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مصر

ال إنتقــال يف مــر إال نحــو الدكتاتوريــة العســكرية ،يف شــكل
مــن أشــكال القمــع مكشــوف الوجــه .وهــو قمــع عابــر للمؤسســات
والنصــوص القانونيــة حيــث خلــق منظومــة تحكُــم ترجــع خيوطهــا
إىل رأس الســلطة التنفيذيــة عبــد الفتــاح الســييس .ال ميكــن الحديــث
فعل ًيــا عــن تــوازن بــن الســلطات الثــاث فالقضــاء يحكــم بــإرادة
النظــام يف حبــس الناشــطني وإســتبعاد املعارضــن يف االنتخابــات،
فيــا الســلطة الترشيعيــة وضعــت جملــة القوانــن التــي أطــرت
بقــاء الســييس ونظامــه إىل مــا أبعــد مــن ســنة  .2030أحتفــل الرئيــس
الســييس يــوم  19نوفمــر 2020بعيــد ميــاده الـــ ،66ليبقــى عــى
رأس هــرم الســلطة إىل حــدود الثامنــن مــن عمــره ،وهــو العســكري
الــذي يحــرص فقــط عــى بنــاء اقتصــاد العســكر وثروتــه يف مأسســة
محمومــة لهيمنــة الســلطة العســكرية عــى مدنيــة الدولــة.
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كانــت واضحــة .وهــي قامئــة مواليــة للنظــام .لكــن ظهــرت بعــض الشــكاوى التــي أكــدت عــى وجــود إخــاالت جســيمة متــس مــن نزاهــة العمليــة االنتخابيــة.
فقــد تقــدم الدكتــور محمــد فــؤاد ،عضــو مجلــس النــواب ،ومرشــح الحــزب املــرى الدميقراطــى عــن دائــرة العمرانيــة والطالبيــة ،مبذكــرة لقســم رشطــة العمرانيــة بشــأن
بعــض املخالفــات الجســيمة التــي تــر وتخــل بســر العمليــة اإلنتخابيــة.
وقــال فــؤاد ىف نــص الخطــاب« :نوجــه عنايــة ســيادتكم أننــا الحظنــا وعــى مــدار اليــوم األول النتخابــات مجلــس النــواب  2020بعــض املخالفــات الجســيمة التــي تــر وتخــل
بســر العمليــة اإلنتخابيــة يف دائــرة قســم العمرانيــة ،متثلــت يف إقامــة العديــد مــن املرشــحني واألحـزاب لنقــاط تجمــع وصوانــات مبناطــق متفرقــة مــن الدائــرة بحشــد الناخبــن
مســتخدمني املــال نظــر التصويــت لصالحهــم حيــث يتــم داخلهــا جمــع البطاقــات الشــخصية للمواطنــن وتوزيــع مبالــغ نقديــة وهدايــا عينيــة لهــم وتوجيههــم النتخابهــم،
ـال بأحــكام الدســتور و قانــون
كذلــك أيضً ــا إســتغالل بعــض الجمعيــات الخرييــة واســتخدامها يف حشــد املواطنــن املنتفعــن منهــا ورشاء أصواتهــم اإلنتخابيــة ،وهــو مــا يعــد إخـ ً
تنظيــم مبــارشة الحقــوق السياســية رقــم  45لســنة  2014وتعديالتــه وأيضً ــا ق ـرارات الهيئــة الوطنيــة لإلنتخابــات بشــأن انتخابــات مجلــس النــواب  2020والتــي حظــرت كل
هــذه املامرســات التــي تؤثــر عــى نزاهــة وحياديــة العمليــة االنتخابيــة».1.

 -Iالسياسات والتشريعات المتعلقة باإلنتقال الديمقراطي:

لكن وكام كان متوق ًعا جاءت الهيئة الوطنية لإلنتخابات لتعلن عن أن املرحلة األوىل قد متت دون مخالفات يف بيان إعالن نتائج املرحلة األوىل.
املرحلة الثانية 7 :و 8نوفمرب 2020
 4032مرش ًحا بالنظام الفردي
 8قوائم بنظام القامئة تضم  284مرش ًحا أساس ًيا ومثلهم احتياط ًيا
 36حزبًا
عدد الدوائر اإلنتخابية 143 :دائرة للمقاعد الفردية و 4دوائر للقوائم

شــهدت هــذه الفــرة املشــمولة بالرصــد انتخابــات مجلــس النــواب وانتخابــات مجلــس الشــيوخ.
وقــد ترجمــت اإلنقــاب القانــوين عــى مســار اإلنتقــال الدميقراطــي املأمــول منــذ الثــورة والــذي
نــص عليــه الدســتور املــري .عكســت االنتخابــات مأسســة القمــع وهيمنــة النظــام فــا وجــود
ألصــوات معارضــة التــي تــم قولبتهــا يف صــورة املعارضــة الوطنيــة والهادئــة ،أي أنهــا معارضــة ال
يجــب أن تخــرج عــى مــا يــروج لــه النظــام أو ال ترفــع صوتهــا إحتجا ًجــا بــل لرشعنــة مــا يتخــذه
ال غــر .بــل وحتــى يف ظــل هــذه اإلشـراطات املفروضــة مــن النظــام ،عمــل األخــر عــى إخراجهــا
مــن الســلطة الترشيعيــة بغرفتيهــا حيــث غــاب أغلــب رموزهــا يف الربملــان الســابق.

أثــارت التقســيامت املعتمــدة يف الدوائــر االنتخابيــة جــدلً بســبب اتاحتهــا الفرصــة لألحـزاب املدعومــة مــن النظــام للعمــل يف دوائــر كبــرة جغرافيــا فيــا يواجــه املســتقلون
دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا
القليوبي�ة 14

توزيع مقاعد
الدوائر الخاصة
بالقائمات:

1.1السلطات الثالث والتوازن بينها:
يبــدو الحديــث عــن التــوازن يف غــر محلــه يف ظــل سياســة النظــام املــري .يبقــى التــوازن قيمــة قانونيــة وإجرائيــة
وحقوقيــة يحتــج بهــا التقريــر عــى املامرســات والسياســات والترشيعــات إال أنهــا غائبــة متا ًمــا عــن ذهــن وعقــل النظــام
الدكتاتــوري.

دائرة قطاع شرق الدلتا
دمياط 6
بورسعيد 2
الشرقية 21

أ) اإلنتخابات التشريعية
أعلنــت الهيئــة الوطنيــة لالنتخابــات يــوم  5أكتوبــر  2020برئاســة املستشــار الشــن إبراهيــم نائــب رئيــس محكمــة
النقــض ،رســميًا القامئــة النهائيــة بأســاء املرشــحني النتخابــات مجلــس النــواب ،وذلــك بعــد االنتهــاء مــن مراجعــة كافــة
األحــكام الصــادرة مــن املحكمــة اإلداريــة العليــا مبجلــس الدولــة.

دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد

•المرحلــة األولى 21:و 23أكتوبر للمصريي�ن فى الخارج ويويم  24و 25أكتوبر للمصريي�ن
فى  14محافظة

رغــم مــا أن هــذه املرحلــة قــد بــدت دون توتـرات إال أن ســيطرة قامئــة مســتقبل وطــن الفعليــة عــى العمليــة االنتخابيــة

أسيوط

سوهاج

المستشار الشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض

القاهرة 31

 16الغربي�ة

 13المنوفية

دائرة قطاع غرب الدلتا
 20البحيرة

 17أسكندرية
 4مطروح

اسماعلية 4

شمال سين�اء 5
السويس 2

جنوب سين�اء 2

•انتخابات مجلس النواب المصري:

الدهلقية 18

 6كفر الشيخ

قنا

األقصر

أسوان

11

 23الجيزة
 9الفيوم
 8بين سويف

 14المني�ا

 2الوادي الجديد

13
9
4
4

البحر األحمر 3

 -1النائب محمد فؤاد يتقدم بمذكرة لشرطة العمرانية بشأن مخالفات تضر بسير العملية االنتخابية .انظر الرابط التاليhttps://bit.ly/2XmQxHd :
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ماكينــات إنتخابيــة تدعــم مرشــحي النظــام واملوافــق عليهــم أمنيًــا أو هــم مرشــحون مــن خلفيــة عســكرية وأمنيــة.
•الحصانة في مجلس النواب المصري:

حــدد الفصــل الثــاين مــن البــاب الحــادي عــر بالئحــة مجلــس النــواب ،تفاصيــل وأنــواع الحصانــة التــي يتمتــع بهــا النــواب داخــل املجلــس ،حيــث قســمها إىل فرعــن :األول
الحصانــة املوضوعيــة ،والثــاين الحصانــة اإلجرائيــة.
ونصــت املــادة  355عــى أن الحصانــة املوضوعيــة هــي أال يُســأل عضــو مجلــس النــواب عــا يبديــه مــن آراء تتعلــق بــأداء أعاملــه يف املجلــس أو يف لجانــه .ونــص الفــرع
الثــاين بخصــوص الحصانــة اإلجرائيــة يف املــادة  356عــى أنــه ال يجــوز يف غــر حالــة التلبــس بالجرميــة ،أثنــاء دور انعقــاد مجلــس النــواب ،أن تتخــذ ضــد أي عضــو مــن أعضائــه
أيــة إجـراءات جنائيــة يف مــواد الجنايــات والجنــح ســواء يف مرحلــة التحقيــق أو اإلحالــة إىل املحاكمــة ،إال بــإذن ســابق مــن املجلــس يف كل منهــا .وىف غــر دور انعقــاد املجلــس،
يتعــن التخــاذ أي مــن هــذه اإلجـراءات أخــذ إذن مكتــب املجلــس ،ويخطــر املجلــس عنــد أول انعقــاد مبــا اتخــذ مــن إجـراء يف هــذا الشــأن.
ســبق ملجلــس النــواب املــري رفــع الحصانــة عــن بعــض النــواب بســبب الرشــوة والفســاد وتزويــر توقيعــات النــواب يف املجلــس والتطبيــع الربملــاين بعــد لقــاء النائــب
توفيــق عكاشــة مــع الســفري اإلرسائيــي يف بيتــه .لكــن يف املقابــل ،مثلــت الحصانــة مهربًــا مــن اتهامــات للعديــد مــن النــواب ،وكان أبرزهــم مرتــى منصــور رئيــس نــادي
دينا عبد العزيز
عبد الحميد الشيخ
مدحت الرشيف
محمد أبو حامد
عيد هيكل
حمدي بخيت
سحر عتامن
أحمد الطنطاوي
محمد أبو املجد نصار
عبد الحميد كامل
هشام عبد الواحد
هيثم الحريري
إيهاب السالب
أحمد الخشب
صالح حسب الله
محمد أسامة أبو املجد
السيد حجازي
تامر الشهاوي
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الزمالــك إىل جانــب كل مــن:
تفصيل بالنواب الذين ترشحوا النتخابات املجلس يف دورته الجديدة لكنهم فشلوا يف نيل مقعد جديد .بينام مل يرتشح عدد آخر من النواب ممن تشملهم
ً
متثل القامئة السابقة
مطالب رفع الحضانة أو تالحقهم تهم جزائية .وهم اآليت ذكرهم:
عالء عبد املنعم
حسني عيىس
محمد السويدي
مجدي مرشد
محمد عيل يوسف
متثل الحصانة الربملانية واجهة حامية للعديدين ممن انخرطوا يف الحياة السياسية ضمن عالقات الحكم القامئة عىل الزبونية السياسية واملحسوبية ومصالح النفوذ املايل
واإلقتصادي .وهي إشكالية قد تطرح ايضً ا يف مجلس الشيوخ الذي يجب أن يعمل عىل الالئحة الخاصة به.
•مجلس الشيوخ المصري:

