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عاشت مرص خالل فرتة الرصد املمتدة من 1 أفريل إىل 30 سبتمرب 2020 عىل وقع أزمة وباء خانقة كانت 

لها تداعياتها االقتصادية واإلجتامعية. مثلت سياسة النظام يف مواجهتها مناسبة أخرى لتأكيد فشل سياسات 

الدولة يف مرص عىل مختلف املستويات وانفصالها عن تأصيل الدميقراطية وحقوق اإلنسان. تواصل قمع 

الصحفيني واملعارضني وناشطي املجتمع املدين، بل أصبح الوباء أحد أدوات النظام القمعية، فمن مل ميت 

بسبب اإلهامل الطبي أو التعذيب فهو معرض لخطر الكورونا يف سجون مكتظة بشدة، كام هو حال 

املواطنني الذي يعجزون عن توفري العالج أو من يدفعهم فقرهم للعمل اثناء الوباء. كشفت سياسات 

الدولة االقتصادية واإلجتامعية أيضا عن تعاضد مؤسسات القمع السيايس ضد املواطنني من العامل 

والفقراء واملهمشني. فقد مرت النزعة املصلحية الجشعة ألصحاب املؤسسات والرشكات واملصحات الخاصة 

دون محاسبة وعىل حساب أرواح املواطنني ومعاشاتهم. ويف األثناء، واصل النظام تكريس استبداده يف 

السلطات الثالث وعسكرة الدولة واملجتمع. يحاول النظام تربية الجيل الجديد عىل الرتبية العسكرية 

عرب صالحيات املستشار العسكري يف كل محافظة، الذي يخول له القانون التدخل يف التعليم الثانوي 

والجامعي.

مصر 
السياسات والتشريعات 

المتعلقة بالتحول الديمقراطي 
وحقوق اإلنسان
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يتــم هنــا عــرض السياســات والترشيعــات ضمــن عنــري اإلطــار الهيــكيل والترشيعــي 

وضمــن محــور خــاص بالسياســة اإلجتامعيــة مبناســبة انتشــار وبــاء الكوفيــد. يتعاضــد 

القســامن ليؤكــدا مأسســة حكــم العســكر وانتشــار القمــع الــذي يســتغل كل فرصــة 

لتجذيــر وجــوده يف حيــاة املواطنــن عــى كل املســتويات. 

اإلطار الهيكلي والتشريعي

ــه يف  ــة ل ــلطات تابع ــت الس ــام بقي ــة في ــس الجمهوري ــر لرئي ــا يف م ــد العلي إن الي

مرسحيــة رشعيــة مفقــودة ســيئة اإلخــراج. وهــو مــا ســيتضح بعــرض الســلطات الثالث 

والتــوازن بينهــا.

السلطة التشريعية

ــلطة  ــى الس ــيطرته ع ــادة س ــى زي ــة ع ــرة الفارط ــالل الف ــري خ ــام امل ــز النظ رك

الترشيعيــة عــر إعــادة النظــر يف اإلطــار الترشيعــي منــذ ســنة 2019. وخــالل صائفــة 

ــة ومؤسســية. ــأدوات قانوني ــة ب ــذ مــرشوع الهيمن ــى تنفي ــل ع 2020 عم

ــخ 10  ــواب بتاري ــس الن ــة مبجل ــتورية والترشيعي ــؤون الدس ــة الش ــت لجن ــد انته وق

جوان/يونيــو 2020، مــن مــرشوع القانــون املقــدم مــن الدكتــور عبــد الهــادى القصبــى، 

رئيــس ائتــالف دعــم مــر )املــوايل للنظــام( وأكــر مــن 60 نائبًــا، بشــأن تعديــل بعــض 

ــون  ــنة 2014، وقان ــم 45 لس ــية رق ــوق السياس ــارشة الحق ــم مب ــون تنظي ــكام قان أح

مجلــس النــواب رقــم 46 لســنة 2014، والقانــون رقــم 198 لســنة 2017 بشــأن الهيئــة 
الوطنيــة لالنتخابــات.1

وفيام ييل عرض ألهم التعديالت:

ــة  ــد االنتخابي ــنة املواعي ــالل س ــة خ ــأيت مجتمع ــا ت ــام انَه ــة ك ــة للغاي ــورة حساس ــالت املذك ــر التعدي تُعت

https://bit.ly/35hEaQ9 :1-تعديالت قانوين مجلس النواب ومبارشة الحقوق السياسية. انظر الرابط التايل

تطور السياسات 
والتشريعات 

المتعلقة باالنتقال 
الديمقراطي

https://bit.ly/35hEaQ9


ان
س

الن
ق ا

قو
وح

ي 
اط

قر
دمي

 ال
ول

تح
 ال

عم
 د

كز
مر

37

تصدر الهيئة الوطنية لالنتخابات قرارها ىف التظلامت مسببا ىف موعد أقصاه أربع وعرشين ساعة من تاريخ العرض عليها

ويجوز لرئيس الجمهورية تعيني عدد من األعضاء ىف مجلس النواب ال يزيدعىل 5%

يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردي، و284  مقعدا بنظام القوائم املغلقة املطلقة

يجب أن تتضمن لقامئة انتخابية عدد من املرتشحني يساوى العدد املطلوب انتخابه ىف الدائرة وعددا من االحتياطيني مساويا له

يتعني تضمني كل قامئة مخصص لها عدد 100 مقعدا األعداد والصفات اآلتية: تسعة مرتشحني من املسيحيني، ستة مرتشحني من 

العامل والفالحني، ستة مرتشحني من الشباب، ثالثة مرتشحني من األشخاص ذوي اإلعاقة، ثالثة مرشحني من املرصيني املقيمني ىف 

الخارج،عىل أن يكون من بني أصحاب هذه الصفات أو من غريهم )50( امرأة عىل األقل

أجاز تشكيل القامئة من مرتشحني مستقلني غري منتمني ألحزاب، أو أن تجمع بينهم، وىف جميع األحوال يتعني إظهار اسم الحزب 

أوكون املرتشح مستقال ضمن القامئة الواحدة ىف أوراق الرتشح

شملت رشوط الرتشح “أال تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أومجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة واالعتبار 

أوبسبب اإلخالل بواجبات العضوية،مامل يكن قد زال األثر املانع من  الرتشح قانونا

يكون طلب الرتشح مصحوبا مبستندات منها السرية الذاتية للمرتشح وبصفة خاصة خربته العلمية والعملية...بيان ما إذا كان 

مستقال أومنتميا إىل حزب، واسم هذا الحزب...إيصال إيداع مبلغ عرشة آالف جنيه، واملستندات األخرى التى تحددها الهيئة 

الوطنية لالنتخابات

يكون طلب الرتشح مصحوبا مبستندات منها السرية الذاتية للمرتشح وبصفة خاصة خربته العلمية والعملية...بيان ما إذا كان 

مستقال أومنتميا إىل حزب، واسم هذا الحزب...إيصال إيداع مبلغ عرشة آالف جنيه، واملستندات األخرى التى تحددها الهيئة 

الوطنية لالنتخابات

يتوىل ممثل القامئة االنتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم عىل النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية لالنتخابات، مصحوبا 

باملستندات التى تحددها الهيئة

وبإيصال إيداع مبلغ اثنني وأربعون ألف جنيه بصفة تأمني للقامئة املخصص لها 42 مقعدا، ومائة ألف جنيه للقامئة املخصص لها 

100 مقعدا

خفض املدة التى تفصل خاللها املحكمة ىف الطعون عىل قرارات لجنة فحص طلبات الرتشح والبت ىف صفه املرتشح، لتكون بحد 

أقىص 3 أيام بدالً من 5 أيام بالقانون القائم

زيادة الرسم املقرر لحصول املرتشح عىل قرض مدمج متضمنا بيان بأسامء الناخبني بالدائرةاملرتشح عليها لتكون 500 جنيه بدال 

من 200 جنية بالقانون القائم

ال يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضده إال بعد موافقة املجلس طبقاً لإلجراءات التى تقررها الئحتها لداخلية

حظر الجمع بني عضوية مجلس النواب وغريها، مضافا لها مجلس الشيوخ

يتوىل رئيس مجلس الشيوخ أثناء فرتة حل مجلس النواب جميع االختصاصات اإلدارية واملالية املخولة ملكتب املجلس ورئيسه

يعلن املجلس دون غرية النتيجة النهائية لالستفتاءات واالنتخابات عىل مستوى الجمهورية، بقرار يصدره خالل الخمسة أيام 

التالية لتاريخ تسليم الهيئة سائر أوراق اللجان العامة،ويضاف إىل هذه املدة يوما واحدا إذا قدمت تظلامت إىل الهيئة

ويتعني تضمني كل قامئة مخصص لها 42 مقعدا األعداد والصفات اآلتية عىل األقل، ثالثة مرتشحني من املسيحيني، مرتشحني اثنني 

من العامل والفالحني مرتشح من األشخاص ذوي اإلعاقة، مرتشح من املرصيني املقيمني ىف الخارج، عىل أن يكون من بني أصحاب 

هذا الصفات أومن غريهم )21( امرأةعىل األقل

تقسيم الجمهورية إىل عدد من الدوائر تخصص لالنتخاب بالنظام الفردي، وعدد )4( دوائر تخصص لالنتخاب بنظام القوائم، 

يخصص لدائرتني منهام عدد )42( مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتني األخريتني عدد 100 مقعدا لكل منها

تعديل عدد أعضاء مجلس النواب املنتخبني لتكون 568 بدالً من 540 بالقانون القائم مع النص عىل أن يخصص للمرأة ما ال يقل 

عن %25 من املقاعد
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املرمجــة انطالقـًـا مــن ســبتمر 2020. بــدأ هــذا التوجــه نحــو تعديــل اإلطــار القانــوين لالنتخابــات الرملانيــة والرئاســية منــذ بدايــة االنعقــاد الــدوري الخامــس واألخــر 

ملجلــس النــواب املــري، ويعتــر لذلــك توجًهــا واضًحــا نحــو تأطــر الحيــاة السياســية والتحكــم فيهــا خاصــة أنهــا تشــهد ســيطرة النظــام عــى جميــع مفاصلهــا. وقــد 
متــت املصادقــة عــى جملــة هــذه القوانــن بتاريــخ 7 و17 يونيو«جــوان 2.2020

ومبراجعة نتائج االنتخابات الخاصة مبجلس الشيوخ، ميكن الوقوف عى نتائج هذه التعديالت:

أعلــن املستشــار الشــن إبراهيــم نائــب رئيــس محكمــة النقــض ورئيــس الهيئــة الوطنيــة لالنتخابــات، عــن دعــوة الناخبــن لــإدالء 

بأصواتهــم داخــل وخــارج مــر، يف انتخابــات مجلــس الشــيوخ، والجــدول الزمنــي للعمليــة االنتخابيــة املتضمــن فتــح بــاب تلقــي 

طلبــات الرشــح وذلــك اعتبــارا مــن 11 يوليو/جويليــة إىل18 يوليو/جويليــة2020.

تــم تلقــي طلبــات الرشــح النتخابــات عضويــة مجلــس الشــيوخ، ملــدة 8 أيــام بـــ27 محكمــة عــى مســتوى الجمهوريــة، متضمنــة 

تقديــم نتيجــة الكشــوف الطبيــة.

واســتعداًدا لهــذه االنتخابــات، اتفــق مبدئيًــا 16 حزبـًـا سياســيًا يرأســها حــزب “مســتقبل وطــن” املــوايل للنظــام و صاحــب األغلبيــة 

الرملانيــة مبجلــس النــواب، عــى خــوض انتخابــات مجلــس الشــيوخ، بقامئــة انتخابيــة وطنيــة موحــدة عــى مســتوى الجمهوريــة، 

واتفقــت عــى التنســيق يف املحافظــات عــى مســتوى املقاعــد الفرديــة، ، تضــم 3 قامئتــه التوافقيــة أحــزاب جديــدة، وهــى أحــزاب 

ــد، الشــعب الجمهــوري، الغــد،  ــا إىل جانــب مســتقبل وطــن، الوف ــن األحــرار واملؤمتــر، حيــث تضــم القامئــة حاليً ــة واملري الحري

التجمــع، العــدل، اإلصــالح والتنميــة، املــري الدميقراطــي، إرادة جيــل، حــامة وطــن، مــر الحديثــة، الحركــة الوطنيــة، إىل جانــب 

تنســيقية شــباب األحــزاب.

. انظر الروابط التالية: ن 2-عن المصادقة عىل جملة هذه القوان�ي
https://bit.ly/2TdMOJY
https://bit.ly/35f26Um

https://bit.ly/34hNJiY
https://bit.ly/2Tdh6wj

انتخابات مجلس الشيوخ
عدد األعضاء: 300

 100
مقعد

 100
مقعد

يعينهم رئيس 
الجمهورية

مخصص 
للدوائرالفردية

 100
مقعد

ينتخبون بنظام القائمة 
المغلقة المطلقة

االئتالف االنتخابي الموالي للنظام بقيادة حزب مستقبل وطن

https://bit.ly/2TdMOJY
https://bit.ly/35f26Um
https://bit.ly/34hNJiY
https://bit.ly/2Tdh6wj


ان
س

الن
ق ا

قو
وح

ي 
اط

قر
دمي

 ال
ول

تح
 ال

عم
 د

كز
مر

39

يُذكــر أن رئيــس حــزب مســتقبل وطــن هــو رئيــس املحكمــة الدســتورية العليــا الســابق املستشــار عبــد الوهــاب عبــد الــرازق. وقــد 

ُعــرف عنــه قراراتــه الداعمــة للنظــام يف مــر. األمــر الــذي يرجــح تعيينــه الحًقــا رئيًســا ألحــد غرفتــي الســلطة الترشيعيــة.

انتخابات الغرفة الثانية في السلطة التشريعية:

عنوان لهيمنة السلطة التنفيذية

ــة  ــح مســتحياًل صعــود أصــوات معارضــة وازن ــه، بحيــث أصب ــات النظــام ومنارصي ــا لرغب تتشــكل الســاحة السياســية يف مــر وفًق

يف املؤسســة املمثلــة للشــعب املــري. كــام أن املعارضــة تتجنــب الدخــول يف انتخابــات شــكلية الهــف منهــا إضفــاء رشعيــة عــى 

النظــام.

