف عهد السيسي

من املتظاهرين إلى الناشطين واملحامين والسياسيين والصحافيين

يف  ورد  وقد  املرصي.  للنظام  إدانة  قرار  عىل  األورويب  الربمان  صَوت 

بيانه العديد من النقاط املهمة واألساسية التي تعكس وضعية حقوق 

اإلنسان يف مرص. ندد النواب مبقتل 3000 شخص من دون محاكامت 

الفتاح  عبد  املرصي  الرئيس  حكم  بدء  منذ  أطفال،  بينهم  حقيقية، 

السييس. وانتقد النواب االعتقاالت التي أعقبت مظاهرات 20 سبتمرب 

املايض التي طالبت برحيل السييس، وشملت 4300 متظاهر ومعارض 

كام استنكر الربملان األوريب االستخدام املفرط للعنف ضد املتظاهرين، 

قرابة  املعتقلني  ومن  تعسفي.  بشكل  والصحفيني  النشطاء  واعتقال 

111 طفاًل، ترتاوح أعامرهم بني 11 و17 عاًما، وتعرض العديد منهم 

لالختفاء القرسي لفرتات ترتاوح بني يومني وعرشة أيام.

املسؤولية  القاهرة  اإلنسان  لحقوق  السامية  املفوضية  حَملت  وقد 

صارخ  بشكل  تنتهك  التي  النطاق  واسعة  اإلعتقاالت  حملة  شن  عن 

الحق يف التظاهر والتعبري. شهدت العاصمة القاهرة خالل هذه الفرتة 

إغالًقا تاًما للمنافذ املؤدية اىل ساحات االحتجاج خاصة ميدان التحرير 

العديدون  تعرض  وقد  املحتجني.  تفريق  بهدف  مكثًفا  أمنًيا  وحضوًرا 

للعنف والرضب املربح.

وتم تدريجًيا إطالق رساح العديد منهم خالل شهر أكتوبر. فقد أخلت 

نيابة أمن الدولة العليا سبيل نحو 394 شخًصا مع حلول منصف شهر 

أكتوبر. فيام تم إحالة العديد. فيام يقبع اآلالف عىل ذمة 8 قضايا إىل 

حدود منتصف شهر أكتوبر.

من أبرز املعتقالت إرساء عبد الفتاح التي تم توجيه تهم بـ »التعاون 

مع منظمة إرهابية« و«نرش أخبار كاذبة« و«إساءة استخدام وسائل 

التواصل االجتامعي« لها. وهي جملة التهم الجاهزة لجميع املعتقلني 

واملعارضني يف مرص. تعرضت إرساء للرضب ألنها رفضت كشف مضمون 

هاتفها النقال ثم أُجربت عىل الوقوف قبالة جدار لسبع ساعات. وقد 

جاء يف بيان بعثة األمم املتحدة أنها تعرضت أيًضا لعنف جسدي منذ 

اعتقالها يف 29 سبتمرب. كذلك يتعرض املعارضون واملناضلون لحمالت 

العربية  الشبكة  مدير  عيد  جامل  ومنهم  متواصلة،  وهرسلة  اعتقال 

ملعلومات حقوق اإلنسان يف مرص، حيث أكدت حصول اعتداء جديد 

بجوار  به  تربصوا  أنهم  أكدت  أمن  وأفراد  ضباط  من  مديرها،  عىل 

منزله، واعتدوا عليه بالرضب، قبل إغراقه بالطالء نهاية شهر ديسمرب.

سيارات  إن  »فيسبوك«،  موقع  عىل  الخاص  حسابه  عرب  عيد،  وكتب 

وإغراقه  عليه  باالعتداء  قاموا  مبسدسات،  وضباطًا  أرقام،  دون  من 

بـ«البويا« بجانب منزله، مضيًفا أن »داخلية السييس أصبحت عصابة. 

الشبكة  قالت  املايض،  أكتوبر   31 ويف  البوليسية«.  الدولة  تسقط 

العربية ملعلومات حقوق اإلنسان، إن جهازا أمنيا قام بتحطيم سيارة 

محامية يف الشبكة العربية فجًرا، بعد أيام من اعتداء وحيش عىل مدير 

الشبكة، ورسقة سيارته، وإعتقال املحامي عمرو إمام، وأضافت الشبكة 

يف بيان آنذاك: »كان جهاز أمني قد رسق السيارة التي يستخدمها مدير 

الشبكة العربية جامل عيد، قبل بضعة أسابيع، كرسالة تهديد، وحني 

أستمر عمل الشبكة يف فضح اإلنتهاكات الحادة التي ترتكبها األجهزة 

األمنية، قاموا باالعتداء البدين عليه، مام تسبب يف كرس ضلوعه«.