بعــد انتخابــات مجلــس الشــيوخ املــري ،خــال شــهر أوت/أغســطس  ،2020ومــا تــم رصــده مــن اســتخدام للــال الســيايس والدعــم الكبــر للتحالفــات املواليــة للنظــام،
صــدر ق ـرار رئيــس الجمهوريــة عبــد الفتــاح الســييس ،رقــم  590لســنة  ،2020بتعيــن  100عض ـ ًوا مبجلــس الشــيوخ ،وهــو مــا يدخــل يف صالحياتــه مبقتــى التعديــات عــى
الدســتور املــري 2.ويف أول انعقــاد للمجلــس فــاز املستشــار عبــد الوهــاب عبــد ال ـرازق رئيــس حــزب مســتقبل وطــن ،مبنصــب رئيــس مجلــس الشــيوخ 3.رغــم أن هــذه
الشــخصية محســوبة عــى القضــاء املــري إال أنــه كان مــن املتوقــع توليــه
رئاســة املجلــس رئيــس الحــزب املــوايل للنظــام وإصــداره ألحــكام تتــاىش
مــع سياســات النظــام يف مــر.
•من هو المستشار عبد الوهاب عبد الرازق؟!

شــغل املذكــور مناصــب قضائيــة مــن بينهــا قضــاء مجلــس الدولــة
ورئاســة املحكمــة الدســتورية العليــا ،والتــي كان مــن أبــرز أحكامهــا خاللهــا،
يف مــارس  ،2018االســتمرار يف تطبيــق االتفــاق بإعــادة ترســيم الحــدود
البحريــة بــن مــر والســعودية ،والــذي شــمل التنــازل عــن جزيــريت ت ـران
وصنافري.
يف النصــف الثــاين لشــهر أكتوبــر ،تــم تعيــن رئيــس حــزب «الوفــد» بهــاء
الديــن أبــو شــقة ،واإلعالميــة فيبــي فــوزي جرجــس عــن حــزب «الشــعب
الجمهــوري» ،كوكيــي املجلــس .بــدأت الخروقــات يف مجلــس الشــيوخ منــذ
بدايــة عملــه حيــث يعتــر تعيــن أبــو شــقة مخال ًفــا لضوابــط املــادة رقــم
 252مــن الدســتور املــري ،والتــي نصــت عــى أنــه «ال يجــوز الجمــع بــن
عضويــة مجلــس الشــيوخ وعضويــة مجلــس النــواب» ،إذ إن هيئــة مكتــب
مجلــس النــواب مل تجتمــع للبــت يف طلــب االســتقالة الــذي تقــدم بــه رســم ًيا
4
قبــل ســاعات قليلــة .والح ًقــا خــال شــهر نوفمــر تــم إعــان شــغور مقعده.
 -2عاجل..الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتعيين أعضاء مجلس الشيوخ .انظرالرابطالتاليhttps://bit.ly/3hUqd0G :
 -3رئيس حزب مستقبل وطن يفوز برئاسة مجلس الشيوخ .انظرالرابطالتاليhttps://bit.ly/3bpANLA :
 -4مصر :أبو شقة يجمع بين عضويتي النواب والشيوخ بالمخالفة للدستور .انظر الرابط التاليhttps://bit.ly/3pWmeDj :

مركز دعم التحول الدميقراطي وحقوق االنسان  -دعم
مــا يجمــع انتخابــات مجلــس الشــيوخ ومجلــس النــواب ،باإلضافــة إىل املــال الســيايس وســيطرة النظــام
الســيايس عليهــا مــع قمــع املعارضــة ،هــو صــات القرابــة واملحســوبية العائليــة داخــل مجلــي الســلطة
الترشيعيــة 5.وهــو مــا رصدتــه عــدة مصــادر إعالميــة وحقوقيــة .ميثــل هــذا املعطــي دليـ ًـا عــى مأسســة
الهيمنــة السياســة واســتدامة لعالقــات الحكــم غــر الدميقراطيــة .فقــد أصبحــت العائلــة والقرابــة الدمويــة
أحــد أدوات الحكــم مــن خــارج العمليــة الدميقراطيــة واش ـراطاتها.
وهنا عرض بسيط لعالقات القرابة املعروفة يف الوسط السيايس:

14

يمثل معطي صالت

القرابة والمحسوبي�ة
العائلية داخل

وكيــا يف مجلــس الشــيوخ ،تخــوض ابنتــه أمــرة انتخابــات مجلــس
ً
بهــاء الديــن بوشــقة ،املعــن
النــواب ضمــن القامئــة الوطنيــة «مــن أجــل مــر» بقطــاع شــال ووســط وجنــوب الصعيــد.

مجليس السلطة
ً
التشريعية دليل على

الفنــان يحيــى الفخ ـراين ،املعــن يف مجلــس الشــيوخ ،كانــت زوجتــه مليــس جابــر عض ـ ًوا يف مجلــس
النــواب املنقــي.

السياسة واستدامة

تيســر مطــر ،رئيــس حــزب إ رادة جيــل ،عضــو مجلــس الشــيوخ ،يخــوض ابنــه محمــد ســباق
انتخابات النواب ضمن تنسيقية شباب األحزاب.

مصطفــى بكــري العضــو يف مجلــس النــواب املنقــي ،جــاء اســم شــقيقه محمــود ضمــن املعينــن يف
مجلــس الشــيوخ.
أحمــد فــؤاد أباظــة عضــو مجلــس النــواب املنقــي عــن محافظــة الرشقيــة ،جــاءت ابنتــه ي ـرا
ضمــن املنتخبــن يف مجلــس الشــيوخ عــن حــزب مســتقبل وطــن.
عفــت الســادات العضــو يف مجلــس الشــيوخ ،وابــن أخيــه ســامح الســادات عضــو أيضً ــا يف مجلــس
الشــيوخ.
أرشف رشــاد ،األمــن العــام لحــزب مســتقبل وطــن ،عضــو مجلــس النــواب املنقــي ،واملرشــح الحــايل
ضمــن القامئــة الوطنيــة ،أخــوه محمــد عضــو يف مجلــس الشــيوخ.
محمــد الجارحــي املرشــح لخــوض انتخابــات النــواب عــن القامئــة الوطنيــة ،ابــن عمــه عبــد القــادر
الجارحــي عضــو يف مجلــس الشــيوخ ،وهــو أمــن حــزب مســتقبل وطــن يف الفيــوم.
فخــري طايــل ،عضــو مجلــس النــواب املنقــي عــن املنوفيــة ،خــاض مــع أختــه شــرين االنتخابــات
الترشيعيــة ضمــن القامئــة الوطنيــة.

التقرير ربع السنوي أكتوبر  -ديسمرب 2020
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مأسسة الهيمنة

لعالقات الحكم غير

الديمقراطية .فقد
أصبحت العائلة

والقرابة الدموية أحد

أدوات الحكم من خارج

العملية الديمقراطية

واشتراطاتها.

محمــود الضبــع ،عضــو مجلــس النــواب املنقــي عــن قنــا ،وابنــة عمــه غــادة الضبــع ،خاضــا
االنتخابــات الترشيعيــة عــن القامئــة الوطنيــة.
يارس زيك الفائز مبقعد يف مجلس الشيوخ عن القامئة الوطنية ،أخوه رجل األعامل حسام زيك خاض االنتخابات الترشيعية عن حزب مستقبل وطن بالقاهرة.
النائــب الســابق بكــر أبــو غُريــب خــاض انتخابــات النــواب عــن دائــرة البدرشــن والعيــاط بالجيــزة ،بينــا ترتشــح زوجتــه النائبــة نوســيلة إســاعيل عــن دائــرة فاقــوس
بالرشقية.
مرتــى منصــور عضــو مجلــس النــواب املنقــي عــن الدقهليــة ،خــاض ابنــه النائــب الســابق أحمــد مرتــى االنتخابــات الترشيعيــة عــن دائــرة الجيــزة والدقــي
والعجــوزة.
 -5آباء وأبناء وأخوة في «شجرة البرلمان» ...صالت دم وقرابة بين أعضاء «النواب» و«الشيوخ» .انظر الرابط التاليhttps://bit.ly/3oq9jZZ :