إحــدى عنــارص التأكيــد لتشــكل الســاحة السياســية حســب رغبــات النظــام، ميكــن مالحظتــه يف ردود أفعــال األحــزاب، حتــى املواليــة 

منهــا للنظــام والتــي قــرر بعضهــا بشــكل توافقــي االنســحاب مــن القامئــة املوحــدة3، كــام قــررت أحــزاب املعارضــة ومســتقلون مقاطعــة انتخابــات 
مجلــس الشــيوخ، بــل إن جــزء كبــرًا منهــم يعــارض أصــاًل وجــود غرفــة ثانيــة يف الســلطة الترشيعيــة. يُذكــر أنهــا غرفــة بصالحيــات محــدودة جــًدا مقارنــة مبجالــس 

الشــورى الســابقة.

يُذكــر أن نفــس التحالــف الحــزيب املذكــور تقــدم لوحــده بقامئــة للتنافــس عــى املقاعــد املنتخبــة بنظــام القامئــة املغلقــة املطلقــة. 

ووفًقــا للقانــون يكفيهــا تصويــت %5 مــن عــدد الناخبــن. أمــا الثلــث اآلخــر الــذي يتنافــس فيــه املرشــحون بنظــام االنتخــاب الفــردي، 

فــكل املرشــحن ينتمــون إىل أحــزاب مؤيــدة للنظــام أو مســتقلون.

فيــام يتعلــق بالثلــث الباقــي الــذي يعينــه رئيــس الجمهوريــة عبــد الفتــاح الســيايس، فالتوجــه هــو استنســاخ تجربــة مجلــس الشــورى 

يف عهــد الرئيــس حســني مبــارك. يتــم اختيــار األعضــاء عــى أســاس الــوالء الســيايس للنظــام. ويتــم اختيــار أســامء وشــخصيات تتصــدر 

املشــهد مــن رؤســاء املؤسســات اإلعالميــة ونقابــات وجامعــات ومعاهــد ومؤسســات عامــة عــى ســبيل املكافــأة مقابــل الخدمــات 

التــي يقدمونهــا للنظــام.

تعتــر تعديــالت القانــون االنتخــايب يف مــر ســببًا مبــارًشا يف التحكــم يف النتائــج. يف يوليو/جويليــة 2020 أقــر مجلــس النــواب بأغلبيــة 

ــن 568 عضــًوا،  ــواب م ــس الن ــت أن يتشــكل مجل ــذي تضمن ــم مــر وال ــالف دع ــا ائت ــدم به ــي تق ــالت الت ــي األعضــاء التعدي ثلث

يُنتخبــون باالقــراع العــام الــرسي املبــارش، عــى أن يخصــص للمــرأة مــا ال يقــل عــن ٪25 مــن إجــاميل املقاعــد عــى أن يتضمــن عــدد 

https://bit.ly/2HbBo7h : ن األحرار يرفض خوض االنتخابات. انظر الرابط التالي 3-مجلس الشيوخ...مصادر: المرصي�ي

 رئيس حزب مستقبل وطن 
هو رئيس المحكمة 

الدستورية العليا السابق 
المستشار عبد الوهاب 

عبد الرازق. وقد ُعرف عنه 
قراراته الداعمة للنظام في 

مصر. األمر الذي يرجح تعيينه 
الحقا رئيسا ألحد غرفتي 

السلطة التشريعية

https://bit.ly/2HbBo7h
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مــن املقاعــد لــكل مــن املواطنــن املســيحين، والعــامل والفالحــن، ومتثيــل للشــباب وذوي االعاقــة واملريــن املقيمــن يف الخــارج

ــح انتخــاب  ــد عــى ٪5، وأصب ــواب، ال يزي ــس الن ــن عــدد مــن األعضــاء يف مجل ــة تعي ــس الجمهوري ــالت يجــوز لرئي ــا للتعدي ووفًق

مجلــس النــواب بواقــع 284 مقعــًدا بالنظــام الفــردي، و284 مقعــًدا بالقوائــم املغلقــة املطلقــة، ويحــق لألحــزاب واملســتقلن الرّشــح 

يف كل منهــام4. 

ويالقــي نظــام القامئــة املغلقــة اعراضــات ضخمــة مــن الفقهــاء القانونــن لكونــه يتضمــن إهــداء ألصــوات الناخبــن، وفــرض إرادة 

األحــزاب السياســية عــى املواطنــن حيــث يصــوت عــى القامئــة بأكملهــا مــام يعطيهــا طابــع التعيــن أكــر منهــا انتخــاب، وغالبًــا مــا 

تلجــأ الــدول الدميقراطيــة لنظــام القوائــم املفتوحــة والتــي تحصــل كل قامئــة فيهــا عــى عــدد مقاعــد يــوازي عــدد األصــوات التــي 

تحصــل عليهــا.

يتكاتــف قانــوين االنتخابــات وتوزيــع الدوائــر االنتخابيــة لتصبــح املقاعــد الرملانيــة حكــرًا عــى التيــار املــوايل للســلطة التنفيذيــة، فلــم 

يكفــي أن حصــول القامئــة املغلقــة )قامئــة ائتــالف دعــم مــر املواليــة للنظــام( عــى %50 مــن الرملــان والتــي تضمــن لــه متريــر 

أغلــب القوانــن املطلــوب متريرهــا، ولكــن مــع التوســع يف الدوائــر يصبــح الفــوز باملقاعــد الفرديــة شــبه حــري عــى ذات التيــار5.

بالرغــم مــن املجهــودات املبذولــة شــهدت االنتخابــات إقبــااًل ضعيًفــا مــن الناخبــن لــإدالء بأصواتهــم يف مختلــف املحافظــات، فعمــد 

مرشــحون إىل ترغيــب الناخبــن بتوفــر وســائل مواصــالت لنقلهــم إىل اللجــان، وحثهــم عــى الذهــاب مــن خــالل مكــرات الصــوت يف 

مختلــف املناطــق، يف حــن ظهــرت بوضــوح محــاوالت حشــد كبــار الســن والنســاء واألقبــاط يف مواجهــة ضعــف اإلقبــال، خصوًصــا يف 

املناطــق الشــعبية واملكتظــة بالســكان يف محافظــات القاهــرة الكــرى، مــع إعــادة بــث القنــوات الفضائيــة املواليــة للنظــام اللقطــات 

التــي تظهــر وجــود بعــض املواطنــن عــى أبــواب اللجــان. وقــد أفــاد ناشــطون بوجــود حــاالت تصويــت مقابــل مبالــغ ماليــة.

جــاءت نتائــج االنتخابــات عــى مــا هــو متوقــع حيــث اجتاحــت قوائــم النظــام واملوالــون لــه مقاعــد مجلــس الشــيوخ. وقــد أعلنــت 
الهيئــة الوطنيــة رســميًا نتائــج انتخابــات مجلــس الشــيوخ:6

السلطة التنفيذية
يواصــل النظــام يف مــر بســط هيمنتــه عــى مفاصــل الدولــة، حيــث يســعى اىل ضــامن وتأكيــد حضــوره القانــوين واملؤسســايت عــر 

املؤسســة العســكرية وخلفهــا رئيــس الجمهوريــة.

يف هذا االتجاه، وافق مجلس النواب، يف جلسته العامة، عى تعديالت يف 6 قوانن بشأن القوات املسلحة. وأهمها:

 القانون رقم 232 لسنة 1959 يف شأن رشوط الخدمة والرقية لضباط القوات املسلحة

 القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة عى شئون الدفاع عن الدولة وعى القوات املسلحة

 القانون رقم 20 لسنة 2014 بإنشاء املجلس األعى للقوات املسلحة

 القانون رقم 46 لسنة 1973 بشأن الربية العسكرية مبرحلتي التعليم الثانوي والعايل

عــى رأس قامئــة التعديــالت تلــك التــي تتعلــق مبــرشوع القانــون رقــم 55 لســنة 1968 بشــأن منظــامت الدفــاع الشــعبي بإضافــة 

 https://bit.ly/2UmKDo7 : 4- . انظر الرابط التالي
 https://bit.ly/2UpG5Nu : 5- . انظر الرابط التالي

https://bit.ly/3ofsfLB : 6-حول نتائج االنتخابات. انظر الرابط التالي

 8 ماليين 
و959 ألف 

ناخب

نسبة 
مشاركة 
14.23%

فوز 74 
مرشحا بنظام 

الفردي

إجراء اإلعادة 
على 26 مقعدا 
فى 14 محافظة

https://bit.ly/2UmKDo7
https://bit.ly/2UpG5Nu
https://bit.ly/3ofsfLB
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مادتــن جديدتــن، أوالهــام برقــم 5 مكــرر، وتقــى بــأن يكــون لــكل محافظــة مستشــار عســكري، وعــدد كاف مــن املســاعدين يصدر 

بتعيينهــم وتحديــد رشوط شــغلهم الوظيفــة قــرار مــن وزيــر الدفــاع، أمــا الثانيــة برقــم 5 مكــرر )أ( تقــى بتحديــد اختصاصــات 

املستشــار العســكري للمحافظــة.

بالنظــر إىل عســكرة النظــام فــإن املستشــار العســكري ســيكون فعليًــا هــو املحافــظ، ضمــن دولــة أصبــح التقســيم فيهــا بــن الوظائــف 
املدنيــة والعســكرية حقيقــة واقعــة وجليــة، لصالــح الثانية

تعتــر هــذه القوانــن تأكيــًدا لتوجــه النظــام العســكري اىل مزيــد التضييــق عــى املجتمــع والناشــطن واملعارضــن، عــر بســط يــد 

الســلطة التنفيذيــة برئاســة الرئيــس عبــد الفتــاح الســييس، عــر مختلــف اآلليــات واملؤسســات. مل يكتفــي النظــام بتطويــع الســلطة 

ــه مــن فــرص رضب  ــة، تحــت رئاســة الســييس، ملزيــد متكين ــه يراجــع جميــع املؤسســات التابعــة للســلطة التنفيذي ــة إال أن القضائي

معارضيــه.

ــات املستشــار  ــة منــه جملــة صالحي ــا، ويف املــادة الثاني وقــد جــاء يف القانــون رقــم 165 لســنة 2020 املنقــح للقانــون املذكــور آنًف
ــة: العســكري يف املحافظــة. وهــي التالي

 متثيل وزارة الدفاع باملحافظة.

ــدالت  ــا، ومع ــات الجــاري تنفيذه ــن، واملرشوع ــة للمواطن ــات املقدم ــة للخدم ــة الدوري ــة امليداني  املســاهمة يف املتابع
تنفيذهــا.

 التواصل املجتمعي مع املواطنن للوقوف عى مشاكلهم واتخاذ الالزم يف شأنها.

 التنســيق مــع الجهــات املعنيــة باملحافظــة التخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لتحقيــق أهــداف الدولــة التنمويــة يف املجــاالت 
االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة، أو توقــي حــدوث خطــر جســيم يــر بأمــن الدولــة وســالمتها.

 التنســيق مــع الجهــات التعليميــة عــى مســتوى املحافظــة لتنفيــذ منهــج الربيــة العســكرية وفًقــا للقواعــد التــي تحددها 
الدفاع. وزارة 

كام نصت املادة الثانية عى أن للمستشار العسكري يف سبيل تنفيذ مهامه القيام باآليت:
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 املشاركة يف اجتامعات كل من مجلس الدفاع الشعبي واملجلس التنفيذي للمحافظة.

 عقد االجتامعات مع قيادات املحافظة يف األحوال التي يرى فيها لزوم ذلك فيام يتعلق مبهامه.

 رفع تقارير إىل وزارة الدفاع أو أي من الجهات املعنية يف شأن أي من األمور التي يختص بها.

تفويــض أي مــن مســاعديه يف االختصاصــات املوكلــة إليــه، ويحــدد قــرار تعيــن مســاعد املستشــار العســكري للمحافظــة االختصاصات 

ــة به. املنوط

ــون املتعلــق مبجلــس األمــن القومــي.7  ــل القان ــم تعدي ــة التعديــالت ال تقــل خطــورة عــن الســابق ذكــره. مبقتضاهــا ت كــام أن بقي
ينعقــد األخــر بدعــوة مــن رئيــس الجمهوريــة يف األحــوال التــي تتعــرض فيهــا الدولــة ومدنيتهــا وصــون دســتورها وأمــن البــالد وســالمة أراضيهــا والنظــام الجمهــوري 

واملقومــات األساســية للمجتمــع ووحدتــه الوطنيــة لخطــر داهــم. وذلــك التخــاذ تدابــر وآليــات عاجلــة ملواجهــة ذلــك، حســب املــادة الرابعــة. يبقــى تقديــر ذلــك 

بيــد رئيــس الجمهوريــة، وهــو يتمتــع مبطلــق الصالحيــات يف هــذا املســتوى. وتكــون القــرارات الصــادرة عــن املجلــس نافــذة بذاتهــا وٌملزمــة للكافــة ولجميــع ســلطات 

الدولــة. يرتبــط مــا ســبق تعديــل قانــون إنشــاء املجلــس األعــى للقــوات املســلحة، حيــث يجيــز القانــون حســب التعديــل الجديــد لرئيــس الجمهوريــة والقائــد األعــى 

للقــوات املســلحة بضــم أعضــاء للمجلــس »حســب الحاجــة«.

السلطة التنفيذية: بين العسكر وثقافته نحو المزيد من عسكرة الدولة واألفراد

أتــاح القانــون املذكــور آنفــا، واملتعلــق بصالحيــات املستشــار العســكري يف املحافظــات، للمستشــار صالحيــة التنســيق مــع الجهــات 

ــا للقواعــد التــي تحددهــا وزارة الدفــاع. تصبــح األخــرة  التعليميــة عــى مســتوى املحافظــة لتنفيــذ منهــج الربيــة العســكرية وفًق

بذلــك مرجًعــا للقيــم واملــواد التــي تــدرج يف الرامــج التعليميــة. وقــد أشــار التقريــر نصــف الســنوي الســابق ملركــز دعــم التحــول 

الدميقراطــي وحقــوق اإلنســان اىل خطــاب الســييس وتوجيهــه لــوزارة اإلعــالم مــن أجــل »تكويــن الشــخصية املريــة والدفــاع عــن 

القيــم«. وهــو مــا تعــززه اآلن وزارة الدفــاع. ميثــل ذلــك برنامًجــا واضًحــا مــن أجــل املزيــد مــن عســكرة الدولــة واملجتمــع. وهــو 

الســبب وراء تعديــل قانــون الربيــة العســكرية.