السياسات 
والتشريعات 

املتعلقة 
باإلنتقال 

الديمقراطي
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هاتفه  ورسقة  له،  شخص  مهاجمة  عن  أكتوبر،   11 يف  عيد،  وأعلن 

البساتني  رشطة  قسم  يف  ضباط  أنهم  آخرين  ادعاء  ثم  املحمول، 

ثم  محرض،  لتحرير  سيارة  لركوب  استدراجه  حاولوا  وأنهم  بالقاهرة، 

تبني له الحًقا، بعد أن توجه إىل قسم الرشطة لتحرير محرض بواقعة 

االعتداء عليه، أن هؤالء مل يكونوا ضباطًا، وأن الهدف من الرسقة مل 

يكن الهاتف، بل كان هناك إرصار عىل رسقة حقيبة أوراقه.

نيابة  أن  ذلك  العقاب،  من  لإلفالت  العامة  النيابة  تكريس  يالحظ 

فداحة  رغم  األوىل  الواقعة  يف  التحقيق  حفظت  قد  كانت  البساتني 

الجرمية ثم قامت بإجراء تحقيقات غري جدية باملرة، مبا يهدر حقوق 

جرامئهم  رغم  العقاب  من  اإلفالت  للمجرمني  وتُسَهل  عليه  املجني 

الوحشية. تتواصل نفس هذه املعاملة دامئا ضد املحامني، ومنها حادثة 

الفتاح، املدون والناشط اليساري، حيث تم يف 29  محامي عالء عبد 

عدالة  مركز  ومدير  اإلنسان  حقوق  محامي  إيقاف   ،2019 سبتمرب 

العليا  الدولة  أمن  نيابة  مبنى  يف  الباقر  محمد  والحريات  للحقوق 

عندما كان بصدد مزاولة مهنته والدفاع عن موكله الذي أُعتقل بداية 

االسبوع، بعد أدائه املراقبة داخل قسم الرشطة، لكن تم اعتقاله بنفس 

التهم  هذه  وتشمل  ملوكله.  أصاًل  واملوجهة  لها  أساس  ال  التي  التهم 

»االنضامم لجامعة محظورة« و«نرش أخبار كاذبة«. استجوبته النيابة 

بشأن عمل منظمته، ومل تقدم أي أدلة ضده باستثناء تقرير تحقيق 

جهاز األمن الوطني، الذي مل يسمح له وال ملحاميه باالطالع عليه. 