المحور الخاص

اقتصاد العسكر :بن�اء مصر أم بن�ا ء هيمنة النظام

يف منتصــف العــام  ،2019تلقــت مــر آخــر قســط بقيمــة مليــاري دوالر مــن القــرض البالــغ  12مليــار دوالر الــذي قدمــه صنــدوق النقــد الــدويل يف العــام ُ ،2016مســتكمل ًة
بذلــك الربنامــج املتفــق عليــه بنجــاح .لكــن املراجعــة النهائيــة التــي أجراهــا صنــدوق النقــد الــدويل إلصالحــات مــر التــي شـكّلت األســاس للموافقــة عــى الــرف النهــايئ
مل تكــن مقنعــة متا ًمــا .فاالقتصــاد املــري يعتمــد بشــكل كبــر عــى القطــاع العــام الــذي تقــوده املؤسســة العســكرية ،الــذي أثبــت عــدم قدرتــه عــى تحقيــق النمــو طويــل
6
األجــل والــذي يعتــر رضوريًــا النتشــال ماليــن املرصيــن مــن براثــن الفقــر.
يف فربايــر  2020وقّــع صنــدوق مــر الســيادي اتفاقيــة تعــاون مــع جهــاز مرشوعــات الخدمــة الوطنيــة ،يف محاولــة مــن القــوات املســلحة لتهيئــة بعــض األصــول التابعــة
للجهــاز لإلســتثامر املحــي واألجنبــي ،وتوســيع قاعــدة ملكيتهــا .تأســس جهــاز مرشوعــات الخدمــة الوطنيــة للقــوات املســلحة ،يف عهــد الرئيــس الراحــل أنــور الســادات ،لضــان
تحقيــق اإلكتفــاء الــذايت مــن احتياجــات القــوات املســلحة ،مــع طــرح فائــض اإلنتــاج يف الســوق املحليــة وامل ُعاونــة يف مرشوعــات التنميــة اإلقتصاديــة للدولــة كمرشوعــات
توســعت صالحيــات الجهــاز وأصبــح امل ُحـ ّرك األكــر القتصــاد البــاد
البنيــة األساســية واملرشوعــات التنمويــة يف املحافظــات الحدوديــة .ويف عهــد الرئيــس عبــد الفتــاح الســييس ّ
مــن خــال مشــاركته يف كافــة املجــاالت الحياتيــة ومنافســته للقطــاع الخــاص .وبفضــل القانــون رقــم  177لعــام  ،2018فــإن الصنــدوق ،امل ُوقِّــع حديثًــا عــى اإلتفاقيــةَ ،محمــي
مــن الطعــون املدنيــة ،وذلــك مــن أجــل تعزيــز خطــط الرئيــس لخلــق اقتصــاد عســكري مصــون.
والقانــون رقــم  177لعــام  ،2018الــذي صـدّق عليــه الرئيــس الســييس ،يســتهدف تنميــة مــوارد الدولــة واســتغالل أصولهــا ،مبــا يف ذلــك الــركات واملصانــع الحكوميــة امل ُغلقــة
أو غــر امل ُسـتَ َغلّة التــي ت ُحقــق أربا ًحــا ُمنخفضــة .ويف  26ديســمرب  ،2018وافــق مجلــس الــوزراء املــري عــى تعديــات عــى القانــون التــي متنــح رئيــس الجمهوريــة الحــق
أي مــن األصــول غــر امل ُسـتَ َغلّة اململوكــة للدولــة إىل الصنــدوق ،مــع قــر الطعــن عــى قـرارات الرئيــس عــى املالــك أو الصنــدوق الــذي ينقــل ملكيــة ذلــك
يف نقــل ُملكيــة ّ
األصــل فقــط – مــن دون اآلخريــن .ووف ًقــا للتعديــات ،ال يُســمح ألي شــخص بتقديــم مطالبــات بطــان العقــود التــي أبرمهــا الصنــدوق .وتلتــزم املحاكــم مــن تلقــاء نفســها
 -6االقتصاد المصري :في براثن الدولة العميقة – جورج العبد ،مركز مالكوم كير– كارنيغي للشرق األوسط  26أكتوبر .2020
https://carnegie-mec.org/2020/10/26/ar-pub-83028
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في عهد السييس،
زادت إمبراطورية

الجيش اإلقتصادية،

وأصبحت تعمل اآلن
في تجارة األلبان

واألدوية ووسائل

النقل ،وصارت تضم

نحو  2300مشروع

يعمل فيها  5ماليي�ن

موظف مدني ،في

مجال الصناعات
ّ
ُ
الثقيلة والمتخصصة،
وقطاعات الزراعة،

والمزارع السمكية،

والمحاجر والمناجم،

والمقاوالت ،والبني�ة

التحتي�ة وغيرها من

المشروعات العمالقة

في الدولة
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بعــدم قبــول الطعــون أو املطالبــات امل ُتعلقــة بهــذه النزاعــات .ويحــق أيضً ــا للصنــدوق ،بقـرار مــن الرئيــس ،امتــاك
أي صعوبــات .مبعنــى آخــر ،إذا
الرشكــة أو املصنــع بامللكيــة املنقولــة حديثًــا ،وبيعــه ألي مســتثمر أجنبــي مــن دون ّ
تــم تحويــل ملكيــة أي رشكــة حكوميــة إىل الصنــدوق ،ثــم قــام الصنــدوق ببيــع الرشكــة إىل مســتثمر أو وضعهــا يف
البورصــة ،فــا يحــق ألي مواطــن اإلعـراض أو الطعــن بذلــك.
ري للقــوات املســلحة ،ليــس جديـدًا .منــذ عقــود ،كان يعمــل الجيــش يف رسيــة غــر محــدودة
إن اإلقتصــاد الـ ّ
ت ُحيــط بنشــاطه اإلقتصــادي ،فيــا يتعلــق بأرباحــه ومــدى مدفوعاتــه الرضيبيــة ،وحجــم اســتثامراته ،ورأس مالــه.
واألكــر مــن ذلــك ،مل تتمكــن أي جهــة رقابيــة مــن تحدّيهــا ،مبــا فيهــا الجهــاز املركــزي للمحاســبات ،أعــى ســلطة
رقابيــة يف مــر .خــال مقابلــة تلفزيونيــة يف العــام  ،2012قــال املستشــار هشــام جنينــة ،رئيــس الجهــاز املركــزى
للمحاســبات آنــذاك ،إنــه عاجــز عــن رقابــة املنشــآت اإلقتصاديــة للقــوات املســلحة التــى ال عالقــة لهــا باألمــن
القومــي والتــي ال تتطلّــب الرسيــة الشــديدة .مــن األمثلــة البــارزة عــى ذلــك قيــام القــوات املســلحة بتأجــر قاعــات
لألنشــطة املدنيــة ،مثــل حفــات الزفــاف وأعيــاد امليــاد ،مقابــل مبالــغ ماليــة دون أي رقابــة .وقــال جنينــة« :ليــس
ـول ان ال يســتطيع الجهــاز املركــزى للمحاســبات مراقبــة قاعــات األفـراح التابعــة للقــوات املســلحةُ .متسـ ً
مقبـ ً
ـائل مــا
عالقــة قاعــات أفـراح القــوات املســلحة باألمــن القومــى؟»
ويف عهــد الســييس ،زادت إمرباطوريــة الجيــش اإلقتصاديــة ،وأصبحــت تعمــل اآلن يف تجــارة األلبــان واألدويــة
ووســائل النقــل ،وصــارت تضــم نحــو  2300مــروع يعمــل فيهــا  5ماليــن موظــف مــدين ،يف مجــال الصناعــات
ُتخصصــة ،وقطاعــات الزراعــة ،وامل ـزارع الســمكية ،واملحاجــر واملناجــم ،واملقــاوالت ،والبنيــة التحتيــة
الثقيلــة وامل ّ
وغريهــا مــن املرشوعــات العمالقــة يف الدولــة ،بحســب املتحــدث العســكري للقــوات املســلحة العقيد تامــر الرفاعي.
إن إرصار الســييس عــى الطــرح يف اإلكتتــاب العــام ،وهــو يعلــم جي ـدًا صعوبــة تنفيــذ ذلــك ،يشــر إىل رغبتــه يف
غســل ســمعة املؤسســة العســكرية ،وتربئــة ســاحتها مــن اتهامــات الفســاد وإهــدار املــال العــام ،والســيطرة غــر
7
الخاضعــة للمســاءلة عــى اقتصــاد الدولــة.

يوضــح تقريــر معهــد كارنيغــي املعنــ َون «أوليــاء الجمهوريــة :ترشيــح االقتصــاد العســكري املــري»
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الســييس قــد يســاعد يف توليــد النمــو االقتصــادي وتحســن كفــاءة املاليــة العامــة ،لكنــه يعــزز أيضً ــا قبضــة الدولــة املرصيــة بــدلً مــن تعزيــز اقتصــاد الســوق الحــر.

يخــدم توســع النشــاط االقتصــادي العســكري يف خمســة مجــاالت منــوذج إدارة الســييس اآلخــذ يف الظهــور مــن رأســالية الدولــة :التطويــر العقــاري ،وإنشــاء مج ّمعــات
الصناعــة والنقــل ،واســتخراج املــوارد الطبيعيــة ،والعالقــات مــع القطــاع الخــاص ،وزيــادة رأســال القطــاع العــام بواســطة االســتثامرات الخاصــة .تستنســخ املجــاالت الثالثــة
ـول أكــر جوهريــة .ال يعكــس نهــج الســييس اسـراتيجية
األوىل جوانــب مــن االقتصــاد الريعــي يف عهــد الرئيــس الســابق حســني مبــارك ،لكــن املجالــن األخرييــن يشــكالن تحـ ً
متكاملــة ،بــل يـ ّ
ـدل عــى تصميمــه عــى توليــد رأس املــال عــر اســتخدام القــوة املركّــزة للدولــة ،ورأس حربتهــا املؤسســة العســكرية.

 - 1العقارات
اســتثمر الســييس مــوارد حكوميــة ضخمــة يف إنشــاء العقــارات لتوليــد اإليـرادات ودفــع النمــو االقتصــادي وجــذب املســتثمرين مــن القطــاع الخــاص .يشــمل هــذا الجهــد
بنــاء ثــاث مــدن «ذكيــة »،وتـ ّ
ـدل التســمية عــى أنهــا تســتخدم التكنولوجيــا الرقميــة لتحســن كفــاءة الطاقــة .تســتهدف هــذه املــدن العمــاء مــن الطبقــة املتوســطة العليــا
مبســاكن فاخــرة عــى شــاطئ البحــر ،تقلي ـدًا لنمــوذج ديب .وتســتهدف مشــاريع حرضيــة أخــرى أرس الطبقــة املتوســطة األقــل ث ـرا ًء ،ويســتهدف غريهــا العـ ّـال يف املناطــق
الصناعيــة الجديــدة .إن التكلفــة الدقيقــة لهــذه املخططــات الحرضيــة ليســت واضحــة ،لكنهــا تــأيت ضمــن مروحــة ضخمــة مــن املشــاريع القوميــة التــي تلقــت  4تريليونــات
جنيــه مــري (أكــر مــن  200مليــار دوالر) مــن التمويــل الحكومــي خــال الفــرة مــن  2014إىل  .2019هــذا وقــد اســتحوذت املرحلــة األوىل مــن بنــاء العاصمــة اإلداريــة
الجديــدة عــى مــا يقــرب مــن  10٪مــن إجــايل اإلنفــاق ( 300مليــار جنيــه مــري ،أو  19.05مليــار دوالر) بحلــول ينايــر  ،2020ومــن املتوقــع أن تبلــغ الكلفــة خــال خمــس
ســنوات  58مليــار دوالر بحلــول العــام .2022