اســتدعت األزمــة الصحيــة أســئلة ملحــة حــول السياســة اإلجتامعيــة يف مــر وأبعادهــا السياســية واإلقتصاديــة والحقوقيــة. مثــل 

فشــل السياســة اإلجتامعيــة يف مــر مبناســبة الطــارئ الصحــي دليــاًل عــى غيــاب ايــة تصــور بديــل للعقــد اإلجتامعــي املبنــي عــى 

ــات  ــن املنظوم ــا م ــية وغره ــة السياس ــات الهيمن ــل منظوم ــع، لتتواص ــة واملجتم ــان يف الدول ــوق اإلنس ــة وحق ــل الدميقراطي تأصي

ــة وقمــع  ــة الربحي ــاب الشــفافية والفســاد واملصلحي ــا وإعالميًا...بالنتيجــة هيمــن غي ــا وثقافيً ــا ومجتمعيً ــا اقتصاديً املتشــابكة معه
https://bit.ly/3m5pdaP : . انظر الرابط التالي لمان يوافق نهائيا عىل تعديل قانون مجلس األمن القومي 7-ال�ب

مأسسة حكم العسكر: 
محور خاص: السياسة االجتماعية 

بين أزمة الكوفيد وما بعدها

https://bit.ly/3m5pdaP
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العــامل يف جميــع القطاعــات وانفصــال القانــون عــن واقــع النــاس.

كانــت أزمــة الكورونــا هــي املســيطر واملتحكــم الرئيــيس يف سياســات الدولــة، ســواء عــيل جانــب املواجهــة الطبيــة املبــارشة للوبــاء، 

أو عــيل مســتوي السياســات اإلقتصاديــة واإلجتامعيــة والتطــور الترشيعــي، أو حتــى عــى املســتوى األمنــي8.

علي مستوى السياسات اإلقتصادية

ــاء، مــع  ــه لتمويــل الخطــة الشــاملة ملواجهــة الوب ــار جني ــاح الســييس أن وزارة املاليــة خصصــت 100 ملي ــد الفت أعلــن الرئيــس عب

خفــض ســعر الغــاز الطبيعــى للصناعــة عنــد 4.5 دوالر، والكهربــاء 10 قــروش، وتوفــر مليــار جنيــه لدعــم الصــادرات و%10، شــملت 

اإلجــراءات أيًضــا، رفــع الحجــوزات اإلداريــة عــى الــرشكات املتعــرة، وخفــض أســعار الفائــدة %3، وتأجيــل االســتحقاقات االئتامنيــة 

عــى الــرشكات املتوســطة والصغــرة ومتناهيــة الصغــر 6 أشــهر، وتخفيــض رضائــب األربــاح بنســبة %50 لتصبــح .%5أيًضــأ ضمــت 

مبــادرات البنــك املركــزى، ومنهــا التمويــل العقــارى ملتوســطى الدخــل بـــ50 مليــار جنيــه ملــدة 20 ســنة بعائــد %8 متناقصــة، ومبادرة 

املتعريــن مــن األشــخاص االعتباريــن العاملــن بالقطــاع الســياحى، مــع تأجيــل مســتحقات الــرشكات ىف القطاع.كــام ضمــت مبــادرة 

100 مليــار جنيــه لتمويــل القطــاع الصناعــى، مــع تعليــامت بتحديــد نســبة القــروض الشــخصية االســتهالكية عنــد %50 بــداًل مــن 
%35 مــن مجمــوع الدخــل، ومبــادرة العمــالء غــر امللتزمــن مــن األفــراد.9

وعــيل الرغــم مــن التريحــات الحكوميــة الدامئــة أن االقتصــاد املــري يحقــق منــوا يف 2020 رغــم تداعيــات جائحــة كورونــا،10 إال أن ســؤال “أيــن ذهبــت الـــ100 

ــاب الشــفافية يف القــرار اإلقتصــادي املــري ويف سياســات تنفيذهــا  ــات غي ــام واملعطي ــة. تكشــف بعــض األرق ــار” هــو املســيطر عــيل كل النقاشــات اإلقتصادي ملي

بخصــوص املنــح والقــروض التــي تلقتهــا مــر.

قرار الرئيس عبد الفتاح السييس، برف “املنحة الرئاسية”:

 وقيمتها 500 جنيه لـ”العاملة غر املنتظمة” من شهر يونيو 2020 

ومجمل املنح بعد 3 أشهر:

 ملياري جنيه و400 مليون و314 ألف جنيه، 

 https://bit.ly/3moJ70D : 8- جريدة الوطن. انظر الرابط التالي
 https://bit.ly/35GFa0j : 9-البورصة. انظر الرابط التالي

 https://bit.ly/31NsuUk : 10-سكاي نيوز. انظر الرابط التالي

مبادرة 
الـ100 مليار

خفض سعر الغاز الطبيعى 
للصناعة عند 4.5 دوالر

تأجيل االستحقاقات 
االئتمانية على الشركات 

المتوسطة والصغيرة 
6 أشهر

خفض أسعار 
الفائدة 3%

تأجيل مستحقات 
الشركات فى 

القطاع السياحي

تحديد نسبة القروض 
الشخصية االستهالكية عند 

 من %35 من 
ً

%50 بدأل
مجموع الدخل

التمويل العقارى 
لمتوسطى الدخل 

بـ50 مليار جنيه لمدة 
20 سنة بعائد 8% 

متناقصة

تخفيض ضرائب األرباح 
بنسبة %50 لتصبح 5%

خفض خفض 
الكهرباء بـ10 قروش

توفير مليار جنيه 
لدعم الصادرات

رفع الحجوزات اإلدارية 
على الشركات المتعثرة

يحات الحكومية الدائمة أن االقتصاد المصري يحقق نموا في 2020 رغم تداعيات جائحة كورونا،  رغم التصر

إال أن سؤال »أين ذهبت الـ100 مليار« هو المسيطر علي كل النقاشات اإلقتصادية.

https://bit.ly/3moJ70D
https://bit.ly/35GFa0j
https://bit.ly/31NsuUk
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 تم رصف املنح عى 3 مراحل، كل مرحلة قيمتها 500 جنيه لكل عامل مستحق، بإجاميل 1500 جنيه استفاد منها:

  نحو مليون و600 ألف و216 عامال غر منتظم، 

بخالف ما سبق مل تُتخذ إجراءات حقيقية لدعم الفئات املتأثرة إقتصادياً بالوباء.11 

خاصــة أن العديــد مــن شــكاوى األطبــاء لنقابــة األطبــاء وإدارات املستشــفيات بعــدم توفــر أعــداد كافيــة مــن أدوات الحاميــة، خاصــة األقنعــة عاليــة الحاميــة أو 
ــة ملعالجــة املــريض.12 األدوات الطبي

كــام انــه بعــد مــرور شــهرين مــن اإلعــالن عــن تخصيــص ال100 مليــار ملواجهــة األزمــة، حصلــت مــر عــيل  موافقــة صنــدوق النقــد 

الــدويل عــى إقــراض 2.8 مليــار دوالر لتؤكــد مــن جديــٍد حقيقــة األزمــة االقتصاديــة الكبــرة التــي تعــاين منهــا البــالد، يــأيت ذلــك 

بعــد أن كشــف مصــدر مســؤول ملوقــع “ايكونومــي بلــس”، أن مــر تســعى حاليًــا للحصــول عــى متويــالت خارجيــة بقيمــة تتجــاوز 

9 مليــارات دوالر مــن صنــدوق النقــد الــدويل ومؤسســات أخــرى، بخــالف الـــ2.8 مليــار دوالر التــي حصلــت عليهــا مؤخــرًا، وقــال 

املســؤول إن مــر تســعى للحصــول عــى أكــر مــن 5 مليــارات دوالر مــن صنــدوق النقــد الــدويل، مبوجــب اتفــاق إضــايف للدعــم 

واملســاندة، و4 مليــارات دوالر مــن مؤسســات أخــرى.

المغالطة الرسمية بخصوص أموال مواجهة الوباء: تفصي غير مباشر من المسؤولية

اعتــر الخبــر واملحلــل املــايل محمــد خراجــة إن الســبب الرئيــيس وراء هــذا القــرض هــو تراجــع احتياطــي النقــد األجنبــي يف البنــك 

ــة  ــم الحكوم ــم تق ــا، فل ــرض ملواجهته ــذا الق ــص ه ــتدعي تخصي ــر ال تس ــا يف م ــة كورون ــا أن أن جائح ــري، موضًح ــزي امل املرك

املريــة مثــاًل بإنفــاق املزيــد لــرشاء أرسَّة جديــدة للمــرىض، أو اســتراد كاممــات واقيــة أو مســتلزمات طبيــة، ومل تقــم حتــى بتعويــض 

العاطلــن عــن العمــل تعويًضــا يســتحق مقابــل غــالء املعيشــة الــذي تعــاين منــه مــر، حتــى قبــل كورونــا. 

أكــد وكيــل وزارة املاليــة، أنــه تــم إنفــاق 60 مليــار جنيــه مــن الـــ100، التــي خصصهــا رئيــس الجمهوريــة ملواجهــة جائحــة كورونــا13. 
كــام أوضــح وزيــر الصحــة ســابًقا أنــه تــم إنفــاق 5.1 مليــار جنيــه مخصصــات إضافيــة للصحــة، و5 مليــارات لــوزارة التمويــن لتوفر الســلع واالحتياجــات االســراتيجية، 

و10 مليــارات جنيــه للمقاولــن واملورديــن، و10 مليــارات جنيــه للســياحة والطــران14«.

الخبــر االقتصــادي “ممــدوح الــويل” لــه رؤيــة مغايــرة، فهــو يــرى أن مــا تــم رصفــه منهــا حتــى اآلن يــكاد يقتــر عــى وزارة الصحــة 

فقــط، وأن األرقــام التــي تــم رصفهــا مــن هــذا املبلــغ فيــام يخــص التمويــن، فهــو مخــزون كان ســيتم اســتراده مــن املوازنــة العاديــة، 

 https://bit.ly/35GFDj5 : 11-مرصاوي . انظر الرابط التالي
 https://bit.ly/2G2Z114 : 12-المرصي اليوم . انظر الرابط التالي

 https://bit.ly/3mtEkuN : 13-اليوم السابع. انظر الرابط التالي
 https://bit.ly/3kDGesg : 14-اإلقتصادي. انظر الرابط التالي

https://bit.ly/35GFDj5
https://bit.ly/2G2Z114
https://bit.ly/3mtEkuN


ان
س

الن
ق ا

قو
وح

ي 
اط

قر
دمي

 ال
ول

تح
 ال

عم
 د

كز
مر

45

ومــا يخــص دعــم الصــادرات، فهــي مبالــغ مســتحقة متأخــر ســدادها منــذ ســنوات”. وأن مــا شــاهدناه مؤخــرًا، هــو مجــرد ِمنــح 

إعانــات مــن صنــدوق الطــوارئ بــوزارة القــوى العاملــة تقــل عــن 100 مليــون جنيــه، ســبق اقتطاعهــا مــن أجــور الجهــات املســتفيدة 

لصالــح الصنــدوق، مــام يعنــي إجــاماًل قلــة مــا تــم إنفاقــه مــن هــذا املبلــغ املخصــص لكورونــا.

علي مستوي الحقوق العمالية

رصــدت “دار الخدمــات النقابيــة”، يف تقريــر التداعيــات االقتصاديــة واالجتامعيــة لتفــي فــروس كورونــا عــى العــامل املريــن. أن 

رجــال األعــامل اتخــذوا عــدًدا مــن القــرارات واإلجــراءات التعســفية التــي أودت بالعــامل وعصفــت بوظائفهــم مــن فصــل وترسيــح 

جامعــي للعــامل يف بعــض الــرشكات، أو االمتنــاع عــن رصف املرتبــات أو تخفيضهــا يف الوقــت الــذي أرغــم العــامل عــى العمــل بعــدد 

الســاعات املحــددة نفســه، متجاهلــن يف ذلــك أي تدابــر أو إجــراءات احرازيــة أعلنــت مــن قبــل منظمــة الصحــة العامليــة منــذ بــدء 

انتشــار الجائحــة، وأكــدت الحكومــة املريــة عليهــا وفًقــا ملعايــر العمــل الدوليــة وقانــون العمــل املــري.

يعتــر األطبــاء أكــر عرضــة للعــدوى، ورغــم ذلــك جــاءت معانــاة قطــاع املهــن الطبيــة مضاعفــة يف ظــل ضعــف اإلمكانــات، وقلــة 

املخصصــات التــي يحظــى بهــا القطــاع وعــدم توفــر الحاميــة الكافيــة لنقــل العــدوى وانتشــارها.

وتنــاول التقريــر أوضــاع العــامل يف القطــاع غــر الرســمي الــذي يــأيت حســب تقديــرات الجهــاز املركــزي املــري للتعبئــة العامــة 

ــف عامــل موســمي يف داخــل  ــة، و233 أل ــف عامــل يومي ــون عامــل يف مــر يعمــل منهــم نحــو 277 أل واإلحصــاء بنحــو 5.6 ملي

ــل متقطــع يف القطــاع الخــاص. ــون عام ــداد 609 آالف عامــل موســمي، و3.7 ملي ــك األع ــة، يضــاف إىل تل املنشــآت الحكومي

وحســب التقريــر واجــه عــامل القطــاع غــر الرســمي تحديــات جمــة ترتبــت عــى مــا صــدر مــن قــرارات إغــالق محــالت الرفيــه 

ــة  ــع بداي ــي تصاعــدت م ــازل الت ــة الخاصــة بعامــالت املن ــن، فضــاًل عــن املشــكلة األبدي ــة الجائل ــام الباع والســياحة واألســواق أم

الجائحــة حيــث اســتغنت معظــم األرس املريــة عــن أعاملهــن خوفـًـا مــن انتقــال العــدوى، ذلــك بالطبــع دون مقابــل مــادي، مؤكــدا 

للمــرة املليــون، هشاشــة أوضاعهــن القانونيــة واالجتامعيــة.

حيــث إن أنظمــة الضامنــن الصحــي واالجتامعــي تغطــي بخدماتهــا الفئــات العاملــة بالقطــاع الرســمي دون ســواها، متغاضيــة عــن 

حاميــة هــذا القطــاع، ليــس فقــط وقــت األزمــات واألوبئــة لكــن بشــكل عــام حتــى مــا قبــل األزمــة، يف الوقــت ذاتــه صــدر قــرار 

وزاري رقــم776 لســنة2020 ضمــن عــدد مــن القــرارات التــي أعلنــت عنهــا الدولــة لتشــكيل لجنــة تختــص بتجميــع بيانــات العاملــة 

املتــررة مــن التداعيــات االقتصاديــة، التــي خلفهــا الفــروس، لكنــه آثــار حالــة مــن االضطــراب، يف ظــل عــدم متكــن الكثــر مــن 

تســجيل بياناتهــم، وعــدم وضــوح َمــْن هــم املخاطبــون وغــر املخاطبــن بهــذا القــرار.