التعبري  حرية  منها  خاصة  اإلنسان،  حقوق  ضد  القمع  آلة  وتحركت 

يقبع  الذي  العليمي  زياد  والحقوقي  املعارض  ضد  السيايس  والعمل 

يف   2020 مارس   10 بتاريخ  عليه  حكم  وقد   .2019 منذ  السجن  يف 

القضية 694 لسنة 2020 املعروفة بجنحة تحدي الرئيس، بسنة سجًنا 

وغرامة 20 ألف جنيه. واجه نائب الشعب السابق العليمي اإلهامل 

املرصي  ماهينور  شأن  هو  كام  السجن  يف  صحته  وتدهور  الصحي 

حياتهم  عىل  حقيقًيا  خطًرا  الوضعية  تلك  تعترب  الفتاح.  عبد  وإرساء 

الطبي مل  السجن بسبب اإلهامل  الوفاة داخل  إىل أن حاالت  بالنظر 

يناير/جانفي توىف بسجن ليامن  اإلثنني 13  تغب عن مرص. يف مساء 

 15 بالسجن  عليه  واملحكوم  األمرييك(  )املرصي  قاسم  طرة مصطفى 

عاًما يف القضية املعروفة اعالمياً بـ “فض رابعة”. كان قاسم يعاين من 

عن  إرضاب  يف  دخوله  عقب  الصحية  حالته  وتدهورت  السكر  مرض 

الطعام احتجاًجا عىل األوضاع املرتدية ملحبسه، نقل عىل إثره ملستشفى 

الدين  عالء  تويف  08يناير/جانفي  وبتاريخ  بيومني.  وفاته  قبل  املنيل 

 2020 جانفي/يناير   04 ويف  العرب.  برج  سجن  يف  عاًما(   56( سعد 

تويف محمود عبد املجيد محمود صالح )46 عاًما( يف محبسه بسجن 

العقرب نتيجة اإلهامل الطبي والحرمان من العالج. األمر الذي دفع 

عدد من معتقيل سجن العقرب يف 7 يناير/جانفي لإلعالن يف بيان لهم 

من  حرمانهم  عىل  احتجاًجا  الطعام  عن  مفتوح  إرضاب  يف  دخولهم 

الزنازين  وتجريد  التجويع  سياسة  وإتباع  للشمس،  والتعرض  الرتيض 

من احتياجاتهم األساسية وخاصة األغطية واملالبس الثقيلة، مطالبني 

بتدخل املجتمع الدويل لحاميتهم من املوت يف السجن.

آلة التدوير يف منظومة القمع

عبد  عالء  وضعية  هي  العام،  الرأي  شغلت  التي  الحاالت  أبرز  من 

املراقبة داخل  أدائه  اعتقاله مرة أخرى، وهو بصدد  تم  الذي  الفتاح 

قسم الرشطة يوم 29 سبتمرب 2019، خالل أحدث حملة قمع تشنُّها 

السلطات، من قسم رشطة الدقي بعد خروجه من القسم حيث يقيض 

املراقبة الرشطية يومًيا من السادسة مساًء للسادسة صباًحا، تم القبض 

الشورى  مجلس  تظاهرات  نتيجة  عليه  الصادر  الحكم  بسبب  عليه 

التحقيق  يوًما عىل ذمة  الدولة 15  نيابة أمن  عام 2013، وحبستهام 

وسحر  املرص  ماهينور  املحاميتان  مع   2019 لسنة   1365 القضية  يف 

مجموعة  مع  التحقيقات  حضورهام  بعد  عليهام  قبض  واللتان  عيل، 

الفتاح  عبد  عالء  نُقل  سبتمرب،   20 أحداث  من  عليهم  املقبوض  من 

السمعة  الحراسة 2«، وهو سجن سيئ  إىل »سجن طرة شديد  الحًقا 

يف مرص ويُعرف أيًضا باسم »سجن العقرب 2«، وهناك تعرَّض لعصب 

انهالوا  الذين  السجن  أيدي ضباط  وتجريده من مالبسه، عىل  عينيه 

عليه رضبًا وركاًل عدة مرات، كام وجهوا له تهديدات وشتائم، وقال 

له أحد ضباط الرشطة إن »السجن ُصنع ألمثالك«، وأضاف أنه سيبقى 

يف السجن بقية عمره، كام هدده أحد ضباط قطاع األمن الوطني بأنه 

سيتعرض ملزيد من التعذيب إذا ما أبلغ عن اإليذاء الذي القاه.

ومن بني ضحايا آلة التدوير املرشح الرئايس األسبق رئيس حزب مرص 

القوية عبد املنعم أبو الفتوح الذي تم إدراجه عىل ذمة قضية جديدة، 

 .2018 فرباير/فيفري  منتصف  منذ  اعتقاله  من  عامني  قرابة  بعد 

بتهمة   ،2019 لسنة   1781 رقم  القضية  ذمة  عىل  الفتوح  أبو  أُدرج 

»تويل قيادة يف جامعة إرهابية وارتكاب جرمية من جرائم التمويل«، 

الداخلية،  لوزارة  التابع  الوطني  األمن  جهاز  تحريات  إىل  واملستندة 

وقررت النيابة حبس أبو الفتوح، يف حينها، مدة 15 يوًما إحتياطًيا عىل 

ذمة التحقيقات يف القضية الجديدة، التي يُتهم فيها كذلك بـ«ارتكاب 

جرائم االنضامم إىل جامعة أنشئت عىل خالف أحكام القانون، ونرش 
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أخبار كاذبة عن األوضاع السياسية واالقتصادية يف البالد بقصد تكدير 

تتعرض  التي  األسامء  بجملة من  الفتوح  أبو  ويلتحق  العام«.  السلم 

آللة التدوير، ومنهم نائبه يف رئاسة الحزب محمد القصاص الذي أُدرج 

يف القضية ذاتها عقب صدور قرار بإخالء سبيله يف 8 ديسمرب 2019، 

بعد عامني من الحبس االحتياطي االنفرادي.