المشاريع العقارية

يكشــف التحــول يف النشــاط العســكري االقتصــادي والتجــاري يف عهــد الســييس عــن مالمــح هــذا التطــور.
فتدّعــي املؤسســة العســكرية أنهــا توظــف  5ماليــن شــخص ،لكــن جميعهــم تقريبًــا يعملــون يف الواقــع مــن قبــل
املقاولــن املدنيــن مــن القطــاع الخــاص الذيــن يعملــون لصالــح املؤسســة العســكرية .يشــر هــذا إىل أن نهــج
 -7اإلقتصاد العسكري في مصر يتوسّع بشكل كبير على حساب اإلقتصاد الخاص – محمود خالد ،أسواق العرب – 28
مارس .2020
https://www.asswak-alarab.com/archives/19540
 -8المؤسسة العسكرية المصرية كرأس حربة لرأسمالية الدولة  -يزيد الصايغ ،مركز مالكوم كير– كارنيغي للشرق األوسط
 26أكتوبر .2020
https://carnegie-mec.org/2020/10/26/ar-pub-83011

العاصمة
اإلدارية
الجديدة
(مثاال)
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بالتفصيــل وكيــف شــهد تدخــل القــوات املســلحة املرصيــة يف االقتصــاد تح ـ ّولً مــن حيــث نطاقــه وحجمــه يف
عهــد الرئيــس عبــد الفتــاح الســييس .ويرجــع ذلــك جزئ ًيــا إىل اســتيالء املؤسســة العســكرية عــى الســلطة يف العــام
 ،2013لكنــه يعكــس أيضً ــا افتقــار الســييس إىل مخطــط اقتصــادي واضــح ،ناهيــك عــن الفهــم الســليم لديناميــات
الســوق .فيــؤدي اهتاممــه األكــر بتوليــد رأس املــال مــع الحفــاظ عــى النظــام الســيايس إىل ظهــور نســخة جديــدة
مــن رأســالية الدولــة املرصيــة.
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تلقت  4تريليونات جنيه مصري
(أكثر من  200مليار دوالر من  2014الى )2019

1
2
3

المرحلة األولى من البناء
تلقت

% 10

من إجمالي اإلنفاق

 300مليار جنيه مصري
 19.05مليار دوالر

 - 2البنية التحتية
تهــدف رأس الحربــة االقتصاديــة العســكرية أيضً ــا إىل إنشــاء مناطــق ومج ّمعــات رئيســة للصناعــة والنقــل والخدمــات ،ترتكــز يف منطقــة قنــاة الســويس مبحــاذاة ســاحل
البحــر األحمــر .تعتــر القــوات املســلحة قنــاة الســويس وشــبه جزيــرة ســيناء يف غايــة األهميــة للدفــاع الوطنــي ،وتعاملهــا كمحم ّيتهــا االقتصاديــة الحرصيــة .ولذلــك ،فــإن
نصــف املبلــغ الــذي أنفقتــه الحكومــة عــى التنميــة يف ســيناء بحلــول أفريل/أبريــل  2020والبالــغ  600مليــار جنيــه مــري (مــا يقــرب مــن  40مليــار دوالر) ،أدارتــه الهيئــات
العســكرية ،مبــا يف ذلــك جهــاز مرشوعــات الخدمــة الوطنيــة ،التابــع لــوزارة الدفــاع.
يؤكــد حجــم املشــاريع العقاريــة والبنيــة التحتيــة عــى أهميــة ســيطرة وزارة الدفــاع عــى اســتخدام جميــع أرايض الدولــة ،والتــي يُقــدر أنهــا تشــمل مــن  90إىل  95٪مــن
إجــايل مســاحة مــر .يعــد هــذا مــن بــن أكــر العوائــق أمــام نشــاط القطــاع الخــاص ،لكــن الســلطات املرصيــة تقــاوم اإلصــاح .كــا منــح الســييس وزارة الدفــاع حــق
االنتفــاع االقتصــادي الكامــل عــى واحــد وعرشيــن طري ًقــا رسي ًعــا بــن املــدن ورشيطًــا بعــرض  4كيلومـرات بجانبهــا ،مــا ميكّنهــا مــن جبايــة رســوم املــرور ،وتشــغيل أو منــح

مركز دعم التحول الدميقراطي وحقوق االنسان  -دعم
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االمتيــازات التجاريــة (مبــا يف ذلــك الخدمــات عــى جانــب الطريــق واإلعــان) ،ووضــع ومراقبــة شــبكات االتصــاالت الســلكية والالســلكية (مبــا يف ذلــك كابــل األليــاف البرصيــة).
تقــع املخالفــات أو الحــوادث أو النزاعــات التجاريــة التــي تحــدث عــى هــذه الطــرق أو تتعلــق بهــا تحــت اختصــاص املحاكــم العســكرية ،كــا هــو الحــال بالنســبة إىل جميــع
املناطــق واملنشــآت العســكرية.

التقرير ربع السنوي أكتوبر  -ديسمرب 2020
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تراخيــص املحاجــر والتعديــن ،ولكــن يف العــام  ،2015اشــرط مرســوم حكومــي موافقــة وزارة الدفــاع الســتخراج الــروة املعدنيــة وف ّوضتهــا لتحصيــل الرســوم عــى جميــع
املخرجــات يف مواقــع اإلنتــاج .كــا حصلــت الــوزارة عــى حقــوق حرصيــة لالحتفــاظ بعائــدات اســتخراج ومعالجــة املــواد الخــام مــن املناجــم واملحاجــر عــى األرايض التــي
تســيطر عليهــا املؤسســة العســكرية.
ومنــذ ذلــك الحــن ،بنــى جهــاز مرشوعــات الخدمــة الوطنيــة مصانــع للرخــام والغرانيــت بســعة إنتاجيــة تفــوق حجــم إجــايل اإلنتــاج الوطنــي ،مــا يضعهــا يف موقــع
احتــكاري محتمــل .وقــد اســتحوذ الجهــاز عــى حصــة األغلبيــة يف الرشكــة العامــة التــي تســيطر عــى موقــع الرمــال الســوداء الوحيــد يف مــر ،الــذي ينتــج املعــادن الثقيلــة
مثــل التيتانيــوم والزركونيــوم بقيمــة تصديــر متوقعــة تبلــغ  176مليــون دوالر ســنويًا .كــا اســتحوذ عــى حصــة يف التنقيــب عــن الذهــب ووســع دوره يف إنتــاج وتســويق
الفوســفات واألســمدة .تقــع الغالبيــة العظمــى مــن مواقــع االســتخراج يف املناطــق الخاضعــة للســيطرة العســكرية ،والتــي مــن خاللهــا تشــق املؤسســة العســكرية الطريــق أمــام
حصــة الدولــة يف هــذه القطاعــات وت ِ
ُقحــم نفســها يف التجــارة الخارجيــة.

 - 4إخضاع القطاع الخاص

استحوذ جهاز

مشروعات الخدمة

الوطني�ة على حصة

األغلبي�ة في الشركة
العامة اليت تسيطر

على موقع الرمال
السوداء الوحيد

 - 3الصناعات االستخراجية
يســلط تكثيــف النشــاط الريعــي الضــوء عــى كيفيــة تفـ ّوق أجهــزة الدولــة مبيــزة االنتفــاع مــن املــوارد الطبيعيــة
عــى القطــاع الخــاص .أجــرى جهــاز مرشوعــات الخدمــة الوطنيــة مشــاريع الصــوب الزراعيــة وتربيــة األســاك يف
مناطــق مكتظــة بالســكان منــذ العــام  ،2014باســتخدام املجنديــن العســكريني كعاملــة فيــا يُفــرض أنــه اقتصــاد
الســوق الحــر .تتمتــع املؤسســة العســكرية أيضً ــا باالســتفادة غــر املقيــدة مــن امليــاه التــي يتــم رفعهــا مــن األحــواض
الجوفيــة أو املنقولــة عــر القنــوات مــن بحــرة نــارص أو نهــر النيــل ،بغــض النظــر عــن الجــدوى االقتصاديــة أو اآلثــار
وي ّكــن ذلــك األعــال التجاريــة الزراعيــة التــي أنشــأها املســتثمرون الخليجيــون ،حرفيًــا ،مــن تصديــر امليــاه.
البيئيــةُ .
كــا تســتهلك مـزارع األســاك التابعــة لجهــاز مرشوعــات الخدمــة الوطنيــة كميــات كبــرة مــن امليــاه العذبــة.
امتــد الرتكيــز عــى األنشــطة الريعيــة يف عهــد الســييس إىل مشــاركة املؤسســة العســكرية يف اســتخراج املــوارد
الطبيعيــة .وحتــى العــام  2014انحــرت املشــاركة العســكرية يف الغالــب يف الرشــاوى والرســوم غــر القانونيــة التــي
انتزعهــا بهــا متقاعــدو القــوات املســلحة (وكذلــك املســؤولون املدنيــون) العاملــون يف دوائــر اإلدارة املحليــة إلصــدار