على مستوي التجهيزات الطبية: 

وصــل إجــاميل عــدد املستشــفيات املتعاملــة مــع أزمــة فــروس “كورونــا” إىل 340 مستشــفى عــى مســتوى الجمهوريــة، بعــد إضافــة 

محمد خراجه 
وكيل نقابة الصحفيين للشئون اإلقتصادية

محمد ماهر شحاتة 
وكيل وزارة المالية

ممدوح الولي
خبير اقتصادي

السبب الرئيسي وراء قرض  
صندوق النقد الدولي 

هو تراجع احتياطي النقد 
األجنبي في البنك المركزي 

المصري، و أن جائحة كورونا 
في مصر ال تستدعي تخصيص 

هذا القرض لمواجهتها

هناك 160 مليار جنيه تم 
توفير فى الموازنة الجديدة 

ي طوارٔي، 
ٔ
لمواجهة ا

نه تم ٕانفاق 60 
ٔ
الفًتا ٕالى ا

مليار جنيه من الـ100، التي 
ٔييس الجمهورية  خصصها ر

لمواجهة جأيحة »كورونا«

ير المالية من أرقام  ما قاله وز
تم صرفها فيما يخص التموين، 

هو مخزون كان سيتم 
استيراده من الموازنة العادية، 

وما يخص دعم الصادرات 
فهي مبالغ مستحقة متأخر 

سدادها منذ سنوات
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320 مستشــفى فــرز وعــزل عــى مســتوى الجمهوريــة، تضــم 35152 رسيــرًا داخليًــا، و2218 جهــاز تنفــس صناعــي، 

ــد  ــة يف املستشــفيات الخاصــة العدي ــة املقدم ــات الطبي ــارت أســعار الخدم ــام أث ــزة، ك ــة مرك ــر رعاي و3539 رسي

مــن االنتقــادات بســبب ارتفاعهــا، ال ســيام بعــد رفــض عــدد مــن املستشــفيات تطبيــق األســعار التــي حددتهــا 

وزارة الصحــة والســكان لهــذه الخدمــات، وكانــت وزارة الصحــة أعلنــت تكاليــف عــالج فــروس كورونــا بالغــرف 

الداخليــة والعنايــة املركــزة باملستشــفيات الخاصــة، مطلــع يونيو”جــوان 2020، حيــث حــددت تكلفــة مريــض يف 

غرفــة عــزل داخــيل 3000-1500 جنيــه لليــوم الواحــد مابــن 95 إىل 190 دوالر، وتكلفــة املريــض يف العنايــة املركــزة 

7500 – 10000 جنيــه بجهــاز تنفــس صناعــي مــا بــن 480 إىل 640 دوالر، وبــدون جهــاز تنفــس صناعــي تــراوح 

بــن 7-5 آالف جنيــه لليــوم الواحــد مــا بــن 320 إىل 445 دوالر، ويف 3 يونيــو الجــاري، قــال الدكتــور خالــد ســمر 

ــة باتحــاد الصناعــات، إن مستشــفيات القطــاع الخــاص ترفــض هــذه األســعار،  ــة الصحي عضــو مجلــس إدارة غرفــة مقدمــي الرعاي
مؤكــًدا أن معظــم تلــك املستشــفيات تــرى أن تقديــم خدمــة رعايــة مــرىض فــروس كورونــا مكلفــة جــًدا واليتــم الربــح منهــا.15

تتحــدى األزمــات األخــالق الطبيــة خاصــة منهــا الواجــب واملســؤولية أمــام حيــاة املواطنــن. وقــد ظهــر جليًــا أن النظــام متخــل عــن مســؤوليته لجهــة انتقــاده لألطبــاء 

يف مناســبات عديــدة، عــى الرغــم مــن أنــه املســؤول املبــارش عــن عــدم توفــر األدوات والتجهيــزات الطبيــة ألداء مهمــة إنقــاذ حيــاة النــاس.

علي مستوى سن القوانين

قــام الرملــان املــري بتعديــل بعــض أحــكام قانــون الطــوارئ، والــذي أصــدره الرئيــس عبــد الفتــاح الســييس بعدمــا أقــره مجلــس 

ــروس  ــة ف ــات جائح ــة تداعي ــة مواجه ــيل 18 نقط ــن ع ــمل مادت ــذي ش ــل ال ــن التعدي ــل 2020، وتضم ــواب يف 22 أبريل/أفري الن

ــة، والتحقيــق العســكري املبــديئ فقــط يف مخالفــات  ــن، وإنشــاء مستشــفيات ميداني ــا”، بينهــا رصف دعــم مــايل للمترري “كورون

ــة. ــون الطــوارئ ســبب الظــروف الصحي ــون، وألول مــرة يضــاف إىل قان للقان

وتشــمل التعديــالت، تــويل قــوات األمــن أو الجيــش تنفيــذ أوامــر رئيــس البــالد أو مــن يقــوم مقامــه، ويكــون لهــا صفــة الضبطيــة 

القضائيــة، عــى أن يحــق للنيابــة العســكرية التحقيــق املبــديئ فقــط يف أيــة مخالفــات، رشيطــة أن تختــص النيابــة العامــة بالتــرف 

ــا  النهــايئ يف التحقيــق. وتتضمــن أيضــا تعطيــل الدراســة أو العمــل أو تأجيــل ســداد رســوم خدمــات الكهربــاء والغــاز وامليــاه جزئيً

ــزام القادمــن مــن  ــا، أو تقســيط مســتحقات للدولــة، وتقييــد االجتامعــات العامــة وجــواز تقييــد االجتامعــات الخاصــة، وإل أو كليً

الخــارج بالخضــوع إلجــراءات الحجــر الصحــي16.

مل تكــن القوانــن إال مواصلــة ملنظومــة القمــع، حيــث التحــق الحجــر الصحــي مبنظومــة قانــون الطــوارئ. ليكــرس مقاربــة أمنيــة، 

تنفصــل عــن أيــة مقاربــة اقتصاديــة واجتامعيــة ذات بعــد حقوقــي. فقــد أطلقــت هــذه التعديــالت اليــد األمنيــة والعســكرية دون 

مراقبــة أو محاســب، وهــو مــا يفــرس زيــادة وتواصــل القمــع خــالل فــرة الرصــد.

علي مستوى القبضة األمنية: 

مــع بدايــات إنتشــار الوبــاء يف مــر خرجــت حمــالت حقوقيــة تطالــب بتقليــل التكــدس يف الســجون ملــا ميثلــه ذلــك مــن خطــر عــيل 
   https://bit.ly/35x8TZy : 15-المال. انظر الرابط التالي

 https://bit.ly/35FzHqQ : وق. انظر الرابط التالي 16-ال�ش
 https://bit.ly/2Jftsm9 : األناضول. انظر الرابط التالي

340
مستشفى كوفيد

35152ً
 داخليا

ً
يرا سر

2218
جهاز تنفس صناعي

3539
ير رعاية مركزة سر

تأثير جائحة كورونا 
على األوضاع 

االقتصادية 
واالجتماعية للعمال 

https://bit.ly/35x8TZy
https://bit.ly/35FzHqQ
https://bit.ly/2Jftsm9
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املحتجزيــن بهــا خاصــة يف ظــل وجــود عــرشات األالف مــن املحبوســن إحتياطيًــا لقضايــا 

ــالت  ــن حم ــد م ــة باملزي ــلطات املري ــا الس ــات واجهته ــك املطالب ــية، إال أن تل سياس

القبــض عــيل املشــاركن فيهــا.

ــة، واألحــزاب  ــة والدولي ــة املري ــه املنظــامت الحقوقي ــب في ــذي تطال ففــي الوقــت ال

السياســية، والهيئــات األمميــة بتقليــل التكــدس يف الســجون واإلفــراج عــن بعــض فئــات 

الســجناء، ألقــت الجهــات األمنيــة يف مــر خــالل شــهري مــارس وأبريــل القبــض عــى 

ــاء معظمهــم ملــدد  ــم إخف ــة، وت العــرشات مــن منازلهــم يف حمــالت مبحافظــات متفرق

ــة  ــة إرهابي ــامم لجامع ــم االنض ــة بته ــن الدول ــة أم ــام نياب ــم أم ــل ظهوره ــة قب متفاوت

ــم  ــي الته ــة. وه ــار كاذب ــرش أخب ــي ون ــل االجتامع ــائل التواص ــتخدام وس ــاءة اس وإس

نفســها التــي وجهــت أيًضــا لعــدد مــن النشــطاء والصحفيــن واملحاميــن مؤخــرًا بســبب 

ــا. ــات عــى حســاباتهم الشــخصية حــول فــروس كورون تدوين

ــة عــى وســائل  ــا مــع حمــالت عنيف ــت أيًض ــة تزامن ــة املكثف ــات القضائي هــذه املالحق

إعالميــة أجنبيــة للحيلولــة دون تــداول أيــة أخبــار حــول وبــاء كورونــا املســتجد ومعــدل 

ــة يف 17  ــلطات املري ــررت الس ــد ق ــمية. فق ــات الرس ــالف الرواي ــر بخ ــاره يف م انتش

ــامده، بعــد  ــة يف مــر وســحب اعت ــان الريطاني ــة الجاردي ــب صحيف ــق مكت ــارس غل م

نــرش الصحيفــة تقريــرًا يشــكك يف األعــداد الرســمية ملصــايب فــروس كورونــا، كــام أرصت 

الســلطات املريــة عــى ترحيــل مراســلة الصحيفــة يف مــر. هــذا باإلضافــة إىل تحذيــر 

أخــر ُوجــه ملراســل صحيفــة نيويــورك تاميــز األمريكيــة يف مــر يشــدد عــى الرجــوع إىل 

“املصــادر الرســمية يف األخبــار التــي يتــم بثهــا عــن مــر وااللتــزام بالقواعــد املهنيــة”17.

ــامدة  ــار ح ــيد املستش ــام الس ــب الع ــاء النائ ــة األطب ــت نقاب ــر خاطب ــب أخ ــن جان وم

الصــاوى .. بخصــوص األطبــاء الذيــن تــم القبــض عليهــم عقــب نــرش أراء لهــم متعلقــة 

بجائحــة كورونــا حيــث وردت إىل النقابــة شــكاوى متعلقــة بهــذا الشــأن وطالبــت النقابــة 

برسعــة اإلفــراج عنهــم لحــن انتهــاء التحقيقــات معهــم .. وحضــور ممثــل للنقابــة اثنــاء 

التحقيقــات باعتبــاره حــق أصيــل لهــا18. 

ــر  ــل غ ــروف العم ــى ظ ــلطات ع ــل الس ــن قب ــتهدافهم م ــم اس ــن ت ــج الذي ــد احت وق

اآلمنــة، ونقــص معــدات الوقايــة الشــخصية، وعــدم كفايــة التدريــب عــى الســيطرة عــى 

العــدوى، والفحــص املحــدود للعاملــن يف مجــال الرعايــة الصحيــة، وعــدم الحصــول عــى 

الرعايــة الصحيــة الروريــة19.
 https://bit.ly/2HEjA4O : 17- الجبهة المرصية. انظر الرابط التالي
 https://bit.ly/2G3Ir13 : 18-نقابة أطباء مرص . انظر الرابط التالي

 https://bit.ly/3e3rdxC : 19-منظمة العفو الدولية. انظر الرابط التالي

تستخدم حكومة 
الرئيس السيسي الوباء 

كمبرر لتوسيع قانون 
الطوارئ المصري 

المسيء، وليس 
إصالحه. على السلطات 

المصرية أن تتصدى 
لمشكالت الصحة العامة 

الحقيقية دون أن 
تفرض أدوات قمع 

جو ستورك
نائب مدير قسم الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا في هيومن رايتس ووتش

https://bit.ly/2HEjA4O
https://bit.ly/2G3Ir13
https://bit.ly/3e3rdxC


ان
س

إلن
ق ا

قو
وح

ي 
اط

قر
دمي

 ال
ول

تح
بال

ة 
لق

تع
امل

ت 
عا

رشي
الت

 و
ت

سا
سيا

 لل
ي

نو
س

 ال
ف

ص
ر ن

ري
تق

ال

48

تطور السياسات 
والتشريعات 

المتعلقة بحقوق 
االنسان

تعتــر وضعيــة حقــوق اإلنســان يف مــر كارثيــة بــكل املقاييــس. تشــرك جميــع 

الســلطات يف انتهاكهــا ضمــن سياســة ُممنهجــة اســتغلت انتشــار الفــروس كعصــا 

ــاد  ــة االقتص ــة وأزم ــة الدميقراطي ــول أزم ــام ح ــاش الع ــل النق ــام لتأجي ــد النظ بي

ــري يف  ــدين امل ــع امل ــطن يف املجتم ــع الناش ــام وض ــد النظ ــام تعم ــع. ك واملجتم

ــة  ــع دخــول األدوي ــم يف الســجون املكتظــة ومن ــع به ــر الدف الخطــر الصحــي ع

ــف  ــة بوق ــة واملحلي ــامت الدولي ــن املنظ ــد م ــت العدي ــد طالب ــامت. وق واملعق

سياســة املــوت البطــيء واملتعمــد التــي ينتهجهــا النظــام. لكــن األخــر واصــل يف 

ــوق اإلنســان. ــادئ حق ــع الدســتور ومب مامرســته املتعارضــة م

الفيروس سالح بيد السلطة: 

 الحجــر الصحــي ضمــن ثــالث ســنوات مــن حالــة الطــوارئ فــي 
مصــر

مــع بدايــة االنتشــار الوبــايئ يف مــر، وضعــت الســلطات جملــة مــن اإلجــراءات 

ــي  ــر الصح ــار الحج ــراءات كان خي ــة. وأول اإلج ــرورة الصحي ــوان ال ــت عن تح

الشــامل. ومــن توابعــه منــع الزيــارات للســجون، وهــو مــا خلــق حالــة غمــوض 

معممــة حــول وضعيــة الســجناء والخطــر الــذي يداهمهــم يف ظــل ســجون 

مكتظــة بشــدة. كــام ترافــق الحجــر الصحــي مــع إعــالن حالــة الطــوارئ للمــرة 
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12 منــذ ســنة 2017 لتتخطــى مــر مــدة الثــالث ســنوات مــن الطــوارئ. متثــل الطــوارئ يف األصــل وضعيــة اســتثنائية لكنهــا املبــدأ 

حيــث انضافــت إىل الحجــر كوســيلة ومــرر لخــرق حقــوق اإلنســان، ال يفوتنــا التذكــر أن الطابــع األمنــي هــو الغالــب عــى سياســة 

الدولــة املريــة، األمــر الــذي يعنــي مزيــًدا مــن القمــع.  