املتهمني  سبيل  إخالء  عىل  التحايل  اىل  املرصية  العامة  النيابة  تعمد 

الحبس  يف  للمتهم  األوىل  أشهر  خمسة  منذ  جديدة.  قضية  بتلفيق 

أمام  فيهم  اإلحتياطي  الحبس  تجديد  نظر  يكون  والتي  اإلحتياطي 

أمام  الحبس  أمر  تجديد  نظر  يصبح  يوم،   15 كل  الدولة  أمن  نيابة 

دائرة الجنايات التي يف بعض األحيان تخيل سبيل املتهمني أو تستبدل 

الحبس بتدابري إحرتازية كاملراقبة. يف الحاالت القليلة التي يصدر فيها 

إخالء سبيل من النيابة، تقوم النيابة باستدعاء أساليب اإلعتقاالت يف 

ثانية  قضية  املتهم يف  بإدراج  وتقوم  الثورة  قبل  الطوارئ  قانون  ظل 

بذات اإلتهامات ال فرق بينهام إال رقم القضية، ليبدأ احتساب مواعيد 

الحبس اإلحتياطي من البداية ويدخل دوامة التجديدات من أولها. 

اما األسلوب الثاين يف آلة التدوير املرصية، هو انتظار انتهاء فرتة الحكم 

التي قضت بها املحكمة ليتم تجهيز تهمة أخرى يف قضية ثانية. وهو 

ما حدث مع الناشط عالء عبد الفتاح وعبد الرحمن طارق، والذين قد 

قضيا عقوبة الحبس 5 سنوات عىل ذمة قضية مجلس الشورى الشهرية 

وتم إحتجازهم يف القسم أثناء فرتة املراقبة الرشطية وتدويرهم لقضية 

أمن دولة، ومثلهم حدث للناشط بحركة 6 إبريل محمد عادل والذي 

كان قد حكم عليه بالسجن 3 سنوات ومثلهم مراقبة، وبعد أن أنهي 

فرتة الحبس قبض عليه أثناء املراقبة الرشطية ليصبح متهم أمام نيابة 

أمن الدولة ويحبس من جديد.

ومن األمثلة عىل آلة التدوير ما تعيشه الحقوقية واملناضلة ماهينور 

املرصي:

العلم  مع  أغراضها  لتحقيق  إرهابية  جامعة  مشاركة  تهم  توجيه  تم 

األمن  زعزعة  منها  الهدف  كاذبة  أخبار  وإذاعة  ونرش  بأغراضها 

االجتامعي.  التواصل  وسائل  استخدام  وإساءة  البالد  يف  واالستقرار 

وهي جملة التهم الجاهزة بجعبة النيابة العامة يف مرص لكل صوت 

حر. ومنذ اعتقالها، بدأت آلة التدوير يف عملها اإلعتيادي لضامن قمع 

صوتها يف السجون.

عائالت  تقحم  ألنها  إنسانية  غري  »قانونية«  املرصية  التدوير  آلة  إن 

املتهمني يف دوامة متابعة قضايا ابناءهم بصورة متتابعة مع ما يرافق 

ذلك من إهانات وعنف مادي ومعنوي، يزيد من أزمة السجني نفسه. 

وهي مرتابطة سواء بتجديد الحبس او بتوليد القضايا التي ال أساس 

لها.

كثافة أحكام اإلعدام يف مصر منذ بداية 
سنة 2020

تُحَبذ األنظمة االستبدادية اإللتباس والخلط، باعتباره مساحتها املفضلة 

الستغالل ما هو رضوري وحارق لرضب القانون والحق. باسم اإلرهاب 

يتزايد القمع يف مرصي، بحيث أصبح املناضلون والحقوقيون يعاملون 

كمجرمي الحق العام واملعتدين عىل امن الشعب املرصي ووطنه.  

أوضحت املبادرة املرصية للحقوق والحريات أنه يف خالل شهرين من 

بداية هذا العام، تم تنفيذ إعدام 22 شخًصا يف 12 قضية جنائية بعضها 

قضايا ذات طابع سيايس ومن ضمنها قضية واحدة نُِظرت أمام محكمة 

عسكرية، كام قضت محكمة الجنايات بإعدام 43 متهاًم يف 22 قضية-

كلها تم إصدار أحكام أولية فيها يف خالل شهري يناير/جانفي وفرباير/

املفتي  إىل  متهاًم يف 48 قضية  أوراق 124  أُحيلت  فقط. كام  فيفري 

إلبداء الرأي. أي أنه يف خالل شهرين فقط أصدرت املحاكم املرصية 

كان  وإن  يقرب من 200 شخص،  ما  باإلعدام طالت  متفرقة  قرارات 

أغلبها ما زال قاباًل للطعن، يف تصعيد غري مسبوق مقارنة بالسنوات 

الثالث املاضية والتي بدأت فيها املحاكم يف استخدام عقوبة اإلعدام 

بهذا الشكل املفرط.