في مصر ،الذي ينتج
المعادن الثقيلة

مثل التيت�انيوم

والزركونيوم بقيمة

تصدير متوقعة تبلغ

 176مليون دوالر
ً
سنويا

لقــد أعــادت إدارة الســييس اصطفــاف عالقاتهــا مــع القطــاع الخــاص .إن الدولــة هــي املســتثمر الوحيــد يف البنيــة التحتيــة العامــة ومصــدر حصــة كبــرة مــن إجــايل أعــال
القطــاع الخــاص ،وخاصــة بالنســبة إىل الــركات الكبــرة واملتوســطة .أدى االرتفــاع الضخــم يف اإلنفــاق العــام عــى اإلســكان العــام والبنيــة التحتيــة منــذ أواخــر العــام  2013إىل
تضخيــم مركزيــة الروابــط السياســية واملحســوبية يف تأمــن العقــود العامــة ،مــا مكــن الهيئــات العســكرية مــن توســيع هوامــش ربحهــا أكــر مــن املعتــاد.
إن غمــوض اإلطــار القانــوين والتنظيمــي الــذي يحكــم االســتثامر يف املشــاريع امل ُنشــأة باالش ـراك مــع الهيئــات العســكرية أو يف املناطــق االس ـراتيجية التــي تســيطر عليهــا
وزارة الدفــاع يثنــي الــركات املحليــة مــن االســتثامر فيهــا .إن إعفــاء املؤسســة العســكرية مــن اختصــاص املحاكــم املدنيــة يعنــي أن النزاعــات التجاريــة التــي تكــون املؤسســة
العســكرية طرفًــا فيهــا ال تذهــب إىل التحكيــم .كــا أن ضعــف إنفــاذ العقــود واملخــاوف بشــأن املزايــا الرضيبيــة للقــوات املســلحة تثنــي الــركات األجنبيــة عــن االســتثامر يف
مــر أيضً ــا.
مــن الناحيــة النظريــة ،مــن شــأن اســتثامر الدولــة أن يســمح لــرأس املــال االســتثامري بفتــح قطاعــات اقتصاديــة جديــدة وتطويرهــا ،لكــن الســييس وبّــخ أيضً ــا رشكات
القطــاع الخــاص لفشــلها يف االســتثامر يف ســيناء ،متجاهـ ًـا العقبــات أمــام االســتثامر ،وغيــاب التشــاور مــع تلــك الــركات ،وغيــاب دراســات الجــدوى .فبــدلً مــن فتــح املجــاالت
االســتثامرية الجديــدة ،توســعت الــركات العســكرية بقــوة يف قطاعــات الســلع القابلــة للتــداول ،مــا ألحــق خســائر فادحــة باملنتجــن مــن القطــاع الخــاص ونقــل حصتهــا يف
الســوق إىل الــركات العســكرية .ب ـ ّررت املؤسســة العســكرية قراراتهــا االســتثامرية بأنهــا تكــر االحتــكارات (غــر املوجــودة يف الواقــع) وتؤمــن اســتقرار العــرض واألســعار،
لكــن العامــل األكــر وضو ًحــا هــو أنهــا تســعى لضــان تســويق إنتاجهــا هــي.
تســعى إدارة الســييس وراء اســتثامرات القطــاع الخــاص ،ولكــن بحســب رشوطهــا هــي فقــط .فهــذه اإلدارة تــرى أن توليــد الدخــل وتوفــر الســلع بأســعار معقولــة لفئــات
مجتمعيــة مختــارة هــو ذات أهميــة سياســية كــرى ،وتوظِّــف ســيطرة الدولــة عــى األرايض والتجــارة الخارجيــة واملــوارد الطبيعيــة لتحقيــق أقــى قــدر مــن هــذه الغايــات.
عــى ســبيل املثــال ،يف العــام  ،2019وضــع الســييس األرايض املحيطــة بالوجهــة الســياحية الرئيســة يف الغردقــة وســبع وأربعــن جزيــرة يف البحــر األحمــر تحــت ســيطرة وزارة
الدفــاع .عمــد وزيــر الســياحة يف وقــت الحــق إىل تربيــر ذلــك ،متهـ ًـا الــركات الســياحية الخاصــة بـــأنها «ال تضــع جني ًهــا يف دعــم الســياحة”.

 - 5تجميل رأسمالية الدولة
تح ِّمــل إدارة الســييس مســتثمري القطــاع الخــاص جــز ًءا مــن عــبء تركيزهــا عــى األنشــطة التــي تقودهــا الدولــة ذات الكثافــة الرأســالية .فقــد خفضــت الحكومــة بشــكل
كبــر اإلنفــاق عــى دعــم الطاقــة والغــذاء وأجــور القطــاع العــام ،وخفضــت نســبة القــروض املتعــرة .كــا وافــق مجلــس النــواب عــى بيــع الــركات اململوكــة للدولــة التــي
تتعــرض إىل خســائر تزيــد عــى نصــف رأس مالهــا .مل تكــن هــذه اإلجـراءات كافيــة لتوليــد رأس املــال بالحجــم الــذي يســعى إليــه الرئيــس ،مــا أجــر الحكومــة عــى االقـراض
ورفــع نســبة الديــن العــام إىل الناتــج املحــي اإلجــايل إىل  % 90.3بحلــول جوان/يونيــو  2019والديــن الخارجــي إىل  112.7مليــار دوالر بحلــول ديســمرب.
ســعى الســييس إىل جــذب رؤوس أمــوال القطــاع الخــاص إىل املشــاريع التــي تقودهــا الدولــة .وقــد تفاخــر رئيــس الــوزراء يف العــام  2015بــأن العاصمــة اإلداريــة الجديــدة
لــن تكلــف الدولــة املرصيــة «مليـ ًـا واحـدًا »،حيــث ســيتم متويلهــا مــن خــال التمويــل التجــاري بالرشاكــة مــع رشكات خاصــة ومســتثمرين أجانــب.

مركز دعم التحول الدميقراطي وحقوق االنسان  -دعم

ً
ً
« العاصمة اإلدارية الجديدة لن تكلف الدولة المصرية مليما واحدا»
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

سيتم متويلها من خالل التمويل
التجاري بالرشاكة مع رشكات
خاصة ومستثمرين أجانب

مخاوف بشأن جدوى املرشوع

انسحاب رشكات إماراتية كربى،
وتعليق قرض صيني بقيمة
 3مليارات دوالر

أكره النظام بعض املستثمرين
العقاريني من القطاع الخاص
عىل االستمالك يف العاصمة
االدارية الجديدة

مل تزد نسبة االستثامرات اآلتية
من الخارج عن 20٪

!
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فشل املحادثات بشأن استثامر
صيني بقيمة  20مليار دوالر

ماي
2019
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ثــم أدت املخــاوف بشــأن جــدوى املــروع إىل انســحاب رشكات إماراتيــة كــرى ،وتعليــق قــرض صينــي
بقيمــة  3مليــارات دوالر ،وفشــل املحادثــات بشــأن اســتثامر صينــي بقيمــة  20مليــار دوالر .وبحلــول ماي/مايــو
 ،2019مل تــزد نســبة االســتثامرات اآلتيــة مــن الخــارج عــن  .20٪فاضطــرت املؤسســة العســكرية والرئاســة إىل
إقنــاع وحتــى إكـراه بعــض املســتثمرين العقاريــن األكــر شــهرة يف البــاد مــن القطــاع الخــاص عــى االســتمالك
يف العاصمــة الجديــدة.
بــرز صنــدوق مــر الســيادي (ثـراء) كأداة مفضَّ لَــة للرئيــس لجلــب اســتثامر القطــاع الخــاص إىل الكيانــات
واملشــاريع العامــة ،مــع إعطــاء الدولــة اليــد العليــا .تأســس الصنــدوق يف العــام  2018ومــن املفــرض أن يكــون
رس ًعــا لوضــع أصــول حكوميــة مختــارة تحــت ســيطرة القطــاع الخــاص جزئ ًيــا ،ولكــن يــرى أحــد محلــي
م ّ
الســوق ،أن هــذا يجعلــه «رشكــة قابضــة ســيادية »،وليــس صنــدوق ثــروة ســياديًا.
مــرة أخــرى تقــود املؤسســة العســكرية هــذا النهــج .كشــفت رشكــة العاصمــة اإلداريــة للتنميــة العمرانيــة
عــن عزمهــا نقــل ملكيــة أصــول بقيمــة  50مليــار جنيــه إىل صنــدوق ث ـراء ،مــا يضمــن للهيئــات العســكرية
املعنيــة الحصــول عــى أربــاح مســتقبلية مــن العقــارات .ويف فربايــر  ،2020وافــق صنــدوق ث ـراء أيضً ــا عــى
إدراج عــر رشكات تابعــة لجهــاز مرشوعــات الخدمــة الوطنيــة يف محفظــة أصــول للرتويــج واالســتثامر ،مــع
اســتبعاد الــركات غــر الكفــؤة للغايــة التابعــة لــوزارة اإلنتــاج الحــريب ،مــا يشــر إىل ظهــور الصنــدوق كأداة
لجــذب االســتثامر الخــاص بطــرق تحافــظ عــى ســيطرة الدولــة عــى األصــول وت ُبقــي غمــوض مواردهــا املاليــة
الحقيقيــة.

 - 6لعبة أكواب متحركة مألوفة
ال تســاهم أدوات االســتثامر مثــل صنــدوق ث ـراء كث ـ ًرا يف إحــداث نقــات نوعيــة يف التصنيــع أو التكامــل
التكنولوجــي أو ترقيــة الخدمــات وزيــادة صــادرات الســلع .بــدلً مــن ذلــك ،فــإن منــوذج الســييس لرأســالية
الدولــة هــو نــو ٌع مــن لعبــة األكــواب املتحركــة :فهــي تنقــل رأس املــال مــن القطــاع الخــاص إىل الدولــة ،ومــن
كال القطاعــن إىل مؤسســات ينشــئُها أو يفضلهــا هــو ،وعــى األخــص صنــدوق تحيــا مــر وصنــدوق ثــراء
واملؤسســة العســكرية .يوفــر هــذا النهــج كفــاءة أعــى ،لكــن إدارة الســييس تظــل غــر قــادرة عــى جــذب
االســتثامر األجنبــي املبــارش ســوى مبعـدَّل يصفــه البنــك الــدويل بأنــه «بطــيء ».وحتــى هــذا االســتثامر املحــدود
موجــه بشــكل أســايس إىل قطــاع الطاقــة ،مــا يــرك القطاعــات اإلنتاجيــة األخــرى يف مــر تعــاين ،بــل انخفــض
هــو أيضً ــا بشــكل حــاد منــذ العــام .2017
هنــاك إمكانيــة أن تتحــرك مــر تدريجيًــا وبشــكل متقطــع ،وحتــى عــن غــر قصــد ،نحــو وضــع يصبــح فيــه
الحفــاظ عــى اقتصــاد تســيطر عليــه الدولــة أمـ ًرا غــر قابــل للصمــود .لكــن يف الوقــت الحــايل ،ال يشء يفعلــه
الســييس يغـ ّـر واقــع مــا وصفــه تقريــر صــادر عــن صنــدوق النقــد الــدويل يف العــام  2019بشــأن مــر بأنــه
«مشــاكل مزمنــة مــن ضعــف الحوكمــة والبحــث عــن الريــع ومخاطــر الفســاد والحضــور املكثــف للدولــة يف
االقتصــاد ».فمــن دون حــدوث تغيــر جوهــري يف هيكليــة املداخــل والفــرص االقتصاديــة ،ســيظل الســييس وكل
مــن يخلفــه يف الرئاســة بشــكل دائــم عرضــة للبحــث التنافــي عــن الريــع بــن أجهــزة الدولــة التــي تعتمــد
ســلطته عليهــا.