ضرب الحقوق والحريات السياسية مقابل تبرئة المجرمين

كان مــن أول نتائــج هــذا التوجــه األمنــي الســافر إدراج قــادة مــن التيــار املــدين معروفــن بنشــاطاتهم السياســية املرشوعــة عــى 

ــا للمعارضــة. ــة السياســية وترهيب ــا للعملي ــذي يُعتــر رضبً ــاد العليمــي ورامــي شــعث. األمــر ال قوائــم اإلرهــاب، وهــم زي

ومــن اآلثــار املرتبــة عــى إدراج املتهمــن عــى قوائــم اإلرهــاب طبقــا ألحــكام القانــون رقــم 8 لســنة 2015، ىف شــأن تنظيــم الكيانــات 

اإلرهابية:

 اإلدراج عى قوائم املنع من السفر وترقب الوصول، أو منع األجنبي من دخول البالد.

 سحب جواز السفر أو إلغائه أو منع إصدار جواز سفر جديد.

 فقــدان رشط حســن الســمعة والســرة الــالزم لتــويل الوظائــف واملناصــب العامــة أو النيابيــة أو املحليــة، ووقــف الخدمــة 
بالوظائــف العامــة ووقــف التعاقــد بــرشكات القطــاع العــام ورشكات قطــاع األعــامل العــام، بحســب األحــوال، وعــدم التعيــن 

أو التعاقــد بــأي منهــام.

  تجميــد األمــوال أو األصــول األخــرى اململوكــة لإرهــايب، ســواء بالكامــل أو يف صــورة حصــة يف ملكيــة مشــركة، والعائــدات 
ــارش، واألمــوال أو األصــول األخــرى الخاصــة باألشــخاص  ــارش أو غــر املب ــا بشــكل مب ــي يتحكــم فيه ــا، أو الت ــدة منه املتول

والكيانــات التــي تعمــل مــن خاللــه.

 حظر مامرسة كافة األنشطة األهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.

 حظر متويل أو جمع األموال أو األشياء لإرهايب سواء بشكل مبارش أو غر مبارش.

ــه  ــاهم في ــان تس ــات وأي كي ــات واملؤسس ــرشكات والجمعي ــس إدارات ال ــة ومجال ــات املهني ــة يف النقاب ــف العضوي  وق
ــة. ــة العام ــص للمنفع ــان مخص ــة وأي كي ــادات الرياضي ــة واالتح ــس إدارات األندي ــا ومجال ــب م ــن بنصي ــة أو املواطن الدول

مــن بــن الناشــطن السياســين الذيــن تــم تجديــد حبســهم نجــد الدكتــور عبــد املنعــم أبــو الفتــوح رئيــس حــزب مــر القويــة، ملــدة 

45 يوًمــا عــى ذمــة التحقيقــات ىف القضيــة رقــم 440 لســنة 2018 حــر أمــن دولــة عليــا.

كشــفت الســلطات القمعيــة عــن وجههــا الحقيقــي أكــر بعــد أن قضــت محكمــة النقــض ىف حكــم نهــايئ بــات، بتخفيــف حكــم 

الجنايــات الصــادر مبعاقبــة الضابــط املتهــم بقتــل الناشــطة السياســية شــيامء الصبــاغ مــن الســجن املشــدد 10 ســنوات إىل الســجن 

7 ســنوات، ىف الواقعــة التــي تعــود إىل يــوم 24 ينايــر 2015 يف احتفــاالت الذكــرى الرابعــة لثــورة ينايــر 25 ينايــر20. كــام قضــت نفــس 

ــه، ىف  ــغ 500 جني ــواء حبيــب العــاديل وتغرميــه مبل ــة الســابق الل ــر الداخلي ــراءة وزي ــد ب ــات بتأيي ــا بحكــم نهــايئ وب املحكمــة أيًض

القضيــة املعروفــة إعالميــا بـــ” فســاد وزارة الداخليــة “.

بحلــول شــهر ســبتمر والذكــرى األوىل ملظاهــرات نفــس الشــهر مــن ســنة 2019، عــاد النظــام ليُطلــق حملــة اعتقــاالت كبــرة وبالرغــم 

مــن الحصــار األمنــي والقمــع املتواصــل نــزل املتظاهــرون يف عــدة محافظــات، وواجههــم األمــن بشــدة وقــوة خاصــة يف الســويس 

واإلســكندرية والقاهــرة. وعقــب ذلــك حمــالت أمنيــة العتقــال الشــباب واملتظاهريــن باملئــات، بالتــوازي مــع الحــراك الشــعبي يف 

شــوارع مــر، تحــرك الفضــاء اإلفــرايض لدعمــه. وقــد تصــدر الرنــد املســاند للمظاهــرات عــر عدد مــن الهاشــتاغ: #يسقط_يســقط_

حكم_العســكر” وهاشــتاغ #ارحل_يا_ســييس #الشعب_يريد_إســقاط_النظام #الثورة_بــدأت  وبضعــة وســوم أخــرى. اســتعاد حــراك 

ســبتمر شــعارات الثــورة وســقفها، وعــى محدوديــة األعــداد يف الشــوارع إال أنهــا تُنبــئ بإمكانيــة وجــود تحــركات أكــر مســتقباًل. 

المنع من الزيارات واإلهمال الطبي: سياسة الموت البطيء أو الموت بالكورونا

بــدأ منــع الزيــارات يف الســجون منــذ 09 مــارس 2020. وملواجهــة حالــة التعتيــم الرســمي حــول الوضعيــة الوبائيــة عموًمــا وخاصــة يف 

الســجون، أقامــت مؤسســة حريــة الفكــر والتعبــر موكلــة عــن الصحفــي والناشــط حســن البنــا مبــارك، دعــوى أمــام محكمــة القضــاء 

ــا بإدخــال املســتلزمات  ــذوي حســن البن ــة يف قطــاع مصلحــة الســجون بالســامح ل ــة متمثل ــزام وزارة الداخلي ــة بإل اإلداري للمطالب

الصحيــة وأدوات النظافــة مثــل املطهــرات الكحوليــة والكاممــات والقفــازات التــي تســاهم يف الوقايــة مــن عــدوى فــروس كورونــا 

 https://bit.ly/2HA0rAK : طة المتهم بقتل شيماء الصباغ 7 سنوات. انظر الرابط التالي 20-حكم نها�ئي بسجن ضابط ال�ش

https://bit.ly/2HA0rAK
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ــة  ــى كاف ــه ع ــالع ذوي ــة إىل إط ــد -19(. باإلضاف )كوفي

ــي تتخذهــا مصلحــة  ــة الت ــر الوقائي ــات والتداب املعلوم

الســجون ووزارة الداخليــة ملنــع انتشــار عــدوى فــروس 

ــه مــن  كوفيــد -19 داخــل الســجون، مــع متكينــه وذوي

ــارات  ــن الزي ــا ع ــت، عوًض ــيلة كان ــأي وس ــل ب التواص

العائليــة األســبوعية. وقــد تــم تأجيــل النظــر يف الدعــوى 

ــهر،  ــة أش ــاء اإلداري طيل ــل القض ــن قب ــرات م ــدة م ع

وهــو مــا يــي بسياســة النظــام يف التعامــل مــع قضايــا 

ــرأي يف مــر. ســجناء ال

ــام  ــلحة النظ ــد أس ــر أح ــي يف م ــامل الطب ــر اإله يعت

ــة املعارضــن وناشــطي الحركــة  مــن أجــل قمــع وتصفي

املدنيــة. وقــد تضاعــف األمــر تحــت وطــأة انتشــار 

فــروس الكوفيــد 19. متنــع الســلطات الزيــارات ومُتعــن 

يف رفــض متكــن أهــايل الســجناء مــن أيــة بديــل يطمــن 

ــالت عــن مصــر أبنائهــم.  العائ

وقــد واصلــت والــدة عــالء عبــد الفتــاح الدكتــورة منــى 

ــرة  ــجن ط ــام س ــا أم ــة، اعتصامه ــدة طويل ــويف، مل س

ــة  ــدود نهاي ــة إىل ح ــت العائل ــة. وحاول ــديد الحراس ش

شــهر أفريل/ابريــل إدخــال مســتلزمات للوقايــة مــن الفــروس باإلضافــة إىل طلــب رســالة منــه بخــط يــده 8 مــرات، لكــن 

الســلطات أمعنــت يف الرفــض. وكان تحــرك عائلــة عــالء لــه مــا يــرره حتــى ال يلقــى مصــر املعــارض الصحفــي محمــد منــر 

يف شــهر جويلية/يوليــو. تعتــر عمليــة اعتقــال محمــد منــر مشــهًدا للرهيــب والعنــف املبالــغ فيــه حيــث تــم إرســال قــوة 

مداهمــة خاصــة اىل منــزل الصحفــي. ثــم تــم الــزج بــه يف الســجن رغــم األخطــار املحدقــة يف ظــل انتشــار فــروس كورونــا. 

ــر  ــن إطــالق رساحــه. كان من ــة م ــام قليل ــد أي ــروس ليمــوت بع ــر بالف ــد من ــب محم ــث أصي ــاًل حي ــا حــدث فع وهــو م

ــم  ــارش، ليت ــرة مب ــاة الجزي ــه عــى قن ــة ل ــه يف مداخل ــة روز اليوســف، والتعليــق علي ــر انتقــاده لغــالف مجل قــد اعتقــل إث

إخــالء ســبيله بعــد أســبوعن مــن اعتقالــه بقــرار مــن نيابــة أمــن الدولــة العليــا. وقــد ظهــر يف فيديــو عــى مواقــع التواصــل 

ــه  ــت إصابت ــن يف هــذا االتجــاه لتثبُ ــة الصحفي ــت نقاب ــد تدخل ــن الفــروس. وق ــه للعــالج م ــا بنقل االجتامعــي يناشــد فيه

ــا يف الحجــر. بالفــروس ويتــوىف الحًق

بحلــول شــهر أوت 2020 تواتــرت األنبــاء عــن وفيــات عديــدة داخــل الســجون بلــغ عددهــا 14 بســبب فــروس كورونــا. أفــاد 

ناشــطون ومنظــامت محليــة باإلضافــة إىل رســائل مرسبــة مــن داخــل الســجون عــن تــردي وضعيــة الســجون املكتظــة أساًســا.

 سياسة التعتيم حول الكورونا ومنع التواصل مع السجناء بحجة الحجر الصحي الشامل 

كانــت سياســة التعتيــم حــول الوضــع الصحــي يف الســجون أحــد أدوات النظــام لخلــق غرفــة ســوداء للمــوت تهــدد مســاجن 

ــرس ســعي النظــام املــري إىل التحكــم يف  ــذي يُف ــر ال ــة. األم ــة املري ــة املدني ــام، لكــن خاصــة ناشــطي الحرك الحــق الع

املعلومــات حــول انتشــار الوبــاء يف مــر، عــر منــع التحقيقــات الصحفيــة ومالحقــة مــا يخالــف األرقــام التــي ينرشهــا. فقــد 

ألغــت الســلطات املريــة اعتــامد الصحفيــة الريطانية-األملانيــة روث مايكلســون بعــد نرشهــا لتقريــر عــن عــدد اإلصابــات 

ــن  ــه “يخــاف م ــام املــري” يســيّس املشــكلة ألن ــول مايكلســون إن “النظ ــا” تق ــن ســبب “إبعاده ــا. وع ــروس كورون بف

تقويــض اســتقرار حكمــه”.

ــه التأصيــل القانــوين يف ســلطة وزارة الداخليــة يف  ــة وإن كان ل وتجــدر اإلشــارة إن النهــج الــذي تنتهجــه الســلطات املري

إبعــاد األجانــب غــر املرغــوب فيهــم، إال إنــه جــزء مــن سياســة قمــع اإلعــالم الــذي ينتهجــه النظــام املــري، وتأكيــد عــيل 

صورتــه التــي يحافــظ عليهــا كنظــام الصــوت الواحــد. 

يعــاين الســجناء مــن سياســة التعتيــم نفســها داخــل الســجون أيًضــا، خاصــة أن كل تعتيــم هــو تهديــد جــدي وخطــر لحياتــه 

العريضة املقدمة من مؤسسة حرية الفكر والتعبر
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يف ســجون مكتظــة وغــر إنســانية. كانــت د. ليــى ســويف قــد اعتصمــت أمــام ســجن طــرة، يف األســبوع الثالــث مــن شــهر جــوان/

يونيــو 2020، انتظــاًرا لخطــاب مــن نجلهــا بعــد 3 شــهور مــن منــع الزيــارة و3 أســابيع مــن آخــر خطــاب منــه، وخــالل االعتصــام 

تعرضــت د. ليــيل ملضايقــات إلبعادهــا عــن محيــط الســجن قبــل أن تنضــم لهــا نجلتاهــا منــى وســناء ســيف، تحــت شــعار واحــد 

)عايزيــن جــواب مــن عــالء(، وأكــدت األرسة أن مطالبتهــا تــأيت يف إطــار تنفيــذ الئحــة الســجون، لكــن بعــد يومــن مــن اإلعتصــام 

قامــت قــوات األمــن باإلعتــداء عليهــن وقــد تعرضــت ســناء ســيف إىل رضب وجــروح شــديدة.

وأثنــاء وجــود األرسة يف مكتــب النائــب العــام، للتبليــغ عــن حادثــة اإلعتــداء حــن كانــت العائلــة بصــدد املطالبــة بتفاصيــل عــن عــالء 

عبــد الفتــاح داخــل الســجن. تــم اختطــاف ســناء مــن أمــام مكتــب النائــب العــام بعــد التثبــت مــن هويتهــا ووضعهــا يف حافلــة 

ميكروبــاص مــن قبــل ضبــاط يف زي مــدين. ثــم ظهــرت أمــام نيابــة أمــن الدولــة والتــي أمــرت بحبســها 15 يوًمــا عــى ذمــة التحقيــق 

باتهامــات نــرش أخبــار كاذبــة واإلنضــامم لتنظيــم إرهــايب21.