التوصيات

السلطة التنفيذية: عالمة بارزة ىلع اإلنتقال نحو 
الدكتاتورية

 ال بد من رفع يد السلطة التنفيذية واألجهزة األمنية واملخابراتية 

السالح  ان  سيام  ال  القضائية.  والسلطة  الترشيعية  السلطة  عن 

األول يف يد النظام أصبح النيابة العامة التي أصبحت أول منتهيك 

حقوق املوقوفني وتعمل عىل تجديد حبسهم بتهم ملفقة وجاهزة 

كاملشاركة يف جامعة إرهابية ونرش األخبار الزائفة.

 رضورة احرتام مبادئ حقوق اإلنسان وإطالق رساح ما يقارب 

كعالء  الثورة  شباب  من  خاصة  مرص،  يف  سيايس  سجني  ألف   60

عبد الفتاح وماهينور املرصي وشادي إسامعيل حرب وغريهم من 

السياسيني كزياد العليمي...وباتريك جورج وإرساء عبد الفتاح

واستغاللهام  والدستور  القانون  خرق  عن  التوقف  وجوب   

الرئيس.  شخص  حول  يتمحور  الذي  النظام  قوة  لتعزيز  كأداة 

املسلحة  للقوات  األعىل  والقائد  سابق  عسكري  باعتباره  واألخري 

بعد  الدستور  من   200 املادة  ان  خاصة  النظام  عسكرة  يواصل 

التعديل أعطت القوات املسلحة ألول مرة مهام ” صون الدستور 

والدميوقراطية والحفاظ عىل املقومات األساسية للدولة ومدنيتها 

يجعله  ما  وهو  األفراد“.  وحريات  وحقوق  الشعب  ومكتسبات 

فوق جميع السلطات ويدفع به للواجهة السياسية كمحدد. خلقت 

التعديالت الجديدة مفارقة خطرية عىل مصري النظام السيايس يف 

مرص تحت عنوان الحفاظ عىل مدنية الدولة عرب عسكرة الحكم.

واملواقع  والصحفية  اإلعالمية  املؤسسات  عن  النظام  يد  رفع 

واملخابراتية يف  األمنية  السياسة  انتهاج  والتوقف عن  اإللكرتونية. 

متابعة املحتوى اإلعالمي. أصبح منشور وحيد من أية مواطن او 

مقال صحفي كفياًل بفتح أبوب السجن عىل مرصاعيها.

السلطة التشريعية:

الشعب  نواب  القانوين النتخابات مجلس  اإلطار  تعديل  إعادة   

املرصي بدء بالدوائر االنتخابية وقانون مبارشة الحقوق السياسية. 

 مراجعة القوانني التي تخالف الدستور والرشائع الدولية ومنها 

هذا  يجعل  واإلعالم.  بالصحافة  املتعلق   180 عدد  القانون  خاصة 

القانون من املجلس األعىل لإلعالم ذراع الرقابة األول عىل املواقع 

والصعبة  املسبقة  الرتاخيص  من  منظومة  يضع  حيث  اإللكرتونية 

سياسة  مع  ذلك  ويرتافق  الضخمة.  املالية  العقوبات  من  وجملة 

رقابة وحجب موسعة من قبل الجهات األمنية واملخابراتية.

 وهو ما ينطبق أيًضا عىل قانون مكافحة اإلرهاب، حيث سبق 

لألمم املّتحدة أّن األنظمة الجديدة الصارمة التي يفرضها القانون 

لحقوق  إضايفّ  تآكل  إىل  يؤّدي  اإلرهاب يف مرص  ملكافحة  الشامل 

اإلنسان األساسّية، وإىل املزيد من اإلعتقاالت التعسفية وادعاءات 

وتكوين  والفكر  التعبري  لحرية  نطاقا  أوسع  قمع  وإىل  التعذيب، 

الجمعيات والتجمع السلمي. يقتيض ما سبق إلغاء دوائر اإلرهاب 

بإعتبارها قضاء إستثنائًيا.