كشفت شركة

العاصمة اإلدارية

للتنمية العمراني�ة

عن عزمها نقل

ملكية أصول بقيمة
 50مليار جني�ه إلى

صندوق ثراء ،ما يضمن
للهيئ�ات العسكرية

المعني�ة الحصول على
أرباح مستقبلية من
العقارات
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وصــول إىل القتــل .وهــو مــا بــرر املطالبــات
ً
مواجهــة األغلبيــة الدينيــة حيــث يتعرضــون للتهديــد والتعنيــف
املتعــددة بإصــدار مــروع قانــون حاميــة حقــوق األقليــة املســيحية القبطيــة يف مــر الــذي مل يالحــظ أي جهــد
أو عمــل رســمي إلصــداره.
ملواجهــة هــذا الوضــع املغلــق محليًــا ،راســلت  25شــخصية عامــة و 13منظمــة حقوقيــة دوليــة وإقليميــة
ومرصيــة ،رســالة إىل أعضــاء لجنــة الشــؤون الخارجيــة مبجلــس النــواب األمــريك ،تحثُّهــم عــى املُــي قد ًمــا يف
مــروع قانــون حاميــة حقوق هــذه األقليــة يف مــر ،الــذي يحظــى بدعــم واســع مــن الحزبــن األمريكيــن وعــدد
مــن الرعــاة املشــاركني .وهــو معطــى يؤكــد صعوبــة وضعيــة األقليــات الدينيــة.
عــى املســتوى القضــايئ ،قضــت جنايــات القاهــرة مبعاقبــة متهــم بالســجن املشــدد  15عا ًمــا ومعاقبــة متهمــن
آخريــن بالســجن املشــدد  10ســنوات وبــراءة ثالثــة أخريــن ىف قضيــة أحــداث ماســبريو الثانيــة .تعلــق هــذا
الحكــم بحادثــة وقعــت يف جويلية/يوليــو  .2013وقــد أدت إىل تدمــر عــدة أماكــن عبــادة وقتــل وعنــف ملواطنــن
مســيحيني .كانــت النيابــة قــد وجهــت للمعتقلــن يف الحادثــة تهــم« :التجمهــر ،وارتــكاب جرائــم القتــل العمــد مــع
ســبق اإلرصار ،واســتعراض القــوة ،واالعتــداء عــى املنشــآت العامــة والخاصــة ،والتعــدي عــى املواطنــن ،والتلويــح
بالعنــف ،عــى نحــو ترتــب عليــه تكديــر الســلم العــام» .مــا ميكــن مالحظتــه هــو غيــاب تكييــف لإلعتــداء عــى
أســاس اإلعتــداء ضــد األقليــات وذلــك يف ظــل غيــاب إطــار قانــوين مناســب .يعتــر هــذا القانــون مهــا بالنظــر اىل
تكــرر األحــداث الدمويــة والعنــف والهرســلة ضــد األقليــة املســيحية .ال طاملــا أشــارت املنظــات املمثلــة للقبطيــن
يف مــر اىل متييــز منهجــي ومتييــز هيــكيل ضدهــم ،وهــو صــادر عــن الدولــة واملواطنــن عــى حــد الســواء .وهــي
تشــرك يف ذلــك مــع األقليــة الشــيعية والقرآنيــن وامللحديــن.

 -IIالسياسات والتشريعات المتعلقة
بحقوق اإلنسان

تــكاد الترشيعــات والقوانــن تنســحب مــن التقريــر
بســبب وطــأة اإلنتهــاكات ضــد الناشــطني يف املجتمــع
املــدين املــري واملعارضــن وكل االصــوات التــي تتجــرأ
عــى النقــد ورفــض مــا هــو موجــود .يف ظــل الهيمنــة
املمنهجــة والهيكليــة أعــدل االشــياء قســمة بــن
املواطنــن هــو القمــع ،فلــكل فــرد وأقليــة ومنظمــة
نصيبهــا مــن التعنيــف والهرســلة واإلخفــاء القــري
والتعذيــب والتدويــر يف الســجون.

 - 2التضييق على المجتمع المدني:

طرحــت هــذه الحادثــة إشــكاليات وأســئلة حــول وضــع األقليــات الدينيــة
يف مــر .تتواصــل اشــكالية التمييــز الدينــي رغــم أن بعــض الضامنــات
القانونيــة يف مــر لضــان مشــاركتهم يف الحيــاة العامــة موجــودة .حيــث
تــم اش ـراط وجــود مســيحيني يف القامئــات املرتشــحة لإلنتخابــات .إال أنهــا
إجــراءات محــدودة وفوقيــة .تعيــش األقليــات وض ًعــا صع ًبــا يف مــر يف

بعــد مــرور عــام وشــهرين عــى تصديــق الرئيــس عبــد الفتــاح الســييس عــى قانــون مامرســة العمــل األهــي،
وافــق مجلــس الــوزراء ،مبدئيًــا ،عــى إصــدار الالئحــة التنفيذيــة للقانــون ،دون اإلعــان عــن بنودهــا ،إذ ســيتم
1
التوافــق بــن الــوزارات املعنيــة بشــأن بعــض البنــود؛ إلق ـرار الالئحــة بصــورة نهائيــة ،بحســب بيــان للمجلــس.
القانــون عــدد  70لســنة  :2018هــو النســخة األقــدم للقانــون املنظــم للعمــل األهــي يف مــر .وقــد طــرح
ـدل كبـ ًرا يف الوســط الحقوقــي خاصــة لجهــة تكريســه للعقوبــات الســالبة .باإلضافــة إىل جملــة مــن التعقيــدات
جـ ً
اإلداريــة واإلج ـراءات الطويلــة .تعــرض النظــام املــري اىل ضغوطــات دوليــة كان أبرزهــا صــاد ًرا عــن الكونغــرس
األمريــي ،كــا أن املنظــات والجمعيــات املحليــة والدوليــة رفضــت هــذا القانــون بشــدة.

ظل غياب إطار قانوني

بتاريــخ  19أوت/أغســطس  2019تــم إصــدار قانــون الجمعيــات األهليــة الجديــد رقــم ( )149لســنة  2019وختــم
مراسلة شخصيات عامة ومنظمة حقوقية دولية وإقليمية ومصرية ،إلى أعضاء لجنة الشؤون الخارجية
بمجلس النواب األميركي

غياب تكييف لإلعتداء
على أساس اإلعتداء

جــاء صــدور القانــون املذكــور بعــد فــرة طويلــة مــن املامطلــة وخاصــة التجاهــل ملبــادرات املجتمــع املــدين
التــي كان أبرزهــا مــروع القانــون الــذي أعدتــه لجنــة مــن ممثــي املجتمــع املــدين بتكليــف مــن وزارة التضامــن
االجتامعــي .اختــار النظــام إجـراء تعديــات عــى القانــون املذكــور يف ظــل ســياق ســيايس ضاغــط بــن ســنتي 2018
و ،2019كان توجهــه يف البدايــة هــو رفــض أيــة تعديــل .وهــو وجــه النقــد األول لعمليــة التعديــل الالحقــة.

 - 1مذبحة ماسبيرو الثانية :وضع
األقليات الدينية في مصر

ما يمكن مالحظته هو

 -1الحكومة توافق «مبدئيًا» على إصدار الالئحة التنفيذية لـ «العمل األهلي» .انظر الرابط التاليhttps://bit. :
ly/3osD8ZZ

ضد األقليات وذلك في

مناسب .يعتبر هذا

القانون مهما بالنظر
الى تكرر األحداث

الدموية والعنف

والهرسلة ضد األقلية

المسيحية
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حظــر إب ـرام اتفــاق بــأي صيغــة كانــت مــع جهــة أجنبيــة داخــل أو خــارج البــاد قبــل موافقــة الجهــة
اإلداريــة وكذلــك أي تعديــل يطــرأ عليــه

أصبح للبيروقراطية

أعطــي القانــون الحــق للجهــة اإلداريــة يف التأكــد والتحقــق مــن مطابقــة أعــال الجمعيــة للقانــون
والتزامهــا بإنفــاق أمــوال الجهــات يف األوجــه واملصاريــف املحــددة لهــا

الجمعياتي بالنظر

أعطــى للوزيــر املختــص الحــق يف وقــف نشــاط الجمعيــة ملــدة ال تجــاوز ســنة يف حــال مخالفــة املــواد 25
الخاصــة بالرتخيــص بجمــع املــال واملــادة  27الخاصــة بالتمويــل األجنبــي بعــد إنــذار الجمعيــة ،وللجهــة اإلداريــة
تنفيــذ ق ـرار وقــف النشــاط ولهــا أن تطلــب حــل الجمعيــة أو عــزل مجلــس اإلدارة وأجــاز لهــا بــأن تطلــب مــن
النيابــة العامــة اســتصدار قـرار بغــل يــد مجلــس اإلدارة لحــن صــدور قـرار قضــايئ بالحــل (املــادة )29

يد عليا على العمل
إلى الصالحيات

الواسعة اليت تسمح

أعطــى القانــون الحــق ملمثــي الجهــة اإلداريــة الحــق يف دخــول مق ـرات مؤسســات العمــل األهــي بعــد
إخطارهــا للتأكــد مــن مطابقتهــا للقانــون ،ويكــون دخولهــم دون إخطــار يف حــال وجــود شــكوى رســمية ويشــمل
هــذا الحــق الكيانــات التــي مل توفــق أوضاعهــا

عملها .وهو ما ال

أعطــي القانــون الحــق للجهــة اإلداريــة يف االع ـراض عــى ق ـرارات الجمعيــة يف حــال مخالفتهــا أحــكام
القانــون أو لنظــام الجمعيــة األســايس ولهــا أن تطلــب ســحب القـرار خــال مــدة  30يــوم ويكــون للجمعيــة الحــق
يف توضيــح وجهــة نظرهــا خــال مــدة  7أيــام التاليــة لالعـراض فــإذا انقضــت تلــك املــدة دون ســحبه أو مل تقبــل
الجهــة اإلداريــة التوضيــح يعتــر قـرار الجهــة اإلداريــة نافـذًا ولهــا أن تتخــذ اإلجـراءات املنصــوص عليهــا بالقانــون
بحســب املخالفــة