تفريغ السجون وحشدها بالمعارضين: خرق القانون والتغني بالدفاع عن »قيم المجتمع المصري«

مــن مفارقــات النظــام هــو الحــرص عــى مــأل الســجون باملعارضــن فيــام يطلــق رساح مســاجن الحــق العــام بــاآلالف. وتلعــب سياســة 

تدويــر الســجناء دوًرا محوريـًـا يف هــذه السياســة القمعيــة املمنهجــة، حيــث يقــوم يف كل مــرة بتمديــد حبــس الناشــطن حتــى بعــد 

تجــاوز فــرة العامــن املنصــوص عليهــا قانونـًـا كحــد أقــى للحبــس اإلحتياطــي. وهــي يف األصــل مــدة طويلــة جــًدا أضحــت عقوبــة 

أصليــة يتســر بهــا النظــام لســجن كل مــن يخالفــه. يف األثنــاء واصــل النظــام دعــم قــرارات القضــاء األخالقويــة التــي ال تضــم أيــة 

-21
https://bit.ly/2SeVzmx  :مركز دعم : “عايزين جواب” … إل أي مدى يمكن ألحالمنا أن تنخفض!!. انظر الرابط التالي

ين – على األقل - ظهرت  على الرغم من أّن عشرات السجناء والمحتجز
عليهم، أعراض خفيفة إلى شديدة لمرض »كوفيد- 19« كانت الرعاية 
الطبية في السجون غير كافية، مع غياب شبه كامل للفحص المخبري 

للفيروس والمسح الطبي للكشف عن األعراض.

أرسة عالء عبد الفتاح خالل اعتصامها أمام سجن طرة

https://bit.ly/2SeVzmx
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تفســرات قــادرة عــى التمييــز بــن الحريــات والحقــوق الفرديــة والعامــة وبــن النظــام واألخــالق واآلداب العامــة. 

تعتــر منظومــة القمــع هجينــة ومركبــة بــن الخطــاب األخالقــوي والــردع القانــوين الــذي يخــرق اإلجــراءات والقوانــن، مــع يــد أمنيــة 

مبســوطة دون محاســبة أو ردع. وهــو مــا يتطلــب يف نفــس الوقــت سياســة تعتيــم وتحكــم يف قنــوات املعلومــات التــي تعــر أساســا 

رضوريــا لحريــة التعبــر والنقــد ودخــول الفضــاء العــام.

ــراج  ــايس واإلف ــو الرئ ــراج عــن 4011 ســجينا بالعف ــر ســيناء اإلف ــد تحري ــررت مبناســبة عي ــد ق ــة ق ــة املري ــر أن وزارة الداخلي يُذك

ــًذا لقــرار رئيــس الجمهوريــة الصــادر بشــأن اإلفــراج بالعفــو عــن باقــي مــدة  الرشطــي. وبحســب بيــان الــوزارة، جــاء القــرار تنفي

العقوبــة بالنســبة لبعــض املحكــوم عليهــم، الذيــن اســتوفوا رشوط العفــو مبناســبة االحتفــال بعيــد تحريــر ســيناء لعــام 2020، لكــن 

املالحــظ إنــه خــال مــن أي محكــوم عليهــم يف قضايــا ذات طابــع ســيايس وذلــك يف ظــل حملــة مســتمرة لإفــراج عــن املســجونن 

ــا مــن الســجون يف ظــل أزمــة الكورونــا ومــا متثلــه مــن خطــر عــيل املحتجزيــن.  واملحبوســن احتياطيً

كــام أصــدر رئيــس الجمهوريــة قــرارا بعفــو رئــايس عــن 3157 ســجيًنا مــن املحكــوم عليهــم، شــمل قــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم )232 

لســنة 2020( بالعفــو عــن العقوبــة األصليــة ومــا تبقــى منهــا، اســم الضابــط الســابق محســن منــر الســكري، املــدان يف قضيــة قتــل 

الفنانــة اللبنانيــة ســوزان متيــم. وكانــت محكمــة النقــض قــد قضــت عــام 2012 مبعاقبــة رجــل األعــامل هشــام طلعــت مصطفــى 

ــة الســابق  ــن الدول ــط أم ــة محســن الســكري ضاب ــض، ومعاقب ــل والتحري ــة االشــراك يف القت ــن تهم ــا ع بالســجن املشــدد 15 عاًم

بالســجن املؤبــد، التهامــه بالقتــل العمــد مــع ســبق اإلرصار والرصــد، والســجن 3 ســنوات لحيازتــه ســالح بــدون ترخيــص، وذلــك يف 

القضيــة التــي وقعــت أحداثهــا عــام 22.2008 للمــرة الثانيــة عــيل التــوايل مل يشــمل قــرار العفــو أيــا مــن املحكــوم عليهــم يف قضايــا ذات خلفيــة سياســية.

كام أمعن النظام يف اعتقال وتجديد حبس الناشطن. ولعل أبرزهم:

الدائرة التاسعة جنايات املنصورة تجدد حبس الناشط محمد عادل ملدة 45 يوم باملخالفة للامد

143 إجراءات جنائية لتخطيه أقى مدة للحبس االحتياطي وهي عامن .23

 بتاريــخ 20 يوليو/جويليــة 2020، محكمــة جنايــات ارهــاب القاهــرة تقــرر اســتمرار حبــس املحامــي الحقوقــي عمــرو امام 
والصحفيــة ســوالفة مجــدي وزوجهــا املصــور الصحفــي حســام الصيــاد والصحفيــة والناشــطة ارساء عبــد الفتــاح واملحاســب 
ــا عــيل ذمــة التحقيقــات يف القضيــة رقــم 488 لســنة 2019 حــر  محمــد صــالح والناشــطة رضــوي محمــد ملــدة 45 يوًم
امــن دولــة عليــا. يذكــر انهــا كانــت اول جلســة  منــذ اربعــة اشــهر التــي يحــر فيهــا مــن محبســهم دون تعــذرات بســبب 

ازمــة جائحــة كورونــا.24

 قــررت الدائــرة الثانيــة مبحكمــة جنايــات اإلســكندرية، يــوم 15 يوليو/جويليــة 2020، إخــالء ســبيل 19 مــن املتهمــن عــى 
ذمــة القضيــة رقــم 1413 لســنة 2019 أمــن دولــة، واملنســوخة مــن القضيــة 1338 لســنة 2019 واملعروفــة باســم “قضيــة 

أحــداث 20 ســبتمر”، وذلــك بكفالــة 10 آالف جنيهــا.25

 قامــت نيابــة أمــن الدولــة بإعــادة تدويــر محمــد القصــاص، نائــب رئيــس حــزب “مــر القويــة”، لقضيــة ثالثــة بعــد 
إخــالء ســبيله بيومــن، وتعــد هــذه ثالــث قضايــا اتهــام محمــد القصــاص بنفــس االتهامــات الســابقة، وثــاين قــرار بتدويــره 
عــى قضيــة جديــدة بعــد إخــالء ســبيله، ألكــر مــن 30 شــهرا يف الحبــس االحتياطــي. وكانــت محكمــة الجنايــات قــد قــررت 
ــة عــى  ــا، ومل تســتأنف النياب ــة علي ــم 1781 لســنة 2019 حــر أمــن دول ــة رق ــة القضي إخــالء ســبيل القصــاص عــى ذم
القــرار، إال أن الجميــع فوجــئ بنــزول محمــد القصــاص لنيابــة أمــن الدولــة وعرضــه عــى ذمــة القضيــة رقــم 786 لســنة 

2020 عــى نفــس ذات التهــم التــي كان متهــم بهــا26. 
 https://bit.ly/37WEy9Z : 22-مستند - العفو عن محسن السكري المدان بقتل سوزان تميم. انظر الرابط التالي

 https://bit.ly/3mpsm5q : 23-الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان. انظر الرابط التالي
 https://bit.ly/2G77yjI : 24-الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان. انظر الرابط التالي

 https://bit.ly/2HvJJTv : 25-المفوضية المرصية للحقوق والحريات. انظر الرابط التالي
 https://bit.ly/35BMElr : 26-موقع درب. انظر الرابط التالي
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 فوجــئ دفــاع الناشــطة السياســية ســناء ســيف، يــوم 10 أغســطس/أوت 2020، بتوجيــه نيابــة أمــن الدولةالعليــا، تهمتــن 
ــة  ــاء تأدي ــول أثن ــار بالق ــد النش ــة محم ــدم الرشط ــة مق ــام: “إهان ــا، وه ــى ذمته ــة ع ــة املحبوس ــا يف القضي ــن له جديدت

وظيفتــه، وســب الشــخص نفســه عــن طريــق النــرش بألفــاظ تتضمــن خدًشــا للــرشف واالعتبــار”. 

 جــددت نيابــة أمــن الدولــة خــالل شــهر أغســطس/أوت 2020، حبــس كاًل مــن عبــد الرحمــن مــوكا عــى ذمــة القضيــة 
رقــم 558 لســنة 2020، والصحفيــة والباحثــة شــيامء ســامي عــى ذمــة القضيــة رقــم 535 لســنة 2020، والصحفــي هيثــم 
ــا. وتــم تجديــد الحبــس دون حضــور املتهمــن مــن محبســهم أو  محجــوب عــى ذمــة القضيــة 586 لســنة 2020، 15 يوًم

حضــور محاميهــم.

 فيــام جــددت النيابــة حبــس األطبــاء آالء شــعبان حميــدة، ومحمــد معتــز الفــوال، وهــاين بكــر حميــدة، وأحمــد صــرة، 
ــا، عــى ذمــة التحقيــق معهــم يف القضيــة رقــم 558 لســنة 2020، وذلــك عــى خلفيــة نرشهــم أخبــار وانتقــادات  15 يوًم

تتعلــق بتفــي فــروس كورونــا، وصــدر قــرار آالء، والفــوال، وصــرة، دون حضورهــم مــن محبســهم.

ــم التحقيــق معــه وحبســه  ــر 2019 ، وت ــذ منتصــف  أكتوب ــه من ــر املحامــي عمــرو إمــام املقبــوض علي ــم أيضــا تدوي  ت
احتياطيًــا عــى ذمــة القضيــة رقــم 488 لســنة 2019 حــر تحقيــق نيابــة أمــن الدولــة العليــا بعــد مــا لعــب دوًرا بــارزًا ىف 
الدفــاع عــن املقبــوض عليهــم مــن املواطنــن فيــام عــرف “بأحــداث 20 ســبتمر 2019 ” مــن العــام املــايض، وعقابًــا عــى 
عملــه الحقوقــي كمحامــي يف الشــبكة العربيــة ملعلومــات حقــوق اإلنســان. 27 تــم تدويــر املحامــي إمــام بفركــة قضيــة 
جديــدة ضــده والتحقيــق معــه يف اتهامــات تســتند عــى محــر تحريــات أمــن وطنــي ملفقــة ومعتــادة ضــد ســجناء الــرأي. 
وعمــرو إمــام مل يكــن الحقوقــي الوحيــد الــذي تــم تدويــره ففــي األيــام التاليــة للتحقــق معــه اســتدعت نيابــة أمــن الدولــة 
ــن ســوالفة مجــدي وارساء  ــر والصحفيت ــد الباق ــي محم ــي الحقوق ــور املــري واملحام ــة ماهين ــة الحقوقي ــن املحامي كال م
ــم 855  ــة رق ــم يف القضي ــق معه ــا عقــب التحقي ــة وأمــرت بحبســهم ملــدة 15 يوًم ــق يف ذات القضي ــاح  للتحقي ــد الفت عب
لســنة 2020 حــر أمــن دولــة عــى أن تحتســب تلــك املــدة عقــب انتهــاء حبســهام ىف القضايــا املحبوســن عليهــا حاليًــا28. 
والحًقــا، بتاريــخ 13 ســبتمر، تــم تجديــد حبــس املحاميــة الحقوقيــة ماهينــور املــري 45 يــوم عــيل ذمــة نفــس القضيــة 

رقــم 488 لســنة 201929.

يف األثنــاء، نصــب النظــام القمعــي نفســه وصيًــا عــى قيــم املجتمــع املــري والشــخصية املريــة وتكويــن وتربيــة األرسة املريــة. 

ــه اىل أنهــا سياســة يف طــور التكريــس،  ــر نصــف الســنوي الســابق ملركــز دعــم التحــول الدميقراطــي ونب ــه التقري وهــو مــا أشــار ل

وســتزيد أكــر تحــت إطــار مأسســة حكــم العســكر يف الوجــدان والوعــي الفــردي والجمعــي ويف املؤسســات والهيــاكل. كلــام يزيــد 

ــرس  ــكرية تتك ــة عس ــة تربوي ــا بسياس ــو التحامه ــر ه ــب األخط ــن الجان ــالق. لك ــن واألخ ــة يف الدي ــن رشعن ــه ع ــث ل ــع يبح القم

تدريجيًــا حتــى يف النظــام التعليمــي. وهــو مــا ذُكــر أعــاله يف تعديــالت قانــون الربيــة العســكرية وصالحيــات املستشــار العســكري 

يف املحافظــات.

ومن جملة أهم األحكام التي صدرت خالل فرة الرصد، ميكن أن نسوق التايل منها: 

 قــرر قــايض املعارضــات تجديــد حبــس كل مــن املتهمــة رشيفــة رفعــت الشــهرة بـ”شــري هانــم” وابنتهانــورا 15 يوًما عى 
ذمــة التحقيقــات التــي تجريهــا النيابــة يف اتهامهــام باالعتــداء عــى مبــادئ وقيــم أرسيــة يف املجتمــع املــري، وانتهاكهــام 

ُحرمــة الحيــاة الخاصــة.30

 قضــت الدائــرة األوىل مبحكمــة جنــح القاهــرة االقتصادية،مبعاقبــة ســام املــرى بالحبــس 3 ســنوات و300 ألــف جنيــه 
غرامــة، التهامهــا بالتحريــض عــى الفســق والفجــور. وحســب أمــر اإلحالــة فاملتهمــة نــرشت بقصــد العــرض صــوًرا خادشــه 
للحيــاء العــام بــأن بثــت عــر حســاباتها الشــخصية عــى مواقــع التواصــل االجتامعــى “فيــس بــوك- انســتجرام- يوتيــوب” 
ــاء  ــارات وتلميحــات وإيحــاءات جنســية، عــى نحــو يخــدش الحي ــة بعب مقاطــع مصــورة لهــا تــرز فيهــا مفاتنهــا مصحوب

العــام وعــى النحــو املبــن بالتحقيقــات31.

 https://bit.ly/3ktVurA : 27-الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان. انظر الرابط التالي
 https://bit.ly/2HEszmg : 28-الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان. انظر الرابط التالي
 https://bit.ly/3oym0Te : 29-الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان. انظر الرابط التالي

 https://bit.ly/35GbpNv : 30-تجديد حبس »ش�يي هانم« وابنتها نورا 15 يوًما: »أعلنا الدعارة ولفتا األنظار إليها«. انظر الرابط التالي
 https://bit.ly/3mrhsMo : 31- الحبس 3 سنوات لـ«سما المرصى« بتهمة التحريض عىل الفسق والفجور. انظر الرابط التالي

 نصب النظام القمعي نفسه وصيا على قيم المجتمع المصري 
والشخصية المصرية وتكوين وتربية األسرة المصرية. وهو ما أشار 

ير نصف السنوي السابق لمركز دعم التحول الديمقراطي  له التقر
ونبه الى أنها سياسة في طور التكريس

https://bit.ly/3ktVurA
https://bit.ly/2HEszmg
https://bit.ly/3oym0Te
https://bit.ly/35GbpNv
https://bit.ly/3mrhsMo
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ــام عــى ذمــة التحقيقــات، بتهمــة تقديــم محتوىوفيديوهــات  ــاد عــامد، 4 أي ــة الدقــي، حبــس املتهمــة رين  قــررت نياب
ــاء، تنــدرج تحــت إذاعــة مــواد إباحيــة عــر موقــع التواصــل االجتامعــي “تيــك تــوك”32. خادشــة للحي

 أمــرت نيابــة بنهــا الُكليــة بحبــس منــار ســامي املعروفــة بـ”فتــاة التيــك تــوك” وصديقهــا الشــهر بـ”زيــكا” 4أيــام عــى 
ذمــة التحقيــق يف واقعــة “اإلعــالن عــن نفســها عــر مواقــع التواصــل االجتامعــي بتقديــم فيديوهــات خادشــة للحيــاء العــام، 
بقصــد مامرســة الدعــارة والتحريــض عــى الفســق والفجــور”، مــع مراعــاة التجديــد لهــام يف املواعيــد القانونيــة املحــددة33.