باإلضافة اىل ما سبق وجب تنقيح القوانني اآليت ذكرها: 

النيابة يف الحبس  الجنائية فيام يخص سلطة   قانون اإلجراءات 

اإلحتياطي للمتهمني

 قانون جرائم تقنية املعلومات )الجرمية اإللكرتونية(

 قانون العمل )باألخص فيام يتعلق بتقنني اإلرضاب عن العمل(

 قانون تنظيم مامرسة العمل األهيل )قانون الجمعيات(

 قانون األحزاب السياسية

 قانون اإلرهاب )الكيانات اإلرهابية(

 قانون الطوارئ

 رضورة وضع قانون للمعاقبة عىل العنرصية

  تبقي جدلية االمن 
والحرية موطن 
االستغالل األمثل 
الذي يحبذه النظام 
القمعي يف مصر.  

سبتمبر

أكتوبر

2019

2019

بيوم يف  القبض عيل ماهينور املرصي وظهرت بعدها  تم 

نيابة أمن الدولة العليا، وعقب التحقيق معها عىل ذمة 

النيابة  من  قرار  صدر   ،2019 لسنة   488 رقم  القضية 

بحبسها 15 يوًما عىل ذمة التحقيقات.

العليا تجديد حبسها، ملدة 15  الدولة  أمن  نيابة   قررت 

يوماً عىل ذمة التحقيقات.

أكتوبر

نوفمبر

نوفمبر

نوفمبر

جانفي

2019

2019

2019

2019

2020

النيابة  وقررت  العليا  الدولة  أمن  نيابة  عىل  عرضها  تم   

تجديد حبسها، ملدة 15 يوًما عىل ذمة التحقيقات.

 15 ملدة  حبسها،  تجديد  العليا  الدولة  أمن  نيابة  قررت 

يوماً عىل ذمة التحقيقات.

 15 ملدة  حبسها،  تجديد  العليا  الدولة  أمن  نيابة  قررت 

يوماً عىل ذمة التحقيقات. 

أمتت العرض السادس عيل نيابة أمن الدولة العليا وقررت 

النيابة تجديد حبسها، ملدة 15 يوماً عىل ذمة التحقيقات.

 تجديد حبس ملدة 15 يوماً أخرى

ال تزال ماهينور املصري الى اليوم يف السجن
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السلطة القضائية:

وجب التذكري ان السلطة القضائية يف مرص مثلت أوىل خطوط النضال 

ضد الدكتاتورية سابًقا، إال أنها اليوم تعيش وضًعا صعًبا للغاية. ميارس 

النظام هي  القضاة وآخر محاوالت  الضغوط عىل  أنواع  النظام شتى 

التي رفع فيها مجلس القضاء األعىل يف مرص راية االستسالم لضغوط 

االتفاق  واإللتفاف عىل  التملص  تقريًبا من محاولة  عاٍم  بعد  النظام، 

القايض بإلحاق املرشحني الناجحني يف املقابالت الشخصية من خريجي 

كليات الحقوق والرشيعة والقانون دفعة 2016 متهيًدا للعمل بالنيابة 

رئاسة  إلرشاف  األخرية  تخضع  للتدريب.  الوطنية  باألكادميية  العامة، 

الجمهورية ووزارة العدل. وهو ما يفرس هنا تضخم دور النيابة العامة 

يف مرص يف إنتهاكات حقوق املوقوفني خاصة من الناشطني واملعارضني 

واملجتمع املدين. أصبح مطلب استقاللية السلطة القضائية ملًحا أكرث 

من أي وقت مىض. ويف حال تواصل األمر فإن ما كان يحظى بتوقري 

الشعب عموما سيصبح مرفوضا كجزء من منظومة القمع.

اإلطار الدستوري والقانوني املتعلق باإلنتقال 
الديمقراطي

السييس: القوات املسلحة أصبحت مسئولة عن حامية املسار الدستوري 

https://bit.ly/2y7JDN4 والدولة املدنية يف مرص. 

السييس: الدستور املرصي كُتب بنوايا حسنة والدول ال تبنى بالنوايا الحسنة. 

https://bit.ly/2Zb1jTb

نواب »دعم مرص« وبعض املستقلني يعلنون التقدم غدا بطلب تعديل عدد 

https://bit.ly/2BfTHow من مواد الدستور. 