لها بالتدخل في

يختلف عن التوجه

رئيــس الرئيــس ق ـرار نــره .كان مــن املفــرض صــدور الئحتــه التنفيذيــة خــال ســتة أشــهر ،حســب املــادة الســابعة مــن القانــون ،إال ان األمــر تطلــب ســنة وشــهرين مــن
أجــل إصدارهــا.
مل تكن الالئحة التنفيذية للقانون يف املستوى املأمول .فبعد تأسيس الجمعية يصبح كل إجراء مرتبطًا ببريوقراطية وزارة التضامن االجتامعي .عىل سبيل املثال:
يخضع تغيري مقر الجمعية يف الئحة القانون املذكور ألجل إعالم بثالثة أشهر.
كل نشــاط مــن أنشــطة العمــل األهــي مرهــون بالحصــول عــى ترصيــح مــن الجهــة اإلداريــة تحــدد املســتندات الواجــب تقدميهــا للحصــول عــى الترصيــح والقواعــد
الواجــب إتباعهــا الالئحــة التنفيذيــة
اإلخطار غري مستويف للبيانات ال يعترب إخطا ًرا
اشرتاط أن يكون النظام األسايس للجمعية متفقًا مع منوذج النظام األسايس الذي تحدده الالئحة التنفيذية
تضمني النظام األسايس بيانات شخصية تخص األعضاء مثل التطبيقات اإللكرتونية
كــا أصبــح للبريوقراطيــة يــد عليــا عــى العمــل الجمعيــايت بالنظــر إىل الصالحيــات الواســعة التــي تســمح لهــا بالتدخــل يف عملهــا .وهــو مــا ال يختلــف عــن التوجــه الســلطوي
ملــا قبــل الثــورة يف ظــل نظــام حســني مبــارك .فقــد تــم إســتحداث عــدة قيــود بيــد وزارة الشــؤون االجتامعيــة التــي تغــر اســمها إىل وزارة التضامــن االجتامعــي بعــد الثــورة.
رغــم تغــر املســميات إال أن املضمــون واحــد تقري ًبــا ،فــا تـزال ســلطاتها واســعة ومتكنهــا مــن فــرض قبضتهــا عــى نشــاط الجمعيــات .يُذكــر أن الســلطات قــد اســتغلت القانــون
الصــادر يف عهــد حســني مبــارك ،وهــو قانــون الجمعيــات األهليــة رقــم  48لســنة  ،2002يف القضيــة املعروفــة إعالميًــا بقضيــة التمويــل األجنبــي قبــل صــدور القانــون عــدد .70
من أوجه تدخل الوزارة نجد ما ييل:
أعطي القانون الحق للجهة اإلدارية بالتقدم للنائب العام بطلب إللزام البنوك بالكشف عن رسية الحسابات الخاصة مبؤسسات املجتمع املدين والكيانات

اعتبــار أمــوال الجمعيــات األهليــة يف حكــم األمــوال العامــة ،وذلــك يف تطبيــق أحــكام البــاب الرابــع منــال
كتــاب الثــاين مــن قانــون العقوبــات

السلطوي لما قبل

الثورة في ظل نظام
حسين مبارك .فقد
تم إستحداث عدة
قيود بي�د وزارة

الشؤون االجتماعية
اليت تغير اسمها

إلى وزارة التضامن
االجتماعي بعد

الثورة

للجهــة اإلداريــة ســلطة اســتبعاد املرشــحني ملجلــس اإلدارة لعــدم توافــر رشوط الرتشــح ولــكل ذي شــأن
رفــع األمــر إىل املحكمــة املختصــة
أعطــي القانــون لوزيــر املختــص أن يصــدر ق ـرا ًرا مؤقتًــا بوقــف الجمعيــة ملــدة ال تجــاوز ســنة وغلــق
مقراتهــا يف  5حــاالت
منــح القانــون للموظفــن العاملــن بالوحــدة املركزيــة والوحــدات الفرعيــة التــن يصــدر بتحديدهــا مقــرر
مــن وزيــر العــدل بنــاء عــى عــرض الوزيــر املختــص صفــة مأمــوري الضبطيــة القضائيــة
لعــل الســلطات األمنيــة ال تبــدو هــي املســيطرة يف الواجهــة إال أن بريوقراطيــة املوظفــن بصالحيــات واســعة
مــع متكينهــم مــن صفــة مأمــوري الضبطيــة القضائيــة ،بحيــث يخــول لهــم جملــة مــن اإلج ـراءات والصالحيــات
للتحــري والبحــث فيــا يخــص إخــاال بالنظــام العــام ،ســيزيد مــن القبضــة األمنيــة .وهــو مــا يعكــس وجــود
ـال للدفــع بــدور
مقاربــة حــادة للعمــل املــدين تســتند عــى اعتبــاره مصــدرا للتهديــد والخطــر بــدل أن يكــون مجـ ً
الدولــة واملجتمــع .وهــي مقاربــة النظــام الســيايس القائــم يف مــر حاليــا تعكســه خاصــة السياســة املمنهجــة لقمــع
الناشــطني والجمعيــات العاملــة حال ًيــا .كــا أن حجــة تنظيــم العمــل األهــي وتأطــره تبــدو مفرغــة مــن املعنــى يف
ظــل هــذه السياســة القمعيــة.
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اإلنسان
ميثــل اإلتهــام بالتظاهــر ،ونــر أخبــار كاذبــة ،واالنضــام لجامعــة محظــورة ،وإســاءة اســتخدام وســائل التواصــل االجتامعــي ومشــاركة جامعــة إرهابيــة ىف تحقيــق أغراضهــا.
واإلرهــاب مفهــوم معمــم ال يســتثني أحـدًا حيــث ميكــن أن تكــون يســاريًا أو ليرباليًــا لكــن ذلــك ال مينــع أن تكــون يف جامعــة ارهابيــة إســاموية .ومنطــق النظــام يف ذلــك هــو
جمــع مــن يقــف ضــده يف ســلة واحــدة .التحــق «تحالــف األمــل» بقوائــم الكيانــات اإلرهابيــة يف وقــت ســابق مــن صيــف  ،2020وهــو تحالــف ضــم نوابًــا بالربملــان ورؤســاء
أحـزاب وشــباب وصحفيــن ،يهــدف لالســتعداد لالنتخابــات الربملانيــة .ليصبــح هــذا الحكــم نه ًجــا متطاب ًقــا مــع األحــكام القضائيــة املســتندة لالتهامــات الجاهــزة الســابق ذكرهــا.
عىل أساس هذه االتهامات تم تجديد حبس عديد الناشطني لعدة مرات وهم اآليت ذكرهم:
جــددت نيابــة أمــن الدولــة العليــا حبــس املئــات مــن املواطنــن املقبــوض عليهــم عــى ذمــة قضيــة أحــداث  20ســبتمرب رقــم  880لســنة  2020حــر أمــن دولــة
2
ملــدة  15يــوم.
املحامــى الحقوقــى عمــرو امــام ،محمــد ســمري ،املدونــة رضــوى محمــد ،الصحفــى احمــد شــاكر ،الصحفيــة ســوالفة مجــدى ،الطالــب محمــد فــادى ،الطالــب عمــر
خالــد و املحاميــة ماهينــور املــرى
الصحفيــة والباحثــة شــيامء ســامي مــن قبــل نيابــة أمــن الدولــة العليــا دون مثولهــا أمــام النيابــة .ثــم تــم تجديــد حبســها مــرة أخــرى إىل جانــب الناشــطة نريمــن
حســن ملــدة  45يــوم ىف القضيــة رقــم  535لســنة  2020حــر أمــن دولــة عليــا
الصحفى اسالم الكحىل
الناشط العاميل خليل رزق خليل
الباحث إبراهيم عز الدين
الصحفيــة بســمة مصطفــى  15يــوم عــى هامــش تغطيتهــا ألحــداث قريــة العواميــة ،وبعــد اختفاءهــا قرسيــا لتظهــر الحقــا امــام نيابــة أمــن الدولــة العليــا .وهــو مــا
3
يدخــل يف سياســة التضييــق عــى حريــة الصحافــة.
عليــا.

4

الصحفــي ســيد عبــد الــاه يف القضيــة رقــم  1338لســنة  2019حــر أمــن دولــة عليــا ،والصحفــي بــدر بــدر محمــد يف القضيــة  1360لســنة  2019حــر أمــن دولــة
املحامي زياد العليمي و الصحفيني هشام فؤاد و حسام مؤنس  45يوم عىل ذمة القضية  930لسنة  2019حرص أمن دولة و املعروفة بــ”تحالف األمل ” .

5

الدكتــور عبــد املنعــم أبــو الفتــوح ملــدة  45يــوم عــى ذمــة القضيــة رقــم  440لســنة  ، 2018رغــم تجــاوز مــدة حبســه االحتياطــي حاجــز الســنتني وهــي أقــى مــدة
للحبــس االحتياطــي يف القانــون
العامل يارس عنرت عبد اللطيف
مهاب يرسي االبرايش املحامي ،حسني خميس محمد ،حسن مصطفي عبد الفتاح ،اسالم عادل محمد
املحامي الحقوقي محمد الباقر
-2
-3
-4
-5

الشبكة العربية لحقوق اإلنسان .انظر الرابط التاليhttps://www.anhri.info/?p=19225 :
بعد اختفائها في األقصر .النائب العام يعلن اإلفراج عن صحفية مصرية .انظر الرابط التاليhttps://arbne.ws/39COxQV :
الشبكة العربية لحقوق اإلنسان .انظر الرابط التاليhttps://www.anhri.info/?p=19288 :
الشبكة العربية لحقوق اإلنسان .انظر الرابط التاليhttps://www.anhri.info/?p=19400 :
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الناشط واملدون عالء عبد الفتاح والناشط محمد اكسجني
إىل جانب تجديد الحبس ال تزال التدابري اإلحرتازية ت ُعاضدها يف التضييق عىل الناشطني .وقد شملت العديد من االسامء .ومنهن/م:
حــازم حســني ىف القضيــة رقــم  488لســنة  .2019ليتــم تجديــد حبســه  15يومــا مــرة أخــرى عــى ذمــة القضيــة رقــم  855لســنة  2020حــر أمــن دولــة وذلــك بعــد
صــدور قـرار بإخــاء ســبيله مــن محكمــة الجنايــات جلســة  31أكتوبــر
املحامي الحقوقي هيثم محمدين واملحامي عمرو نوهان وعبد الحميد حمدى
املصوران الصحفيان محمد جربيل و عبد الرحمن الورداىن ىف القضية  1365لسنة  2018حرص أمن دولة .
الصحفى اسالم عادل حسن ىف القضية  467لسنة  2020حرص أمن دولة.