 قــرر قــاىض املعارضــات مبحكمــة شــامل الجيــزة، تجديــد حبــس املتهمــة منــة اللــه عــامد وشــهرتها رينادعــامد، 45 يومــا 
عــى ذمــة التحقيقــات، التهامهــا باإلعــالن عــن نفســها عــر مواقــع التواصــل االجتامعــي “تيــك تــوك”، وتقديــم محتــوى 

وفيديوهــات خادشــه للحيــاء وتتضمــن مــواد إباحيــة بهــدف مامرســة الدعــارة.34

ــم  ــى قي ــا باالعتداءع ــوبة عليه ــم املنس ــة يف الته ــة الجنائي ــادي، إىل املحاكم ــر اله ــة هدي ــة، إحال ــة العام ــررت النياب  ق
ــد  ــك بع ــة، وذل ــواد إباحي ــى م ــوي ع ــام، وتحت ــاء الع ــرش فيديوهــات تخــدش الحي ــة بن ــة اآلداب العام ــع ومخالف املجتم

ــا.35 ــرت معه ــي ج ــات الت التحقيق

تــرسب القمــع اىل مواقــع التواصــل اإلجتامعــي ليكــرس خطابـًـا أخالقويـًـا يــرر بــه النظــام 

ويرُشعــن حضــوره التســلطي، رغــم أنــه ال يتأخــر عــن خــرق قيــم الدميقراطيــة والحريــة 

واملســاواة. يثبــت مــا ســبق الرقابــة الصارمــة التــي يفرضهــا عــى جميــع الفضــاءات خاصــة 

اإلفــرايض منهــا، وهــو مــا ســيتضح أكــر بقمعــه لحريــة الصحافــة ومالحقتــه للصحفيــن. 

يتحجــج النظــام مبحاربــة الدعــارة والفســق والفجــور، وهــو يف الواقــع يُبعدهــا عــن نفســه 

ويلصقهــا باآلخريــن.

حرية الصحافة

ليــس مــن الغريــب مواصلــة رضب حريــة الصحافــة يف فــرة الوبــاء، كــام هــو الحــال يف 

ــه بعــد تســلطي  ــة خــالل هــذه الفــرة كان ل ــة الصحاف ــع قمــع حري الســابق.إال أن طاب

مضاعــف حيــث يســتغل الخــوف مــن الوبــاء عــر “سياســة وبــاء” تعتــر املصــادر الرســمية 

هــي األكــر دقــة وغــر القابلــة للنقــد يف كل مــا يتعلــق بخطــة الدولــة يف مواجهــة الطــارئ 

الصحــي. وهــو أيًضــا غطــاء مضاعــف لــرب حقــوق اإلنســان بحجــة مواجهــة اإلرهــاب.

https://bit. : 32-حبــس رينــاد عمــاد 4 أيــام �ني »نــ�ش فيديوهــات خادشــة للحيــاء« عــىل تيــك تــوك. انظــر الرابــط التــالي
 ly/35Adzy1

https://bit.  : التــالي الرابــط  انظــر  »زيــكا«.  وصديقهــا  ســامي  منــار  تــوك«  التيــك  »فتــاة  بشــأن  النيابــة  مــن  33-قــرار 
 ly/3owHfog

 https://bit.ly/31Pf61Y : 34-تجديد حبس ريناد عماد فتاة »تيك توك« 45 يوًما. انظر الرابط التالي
 https://bit.ly/3pq0ale : 35-المرصي اليوم. انظر الرابط التالي

ريناد عامد هدير هادي منار سامي زمردة ابنة شري هانم

أكثر من

600
موقعا صحفيا

محجوبا

خالد البلشي
صحفي

موقع »البداية« حجب 
في يونيو 2017

موقع »كاتب« حجب 
في يونيو 2018 بعد 9 

ساعات من اطالقه

موقع »درب« حجب 
في 2020

https://bit.ly/35Adzy1
https://bit.ly/35Adzy1
https://bit.ly/3owHfog
https://bit.ly/3owHfog
https://bit.ly/31Pf61Y
https://bit.ly/3pq0ale
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المجلس األعلى لإلعالم: إعالء لقمع الصحافة

جــاءت املواقــع الصحفيــة والصحافــة اإللكرونيــة يف واجهــة القمــع خــالل فــرة الرصــد، ضمــن أرقــام تؤكــد تجــاوز عــدد املواقــع 

املحجوبــة يف مــر إىل أكــر 600 موقــع، يعتــر الحجــب غــر دســتوري إال أن النظــام كــرس لــه بعــض األدوات القانونيــة عــر صــدور 

قانــويِن مكافحــة جرائــم تقنيــة اإلنرنــت يف عــام 2018.

كان  املجلــس األعــى لتنظيــم اإلعــالم برئاســة مكــرم محمــد أحمــد قــد قــرر حجــب املوقــع اإللكــروين لصحيفــة الشــورى 6 أشــهر، 

لنــرشه تريحــات مل تــدل بهــا وزيــرة الصحــة وتــيسء إىل الصيادلــة وإلثارتــه القلــق بــن القــراء بتشــكيكه يف املنظومــة الطبيــة بشــكل 

عــام ومواجهــة أزمــة كورونــا عــى وجــه الخصــوص والســتخدامه ألفــاظ وعبــارات ال تليــق”، بحســب حيثيــات القــرار. 

كــام تواصلــت مالحقــة موقــع درب الــذي يعتــر أحــد منافــذ للمعلومــة حــول الوضــع يف مــر بعيــًدا عــن أبــواق النظــام. و“درب” 

ــد البلــي، حيــث ُحجــب ســابًقا موقعــان برئاســة تحريــره؛ موقــع “البدايــة” يف  هــو املوقــع الثالــث الــذي يُحجــب للصحفــي خال

يونيو/جــوان 2017، وموقــع “كاتــب” الــذي ُحجــب بعــد 9 ســاعات فقــط مــن إطالقــه يف يونيو/جــوان 2018، وهــو إحــدى مبــادرات 

الشــبكة العربيــة ملعلومــات حقــوق اإلنســان، التــي تعــرّض موقعهــا للحجــب يف أغســطس/أوت 2017.

وجــاء قــراره رقــم 16 لســنة 2020 بشــأن مــا نـُـرش مــن مقــاالت بصحيفــة “ املــري اليــوم “، وموقعهــا اإللكــروين، حــول ســيناء تحــت 

اســم مســتعار “ نيوتــن “.وقــرر املجلــس إلــزام الصحيفــة وموقعهــا اإللكــروين بنــرش وبــث اعتــذار واضــح ورصيــح للجمهــور عــن 

املخالفــات التــي ارتكبتهــا، وذلــك خــالل ثالثــة أيــام، وإلزامهــا بإزالــة املحتــوى املخالــف مــن املوقــع اإللكــروين، كــام ألــزم املجلــس 

الصحيفــة بــأداء غرامــة مقدارهــا مائتــن وخمســن ألــف جنيــه، وحجــب البــاب الــذي نـُـرشت وبُثــت بــه املــواد املخالفــة بالصحيفــة 

واملوقــع اإللكــروين ملــدة ثالثــة أشــهر. كــام هــو الحــال مــع موقــع جريــدة النبــأ التــي تــم تغرميهــا مببلــغ 50 ألــف جنيــه بتاريــخ 21 

مايو/مــاي 202036.

وخــالل األســبوع األخــر مــن شــهر يوليو/جويليــة 2020، قامــت مجموعــة مــن أفــراد الرشطــة املريــة باقتحام مقــر املوقــع اإللكروين 

“املنصــة” وتفتيــش أجهــزة الكومبيوتــر الخاصــة بالصحفيــن العاملــن يف املوقــع، وقامــت بإلقــاء القبــض عــيل رئيســة تحريــر املوقــع 

)نــورا يونــس( وحــن توجــه محامــي املوقــع لقســم املعــادي محــل الواقعــة قــام القســم بإنــكار وجودهــا يف البدايــة، ثــم أقــر بــه بعــد 

عــدة ســاعات وأبلغهــم أن نــورا ســتعرض يف الصبــاح الباكــر عــيل النيابــة العامــة، 

الحًقــا مســاء يــوم الخميــس 26 يونيو/جــوان 2020 قــررت نيابــة املعــادي اخــالء ســبيل الصحفيــة نــورا يونــس بكفالــة قدرهــا 10 آالف 

 جنيــه عــيل ذمــة التحقيقــات يف القضيــة رقــم 9455 لســنة 2020 37.

وملواجهــة النــرش بأســامء مســتعارة كانــت خيــار الصحفيــن ملواجهــة التضييــق والقمــع، أصــدر املجلــس األعــى لإعــالم قــراًرا بــأن 

تلتــزم املؤسســات الصحفيــة والصحــف واملواقــع اإللكرونيــة بعــدم نــرش أو بــث أي مــواد صحفيــة تحــت أســامء مســتعارة إال بعــد 

 https://bit.ly/3jwaxzP : و�ني لجريدة النبأ. انظر الرابط التالي 36-األعىل لإلعالم يمنع بث برنامج بالمحور ويحجب الموقع اإللك�ت
  https://daamdth.org/archives/10819 : 37-مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق اإلنسان. انظر الرابط التالي

خالل األسبوع األخير من شهر 
يونيو، قامت مجموعة من أفراد 

الشرطة المصرية باقتحام مقر 
الموقع اإللكتروني “المنصة” 

وتفتيش أجهزة الكومبيوتر الخاصة 
بالصحفيين العاملين في الموقع، 
وقامت بإلقاء القبض علي رئيسة 

ير الموقع )نورا يونس( تحر

https://bit.ly/3jwaxzP
https://daamdth.org/archives/10819
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ــات  ــم اإلعــالم يتضمــن مــدة اســتخدام االســم املســتعار والغــرض مــن اســتخدامه وبيان التقــدم بطلــب إىل املجلــس األعــى لتنظي

مســتخدمه وىف جميــع األحــوال ال يجــوز نــرش أو بــث املــواد املشــار اليهــا إال بعــد أخــذ موافقــة كتابيــة مــن املجلــس األعــى لتنظيــم 

اإلعــالم عــى اســتخدام االســم املســتعار. وهــو قــرار مثــر للســخرية ألنــه يؤكــد خــوف النظــام ويف نفــس الوقــت رغبتــه يف ضــامن 

هيمنتــه وقمعــه للعمــل الصحفــي.

ويف نفــس التوجــه، أثبــت املجلــس أنــه يراقــب املحتــوى الصحفــي ويســعى إىل التحكــم فيــه وتوجيهــه يف إطــار سياســات النظــام، 

حيــث قــرر وقــف بــث برنامــج نبــض الحيــاة املعــروض عــى قنــاة املحــور الفضائيــة، يف أي وســيلة إعالميــة أو إلكرونيــة أو رقميــة، 

ــب  ــج، ارتك ــه، أن الرنام ــان ل ــس، يف بي ــح املجل ــري. وأوض ــه م ــف جني ــة أل ــغ مائ ــداد مبل ــاة بس ــزام القن ــع إل ــة، م ــة دامئ بصف

مخالفــات بتقدميــه شــخصيات غــر مؤهلــة، واســتخدم عبــارات تثــر الــرأي العــام، وتهــول مــن املشــاكل ببعــض القــرى، وتثــر الذعــر 

وتكــدر الســلم العــام، وتــم بثــه دون الحصــول عــى تريــح مــن املجلــس طبقــا للقانــون.38

ــة عملهــن الصحفــي. وقــد  ــود ســعيد لإختفــاء القــرسي عــى خلفي ــة واملرجمــة مــروة عرفــة واملرجمــة خل كــام تعرضــت املدون

تــم ذلــك عــر عمليــات اعتقــال دون أذون نيابــة وتعمــد التعتيــم حــول وجهتهــن ملــدد مختلفــة. وهــو الحــال أيًضــا مــع الصحفــي 

هيثــم حســن الــذي ظهــر بنيابــة أمــن الدولــة والتحقيــق معــه عــى ذمــة القضيــة رقــم 586 لســنة 2020 التــي قــررت حبســه ملــدة 

15 يوًمــا. وانظمــت الصحفيــة شــيامء ســامي إىل قامئــة اإلعتــداء عــى الصحفيــن بعــد اعتقالهــا مــن منزلهــا باألســكندرية بتاريــخ 21 

مايو/مــاي 2020.

وقــررت نيابــة املعــادي إخــالء ســبيل لينــا عطــا اللــه، رئيســة تحريــر “مــدى مــر”، بكفالــة ألفــي جنيــه عــى ذمــة التحقيــق يف 

القضيــة رقــم 8009 لســنة 2020 جنــح املعــادي بعدمــا وجهــت لهــا تهمــة “تصويــر منشــأة عســكرية”، لتعــود مــرة أخــرى إىل قســم 

رشطــة املعــادي الســتكامل إجــراءات إخــالء الســبيل، وذلــك بعــد ســاعات مــن القبــض عليهــا، ظهــر يــوم 17 مايو/مــاي 2020، خــارج 

أســوار مجمــع ســجون طــرة، حيــث كانــت تجــري مقابلــة مــع ليــى ســويف، والــدة الناشــط املحبــوس عــالء عبــد الفتــاح.