نواب الربملان يعلنون موافقتهم عىل مبدأ تعديل الدستور بأغلبية ساحقة... 

485 مؤيدا... وعبد العال يحدد 6 مهام للجنة الترشيعية ملناقشة التعديالت: 

نتبع إجراءات سليمة... نواب النور يؤيدون...ويعرتضون عىل مادة مدنية 

https://bit.ly/3e9WKwM الدولة 

https://bit. مرص... أبرز النقاط يف التعديالت الدستورية املثرية للجدل. 

ly/3htsKyh

الهيئة الوطنية لالنتخابات: %88.83 نسبة املوافقة عىل التعديالت الدستورية. 

https://bit.ly/3d81UYO

إصدار قانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مبارشة الحقوق السياسية. 

https://bit.ly/3fPthtf

مأسسة حكم العسكر: محور اإلعالم

https://bit.ly/37GmGh9 .»السييس: »عبد النارص كان محظوظ

مرص: وسائل اإلعالم تحت سيطرة شبه كاملة مراسلون بال حدود، 25 يناير 

https://bit.ly/2UU0TgK  .2019

https://bbc.in/2UVqOoy.ترحيل ليليان داوود من مرص يثري سخط العديد

تفكيك اإلعالم املرصي يف عهد السييس، املعهد املرصي للدراسات 22 يناير 

https://bit.ly/2N3SjrK .2020

تفاصيل استحواذ املخابرات العامة عىل إعالم املرصيني، مدى مرص 20 ديسمرب 

https://bit.ly/3hvzE5X  .2017

كيف سقط اإلعالم املرصي يف قبضة نظام السييس؟، نون بوست 8 إبريل 

https://bit.ly/3fs1Cha .2019

املجلس األىلع لإلعالم

»يف ذكرى تأسيس “األعىل لإلعالم” ... عامان من فرض السيطرة«، املرصد 

https://bit.ly/2N3STWs املرصي للصحافة واإلعالم. 

أكذوبة قوة الدولة هي قوة املجتمع

أغنية سالم سالم من الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات املسلحة 

 https://bit.ly/2zDKsOf

كيف سقط اإلعالم املرصي يف قبضة نظام السييس، نون بوست 8 إبريل 2019. 

https://bit.ly/3fm9jWa

لقوات املسلحة تهنئ رئيس الجمهورية مبناسبة حلول عيد الفطر املبارك 

 https://bit.ly/2YIjBJl 1441هــ 

أكبر حملة اعتقاالت يف عهد السيسي

https://bit.ly/2XQw9PG .السييس: مطالب ثورة 25 يناير نبيلة

ذكرى ثورة 25 يناير... بني دعوات للتظاهر واحتفاالت عيد الرشطة. 

https://bbc.in/2AsQtO9

https://bit.ly/2zlo9wC .ألول مرة... ذكرى ثورة يناير املرصية دون فعاليات

مرص: أكرب موجة من االعتقاالت الجامعية منذ وصول الرئيس عبد الفتاح 

https://bit.ly/3cQXt4D .السييس إىل سدة السلطة

https://bit.ly/3cZa5Hb .مرص... اعتقاالت لكبح املظاهرات والقاهرة مغلقة

https://bit.ly/2zkUPq2 ارقام حول االعتقاالت. 

https://bit.ly/3cU1cyv .الصفحة الرسمية لجامل عيد

اعتداء جديد عىل الحقوقي املرصي جامل عيد بالرضب والطالء. 

https://bit.ly/2MP6NLL

مرص: 35 انتهاكاً بحق املدافعني عن حقوق اإلنسان يف ثالثة أشهر. 

https://bit.ly/2Uz2yrW

https://www.facebook.com/645566339/vi�  رابط الفيديو

 /deos/10157937788116340

مرص: أرسة عالء عبد الفتاح تحتفل أمام السجن بعيده الـ 38. 

https://bit.ly/2zrRcyO

»أشكو إىل الله«... أبو الفتوح أحدث ضحايا تدوير املعتقلني مبرص. 

https://bit.ly/3dSwDu9

للمزيد حول دور نيابة امن الدولة. انظر تقرير مركز دعم: الخطايا العرش 

https://bit.ly/37jCYfG لنيابة أمن الدولة. 

https://bit.ly/30u9Lxn املبادرة املرصية للحقوق والحريات. 

املصادر