6

حبــس  22متهـ ًـا خــال االســبوع الثــاين مــن شــهر نوفمــر  15 ،2020يو ًمــا عــى ذمــة التحقيــق يف القضيــة رقــم  1056لســنة  ،2020لريتفــع عــدد امل ُعــاد تدويرهــم إىل
 96متهـ ًـا ممــن صــدر أخلــت محكمــة جنايــات القاهــرة ســبيلهم يف جلســة بتاريــخ  3نوفمــر.
وكانــت النيابــة أعــادت تدويــر  15متهـ ًـا آخريــن ،عــى ذمــة القضيــة رقــم  1021لســنة  ،2020بعــد هــذه .وتكــرر الســيناريو نفســه مــع املــدون محمــد أكســجني ،والناشــط
الســيايس ســامح ســعودي ،وعضــو حــزب العيــش والحريــة زيــاد أبــو الفضــل ،ومحمــد ممــدوح (كاريــويك) ،بض ّمهــم إىل القضيــة قــم  855لســنة  ،2020إحــدى القضايــا التــي
أصبحــت ملجــأ إلعــادة تدويــر النشــطاء السياســيني والصحفيــن والحقوقيــن ،مــن بينهــم املحاميــة ماهينــور املــري واملحامــي محمــد الباقــر ،واملحامــي عمــرو إمــام ،والناشــطة
7
السياســية إرساء عبــد الفتــاح ،والصحفيــة ســوالفة مجــدي وزوجهــا حســام الصيــاد ،وأســتاذ العلــوم السياســية حــازم أحمــد حســني.
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انضــم املديــر التنفيــذي للمبــادرة املرصيــة للحقــوق الشــخصية جــارس عبــد الـرازق إىل زميليــه املحبوســن احتياط ًيــا منــذ بدايــة األســبوع الثــاين مــن نوفمــر  ،2020بعدمــا
قــررت نيابــة أمــن الدولــة العليــا ،حبســه  15يو ًمــا عــى ذمــة التحقيقــات يف القضيــة رقــم  855لســنة  .2020بينــا اســتمرت اإلدانــات الدوليــة واملحليــة للحملــة األمنيــة عــى
ـول اىل مديرهــا التنفيــذي.
فريــق املبــادرة ،التــي انطلقــت بصــورة تدريجيــة وممنهجــة انطالقًــا مــن اســتهداف العاملــن بهــا وصـ ً
ووجهــت النيابــة لعبــد الـرازق جملــة االتهامــات الجاهــزة دامئًــا .وكانــت النيابــة قــررت يف وقــت ســابق حبــس املديــر اإلداري للمنظمــة الحقوقيــة محمــد بشــر ،ومديــر
وحــدة العدالــة الجنائيــة باملنظمــة كريــم ع ّنــارة  15يو ًمــا لــكل منهــا عــى ذمــة التحقيقــات يف القضيــة نفســها .ومل تتوقــف اإلدانــات الحقوقيــة الدوليــة واملحليــة ،والتــي
تســارعت وتريتهــا مــع القبــض عــى عبــد ال ـرازق ،حيــث أصــدرت رافينــا شامداســاين ،املتحدثــة الرســمية باســم املفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان باألمــم املتحــدة ،بيانًــا
تفصيل ًيــا عــن وقائــع القبــض عــى أعضــاء املبــادرة والتحقيــق معهــم ،وصفــت فيــه اســتخدام قوانــن مكافحــة اإلرهــاب واالتهامــات الغامضــة لتجريــم عمــل املدافعــن عــن
حقــوق اإلنســان بأنــه يتعــارض مــع التزامــات مــر الدوليــة تجــاه القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان .كــا أعلنــت  50منظمــة حقوقيــة حــول العــامل يف بيــان مشــرك عــن
تضامنهــم مــع فريــق املبــادرة املرصيــة وطالبــوا باإلف ـراج الفــوري عــن أعضــاء الفريــق املحبوســن ،فيــا نــرت  6منظــات حقوقيــة مرصيــة بيانًــا مشــركًا دعــت فيــه
«املدافعــن عــن الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان يف مــر مــن أف ـراد ومنظــات وجمعيــات وأح ـزاب ونقابــات إىل التضامــن مــع منظــات حقــوق اإلنســان املرصيــة فيــا
تواجهــه مــن هجمــة أمنيــة رشســة ،تهــدف إىل اﻹرضار بقــدرة املجتمــع املــدين عــى مجابهــة الحكــم الشــمويل» .وقــد تــم إطــاق رساح الثالثــة مــن ســجن طــرة يــوم  3ديســمرب
 ،2020بعــد يــوم واحــد مــن دهــم قــوات األمــن املرصيــة منــزل أرسة حســام بهجــت ،املؤسـ ِ
ـس واملديــر باإلنابــة للمبــادرة املرصيــة ،دون أن تعــر عليــه.

« - 5فلويد» المصري :عويس الراوي
حــارصت قــوات األمــن قريــة العواميــة مبحافظــة األقــر ،ملــدة أيــام وســط تواجــد أمنــي كثيــف ،بعــد مشــاحنات بــن األهــايل وقــوات األمــن زادت حدتهــا بعــد مقتــل
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عويــس عبــد الحميــد ال ـراوي 38 ،ســنة ،موظــف يف املستشــفى الــدويل ،وأب لطفلــن وثالــث منتظــر والدتــه ،أمــام منزلــه ،فجــر األربعــاء املــايض ،عــى يــد ضابــط يف قــوة
أمنيــة مــن املباحــث واألمــن املركــزي ،جــاء مقتــل عويــس بعــد سلســلة مــن األحــداث بــدأت بإش ـراك أف ـراد مــن قريــة العواميــة يف تظاه ـرات ســبتمرب عــى إثرهــا بــدأت
ـخصا ال يُعــرف مــكان
قــوات األمــن يف شــن حمــات قبــض يوميــة عــى مواطنــي القريــة .بحســب اثنــن مــن األهــايل ،يـراوح عــدد املقبــوض عليهــم مــن القريــة بــن  14-18شـ ً
احتجازهــم حتــى اآلن.
ويف إحــدى حمــات القبــض ،توجهــت قــوة أمنيــة ملنــزل عائلــة ال ـراوي فجــر األربعــاء  30ســبتمرب بحثًــا عــن ابــن عمــه ،ويدعــى ضيــاء ال ـراوي .وحــن مل تجــده القــوات،
قــررت القبــض عــى شــقيق عويــس الصغــر واســمه ال ـراوي ال ـراوي .حاولــت األرسة إثنــاء القــوة عــن القبــض عــى الشــاب الصغــر ،لكنهــم رفضــوا واصطحبــوه إىل الخــارج.
وبحســب روايــة اثنــن مــن الج ـران ،أحدهــا تواجــد أمــام املنــزل فــور ســاع الرصــاص ،خــرج عويــس خلفهــم ،وبعــد مشــادة كالميــة بينــه وأحــد ضبــاط ،القــوة ،أخــرج
الضابــط ســاحه ،وأطلــق أربــع رصاصــات ،منهــم رصاصــة أصابــت عويــس يف رأســه.
بعــد الحــادث ،وبحســب ثالثــة مــن املصــادر التــي تحدثــت إىل «مــدى مــر» ،قــام عــدد مــن الشــباب الغاضــب بالقريــة باحتجــاز ثالثــة أمنــاء رشطــة عــى األقــل لبضــع
ســاعات احتجا ًجــا عــى مقتــل عويــس واختطــاف جثامنــه وبعــد مفاوضــات انتهــى املوقــف بخــروج األمنــاء وتســليم الجثــان.
تجمــع األهــايل خــال الســاعتني التاليتــن للواقعــة .يقــول أحــد جـران الـراوي .أحــد األهــايل قــدر عددهــم بــاآلالف .ووصــل الجثــان مســاء األربعــاء  30ســبتمرب  2020إىل
ميــدان الصنايــع عنــد األهــايل املنتظريــن للجنــازة ،مصحوبًــا بســيارة إســعاف ،وســيارة رشطــة ،ومدرعــة .وقبــل دخــول الجثــان ،ألقــت املدرعــة قنابــل غــاز مســيل للدمــوع
عــى األهــايل لتفريقهــم ،بحســب ثالثــة مــن املصــادر حــروا الجنــازة .وبعــد الجنــازة ،قامــت قــوات األمــن بإغــاق القريــة وحدثــت اشــتباكات باســتخدام املولوتــوف والطــوب
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مــن قبــل املحتجــن وقنابــل الغــاز مــن قبــل األمــن 8.تعتــر قريــة العواميــة منوذ ًجــا لتعامــل النظــام مــع تداعيــات مظاهـرات الذكــرى األوىل لتظاهـرات ســبتمرب  .2019األمــر
الــذي يشــر إىل مســتوى اإلحتقــان الشــعبي بســبب الظــروف املعيشــية الصعبــة للمواطــن املــري.

التوصيات

يبــدو ان النظــام املــري مواصـ ًـا بقيــادة الرئيــس عبــد الفتــاح الســييس يف مســار اخضــاع بقيــة الســلطات .وهــو لذلــك اســتغل جميــع األطــر
الدســتورية والقانونيــة واملؤسســية املتاحــة .مــن حيــث يدفــع بســلطته وجــب تغيــر مــا يســتغله:
قانون تقسيم الدوائر االنتخابية
قانون مبارشة الحقوق السياسية
قانون الهيئة الوطنية لالنتخابات لسنة  2017خاصة املبادة املتعلقة بإلغاء اإلرشاف القضايئ عىل اإلنتخابات واإلستفتاءات
قانون الجمعيات األهلية رقم ( )149لسنة 2019
القوانــن املتعلقــة بالقــوات املســلحة املعدلــة حديثــا :القانــون رقــم  232لســنة  1959يف شــأن رشوط الخدمــة والرتقيــة لضبــاط القــوات املســلحة ،والقانــون رقــم  4لســنة
 1968بشــأن القيــادة والســيطرة عــى شــؤون الدفــاع عــن الدولــة وعــى القــوات املســلحة ،والقانــون رقــم  20لســنة  2014بإنشــاء املجلــس األعــى للقــوات املســلحة.
صالحية الرئيس الدستورية بتعيني  28من األعضاء يف مجلس النواب و 100عضو يف مجلس الشيوخ
تعيني القضاة يف املؤسسات واملناصب السياسية واقحامهم عمدا يف الرصاع عىل السلطة
استعامل األجهزة األمنية يف تصفية الحسابات السياسية والعمل الحزيب ودعم انصاره داخل االحزاب .وهو ما حصل يف حزب الوفد املرصي
استعامل النيابة العامة وسلطات التحقيق والقضاة يف التضييق عىل ناشطي العمل املدين واملعارضني
عسكرة اإلقتصاد بصورة شاملة مبا مينع فعليا من إطالق اية إصالح حقيقي شفاف

من الرضوري يف ظل هذه الصورة القامتة التي يفرضها النظام املرصي:
التوقف عن متابعة الناشطني وهرسلتهم
التوقف عن استغالل الحبس اإلحتياطي التي تعترب إجراء استثنائ ًيا يف األصل وتحويلها لعقوبة اصلية تطيل من بقاء الناشطني يف السجون
التوقف عن استغالل التدابري اإلحرتازية إلدامة الهرسلة اليومية للناشطني وعائالتهم
إطالق رساح الناشطني واملعارضني فورا من السجون املرصية
رفع يد بريوقراطية وزارة التضامن اإلجتامعي عن املنظامت املحلية والدولية واستخدام األمن واإلستخبارات ضدهم للتصفية واملتابعة والغلق

 -8أهالي «العوامية» المحاصرون يروون وقائع ما جرى في مقتل عويس الراوي .انظر الرابط التالي على موقع مدى مصرhttps://bit.ly/38Sbxfn :
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