ــان. فبعــد أن  ــز ودن ــر خــالل النصــف األول مــن شــهر مــاي كل مــن الصحفيــن مصطفــى األعــر، ومعت وشــملت سياســة التدوي

قــررت النيابــة العامــة إخــالء ســبيلهام بضــامن محــل إقامتهــام، عــى ذمــة التحقيقــات يف االتهامــات املوجهــة إليهــم يف القضيــة رقــم 

441 حــر أمــن دولــة عليــا،39 قامــت “بتدويرهــم” بتوجيــه ذات اإلتهامــات عــى ذمــة قضيــة جديــدة برقــم 1898 لســنة 2019 

حــر أمــن الدولــة وأمــرت بحبســهم 15 يوًمــا عــيل ذمــة التحقيقــات.

يتعــرض جميــع الصحفيــن لهــذه املامرســات بحجــج واهيــة تتعلــق مشــاركة جامعــة إرهابيــة يف تحقيــق أهدافهــا إســاءة اســتخدام 

وســائل التواصــل االجتامعــي، ونــرش أخبــار وبيانــات كاذبــة”.

 https://bit.ly/37E82Js : و�ني لجريدة النبأ. انظر الرابط التالي  -38األعىل لإلعالم يمنع بث برنامج بالمحور ويحجب الموقع اإللك�ت
 https://bit.ly/2TuJFWl : ن مصط�ن األعرص ومع�تن ودنان. انظر الرابط التالي

39-النيابة العامة: إخالء سبيل الصحفي�ي

https://bit.ly/37E82Js
https://bit.ly/2TuJFWl
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 ومنهم:

ــا بتاريــخ 16 مايــو/  الصحفــي القبطــي “ســامح حنــن”، مخــرج فيلــم “حيــاة البابــا” الــذي تقــرر حبســه ملــدة 15 يوًم
ماي 2020

 القــي القبــض عــى الصحفــي مبوقــع “درب” إســالم الكحــيل خــالل تغطيتــه حــادث وفــاة شــاب املنيــب بتاريــخ 9 ســبتمر 
2020 واقتيــاده إىل جهــة غــر معلومــة اىل أن ظهــر داخــل نيابــة أمــن الدولــة بتاريــخ 10 ســبتمر 2020 وتــم التحقيــق معــه 

يف القضيــة رقــم 855 لســنة 2020 حــر أمــن دولــة وقــررت حبســه 10 يــوم عــى ذمــة القضيــة.40

يحصــل كل مــا ســبق يف ظــل تحــول نقابــة الصحفيــن اىل بــوق للنظــام ليفــرض وصايــة أخالقويــة بحجــة الدفــاع عــن قيــم املجتمــع 

املــري فيــام غابــت بياناتــه حــول اإلنتهــاكات الســابقة.

الحق في اإلضراب والعمل: األولوية رأسمالية واألدوات أمنية

ــاب العمــل إىل  ــة بســبب تدهــور الوضــع االقتصــادي ولجــوء ارب عرفــت مــر خــالل فــرة الحجــر الصحــي عــدة إرضابــات عاملي

طــرد العــامل. وقــد تعاضــدت الســلطات األمنيــة معهــم مــن أجــل رضب الحــراك العــاميل. فقــد تــم توقيــف عــدة عــامل بنفــس 

الحجــج الواهيــة والجاهــزة التــي توجــه لناشــطي املجتمــع املــدين املــري. وتعمــد الســلطات اىل إيقــاف العــامل املربــن الذيــن 

كانــوا بصــدد االحتجــاج ضــد طردهــم او خفــض أجورهــم. وقــد تعمــد رجــال األعــامل التخفيــض يف األجــور مــن أجــل دفــع العاملــن 

إىل تــرك العمــل واملوافقــة عــى الخــروج إىل املعــاش املبكــر لتصفيــة الرشكــة وترسيــح العــامل والتهــرب مــن رصف مكافــأة نهايــة 

الخدمــة كــام نــص عليهــا القانــون. وهــو الحــال مــع العاملــن ال300 يف رشكــة ســيتكور للغــزل مبدينــة بــرج العــرب باألســكندرية، 

الذيــن لجــأ عــدد منهــم إىل اإلرضاب عــن الجــوع. وقــد نُقــل أحدهــم اىل املستشــفي، حســب دار الخدمــات النقابيــة.41

ال يختلــف حــال العــامل يف القطــاع الطبــي عــن غرهــم حيــث عمــدت الســلطات اىل اعتقــال العديــد مــن األطبــاء عــى 

خلفيــة نــرش أراء لهــم متعلقــة بجائحــة كورونــا. ســواء تعلــق األمــر بكشــف الوضــع الصحــي أو متعلًقــا بظــروف العمــل 

ــاوى  ــامدة الص ــار ح ــام املستش ــب الع ــاء النائ ــة األطب ــت نقاب ــد خاطب ــي، وق ــاع الصح ــون يف القط ــه العامل ــذي يواجه ــر ال والخط

ــاء التحقيقــات معهــم وحضــور  ــة برسعــة اإلفــراج عنهــم لحــن انته ــم القبــض عليهــم وطالبــت النقاب ــن ت ــاء الذي بخصــوص األطب

ــا.42 ــاًل له ــا أصي ــاره حق ــات باعتب ــاء التحقيق ــة أثن ــل للنقاب ممث

ــاء مــن  ــاء، ومنعــت األطب ــة األطب ــة مشــددة حــول مقــر نقاب ويف اســتعراض للعنــف األمنــي، فرضــت قــوات األمــن إجــراءات أمني

 https://bit.ly/34vWSnV : 40-الشبكة العربية لمعلومات حقوق األنسان. انظر الرابط التالي
https://bit. : اب عــن الطعــام. انظــر الرابــط التــالي  -41�ني �شكــة ســيتكور للغــزل والنســيج بــ�بج العــرب إدارة ال�شكــة تتعســف وتتجاهــل العمــال.. والعمــال يــردون باالعتصــام واال�ن

 ly/37HtGML
 https://bit.ly/35BJjTp : 42 مرص: العاملون �ني المجال الصحي يواجهون خيارات مستحيلة »الموت أو السجن».انظر الرابط التالي- 

https://bit.ly/34vWSnV
https://bit.ly/37HtGML
https://bit.ly/37HtGML
https://bit.ly/35BJjTp
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دخولهــا، للحيلولــة دون عقــد مؤمتــر صحفــي يــوم 27 يونيو/جــوان 2020، كان مقــرًرا للــرد عــى تريحــات رئيــس الــوزراء التــي 

هاجــم فيهــا األطبــاء43.

ــم  يف املقابــل، قــررت النقابــات املهنيــة الطبيــة يف مــر حــر عــدد ضحاياهــا خــالل مكافحــة فــروس كورونــا تحــت شــعار “عظّ

شــهيدك”، وذلــك يف أعقــاب تريحــات رئيــس الــوزراء املــري مصطفــى مدبــويل، التــي اتهــم فيهــا بعــض األطبــاء بـ”التقاعــس” عــن 

أداء عملهــم، مــا أدى إىل زيــادة إصابــات فــروس كورونــا، وارتفــاع نســبة الوفيــات بــه. وهــو خطــاب غــر مســؤول تُلقــي فيــه الدولــة 

باملســؤولية عــى عاتــق العاملــن يف املجــال الطبــي. واحتــج مجلــس نقابــة األطبــاء رســميًا عــى تريحــات رئيــس الــوزراء املــري، 

الــذي قــال إّن “عــدم انتظــام بعــض األطبــاء كان ســبباً يف زيــادة عــدد الوفيــات وطالبــت النقابــة رئيــس الــوزراء باالعتــذار والراجــع 

عــن هــذه التريحــات منعــاً للفتنــة44.

ــام  ــب الع ــاوي النائ ــامدة الص ــار ح ــوان 2020 املستش ــوم 30 يونيو/ج ــاء ي ــة لألطب ــة العام ــت النقاب ــل، خاطب ــب متص ــيل جان وع

بخصــوص القبــض عــيل الدكتــور محمــد معتــز منــدور الفــوال - عضــو مجلــس نقابــة أطبــاء الرشقيــة. الــذي تــم إلقــاء القبــض عليــه 

عــى ذمــة القضيــة رقــم 558 لســنة 2020، وذلــك عــى خلفيــة الــرد عــى تريحــات لرئيــس الــوزراء التــي  أثــارت جمــوع األطبــاء، 

علــاًم بــأن الالئحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم 45 لســنة 1969 الصــادرة بالقــرار رقــم 235 لســنة 1974 قــد نصــت يف املــادة رقــم 62 

الفقــرة )ب( عــى أنــه ال يجــوز محاســبة العضــو بســبب نشــاطه النقــايب. وقــد واصلــت النقابــة مطالباتهــا الحقــا خــالل شــهر جويليــة 

بخصــوص األطبــاء أحمــد صفــوت إبراهيــم عــى، عضــو مجلــس نقابــة أطبــاء القاهــرة، وآالء شــعبان حميــدة، وأحمــد صــرة، وهــاين 

 https://bit.ly/3kKJlyR : 43- بعد حصارها ومنع األطباء من دخولها.. نقابة األطباء تؤجل مؤتمرا للرد عىل اتهامات الحكومة المرصية. انظر الرابط التالي
 https://bit.ly/2HuaVlz : 44-نقابات مرص الطبية ترّد عىل الحكومة بحملة »عّظم شهيدك». انظر الرابط التالي

»أطباء مصر، منذ بداية الجائحة، يقدمون أروع مثال للتضحية والعمل وسط 
 من العمل في ظروف صعبة ونقص 

ً
ضغوط عظيمة في أماكن عملهم، بدءا

معدات الوقاية في بعض المستشفيات، إلى االعتداءات المستمرة على األطقم 
الطبية على مسمع ومرأى من الجميع، ولم يصدر حتى قانون لتجريم االعتداءات. 

 تعسف إداري، ومنع اإلجازات الوجوبية، األمر الذي 
ّ

كما هم يعملون في ظل
طالما طالبت بتعديله نقابة األطباء في مخاطبات ولقاءات متكّررة معكم، وكل 

ذلك وأطباء مصر صامدون في المستشفيات لحماية الوطن«
بيان مجلس نقابة األطباء 

من الضروري رفع يد النظام ممثلة 
في رئيس الجمهورية عن بقية 

السلطات. وهو ما يقتضي عدم 
استغالله للمؤسسات التابعة للسلطة 
التنفيذية كوزارة الدفاع والداخلية 

ومجلس األمن القومي والجيش 
واإلستخبارات

https://bit.ly/3kKJlyR
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بكــر عــى كحيــل.

التوصيات

السلطة التنفيذية:
 مــن الــروري رفــع يــد النظــام ممثلــة يف رئيــس الجمهوريــة عــن بقيــة الســلطات. وهــو مــا يقتــي عــدم اســتغالله 
ــش واإلســتخبارات و  ــس األمــن القومــي والجي ــة ومجل ــاع والداخلي ــوزارة الدف ــة ك للمؤسســات التابعــة للســلطة التنفيذي
ــن  ــوع م ــوق اإلنســان كن ــس حق ــس األعــى لإعــالم ومجل ــات الرســمية كاملجل ــات يف املؤسســات والهيئ اســتغالل التعيين

ــن للنظــام ــازات للموال املســاومة واإلمتي

 التوقف عن إصدار حالة الطوارئ التي أصبحت مبدأ، وهي يف األصل حالة استثناء.

 التخــيل عــن خطــة املستشــار العســكري يف املحافظــات التــي تهــدد بعســكرة النظــام أكــر، مــع العــودة اىل مســار تعزيــز 
الســلطة املحليــة  املنتخبــة لتعزيــز ال مركزيــة تقــرب الســلطة مــن املواطــن.

 التوقف عن استهداف املعارضة عر سياسة ممنهجة ترشف عليها وزارات الداخلية والدفاع والقوات املسلحة

ــادات  ــة بالقي ــة والالمركزي ــات املركزي ــدل حشــد املؤسســات والهيئ ــدين ب ــم امل ــس الحك ــودة اىل تكري  عــى النظــام الع
ــكرية العس

 ال بد من إصالح املنظومة السجنية التي اصبحت عى ما هي عليه غرفة سوداء للموت البطيء

السلطة التشريعية:
 عــى الســلطة الترشيعيــة العمــل عــى اســتعادة اســتقالليتها بــدل انخــراط النــواب واالحــزاب يف منظومــة مــواالة تســتغل 
صــوت وإرادة الشــعب املــري. األمــر الــذي يقتــي إعــادة تنقيــح قــواين أصبحــت أداة اســتغالل وســيطرة عــى الســلطة 

الترشيعية:

 أحكام قانون تنظيم مبارشة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014

 القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية لالنتخابات.

 القانون رقم 232 لسنة 1959 يف شأن رشوط الخدمة والرقية لضباط القوات املسلحة

 القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة عى شئون الدفاع عن الدولة وعى القوات املسلحة

 القانون رقم 20 لسنة 2014 بإنشاء املجلس األعى للقوات املسلحة

 القانون رقم 46 لسنة 1973 بشأن الربية العسكرية مبرحلتي التعليم الثانوي والعايل

 القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظامت الدفاع الشعبي 

 أصبــح لزاًمــا إعــادة النظــر يف قانــون العمــل األهــيل الــذي أصبــح أداة إدانــة للعمــل الســيايس والجمعيــايت بــدل أن يكــون 
تنظيم أداة 

الحقوق والحريات والعمل المدني
ــت  ــر مســتمرة جعل ــون مــن سياســة تدوي ــن يعان ــروري اطــالق رساح ناشــطي املجتمــع املــدين املــري الذي  مــن ال

ــون يف الســجون ــم يقبع اغلبه

 عــى النظــام املــري تعزيــز حريــة الصحافــة يف إطــار تكريــس حريــة التعبــر بــدل العمــل عــى تتبــع سياســة تعتيــم 
ــة محــل  ــة والرقمي ــة املكتوب ــا، أصبحــت الصحاف ــة. عمليً ــالبة للحري ــن الخاضعــن ألحــكام س ــن أو املواطن ــدد املواطن ته

تهديــد جــدي وخطــر

 من الروري إعادة تكريس العمل النقايب وتعزيز الحقوق اإلقتصادية واإلجتامعية والحق يف اإلرضاب

 تكريس حق النفاذ للمعلومة يف إطار القدرة عى تقييم السياسات العامة يف الوقت العادي ويف فرة األزمات
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من الضروري رفع يد 
النظام ممثلة في رئيس 

الجمهورية عن بقية 
السلطات. وهو ما يقتضي 
عدم استغالله للمؤسسات 

التابعة للسلطة التنفيذية 
كوزارة الدفاع والداخلية 

ومجلس األمن القومي 
والجيش واإلستخبارات


