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:١مقدمة
، ینبغـي أن نتوقـفینـایر٢٥بعـد ثـورة بعد مائة یوم من تولي الرئیس محمـد مرسـي لمقالیـد الحكـم بصـفته أول رئـیس منتخـب 

تعطــي نهــاإال ألتقیــیم نجاحـه ومعــدل إنجـازه، ان كانــت قصــیرة نسـبیً لتـي وإ ا، الفتــرةممارسـات وقــرارات تلـك لبـالعرض والتحلیــل 
.فیما یتعلق بمستقبل حقوق اإلنسانوترتیب أولویاتهته احول رؤیته وسیاسواضحةمؤشرات

ـــة الســـلطة إكـــان  ـــى للقـــواتنهـــاء ازدواجی ـــس األعل ـــة إوة خطـــالمســـلحة مـــع المجل ـــیس الجمهوری ـــة هامـــة، ولكـــن انفـــراد رئ یجابی
نــه یضــاعف مــن مســئولیته عــن الممارســات أعــن بالســلطتین التنفیذیــة والتشــریعیة یحمــل فــي طیاتــه مخــاطر جســیمة، فضــالً 

.الجاریة

د مرسي شهدت فترة المائة یوم خطوات أخرى إیجابیة نحو تحقیق العدالة وتحسین حالة حقوق االنسان، فأصدر الرئیس محم
أول . ي جـرائم النشـرمنها إلنهاء أوضاع المعتقلین والمحاكمین عسكریًا، والرابع لمنع الحبس االحتیاطي فأربع قرارات، ثالثة
أحكـام مـن محـاكم عسـكریة أو مدنیـة، والمعتقلـین مـن ملبحث أوضـاع مـن صـدر ضـده٢بشأن تشكیل لجنةتلك القرارات كان 

بشــأن قــراًرا أخــركمــا أصــدر .٢٠١٢یونیــو ٣٠وحتــى ٢٠١١ینــایر ٢٥وذلــك فــي الفتــرة مــن بــل وزارة الداخلیــة أو غیرهــا، قِ 
لجمع المعلومات واألدلة لتقصي الحقائق بشأن قتل والشروع في قتل وٕاصابة المتظاهرین السلمیین بكافـة أنحـاء "تشكیل لجنة 

ء القـرار الثالـث بـالعفو الشـامل عـن بعـض جـاو . ٢٠١٢یونیـو٣٠وحتـى ٢٠١١ینـایر ٢٥وذلـك فـي الفتـرة مـن ،٣"الجمهوریـة
جنحـة بهـدف مناصـرة ب جنایـة أوارتكـُأتهـم بامـن كل شامالً عفًوانال، والذي بموجبه ی٤ینایر٢٥الجرائم المرتكبة أثناء ثورة 

أو متهمــین لـم تــزل قضــایاهم فــي دور،تــم محــاكمتهم، سـواء٢٠١٢یونیــو ٣٠وحتــى ٢٠١١ینــایر ٢٥الثـورة فــي الفتــرة مـن 
لغـــي تـــدبیر الحـــبس االحتیـــاطي فـــي جریمـــة ســـب رئـــیس أُ هالقـــرار الثالـــث، والـــذي بموجبـــ.التحقیـــق أو أمـــام المحـــاكم بأنواعهـــا

ا علـى ذمـة احتیاطًیـ" الدسـتور"حـدى المحـاكم حـبس رئـیس تحریـر جریـدة إصدر في الیـوم نفسـه الـذي قـررت فیـه ،٥الجمهوریة
حكـم خـالل رئیس تحریـر لـحـبس أول واقعـة ن یسـجل التـاریخ أ–خیـرةظة األاللحفي –تجنب رئیس الجمهوریة وبذلك،القضیة

.هولى لیام األخالل األأول رئیس منتخب بعد الثورة 

إال إن خلو خطة عمل الرئیس للمائة یوم من قضیة حقوق اإلنسان، ثم عدم اكتراثه بمقترحات المنظمات الحقوقیة المصریة، 
ت اإلیجابیـة التـي أشـرنا إلیهـا، إال انهـا افبـالرغم مـن القـرار .تخذها أو فشل فـي اتخاذهـااأثر بالسلب على مجمل القرارات التي

متكاملـة تهـدف الـى إرسـاء قواعـد دولـة العـدل والقـانون، بـل خطـةلیسـت فـي سـیاق و ، وتحت ضـغوطجاءت كخطوات منعزلة
یظهـر ذلـك أیًضـا. مثـل تلـك الحـاالتبعة فيمع المعاییر الدولیة المتاجاء غیر متوافقً –مثل لجان تقصي الحقائق–بعضها 

في عدم إحداث قطیعة مع سیاسات الماضي المتعلقة باإلفالت من العقاب، على سبیل المثال تكریم قیادات المجلس األعلـى 
دون فــتح تحقیقــات مســتقلة فــي مجمــل ،للقــوات المســلحة وعلــى رأســهم المشــیر محمــد حســین طنطــاوي، والفریــق ســامي عنــان

قى حقوق اإلنسان المستقلة التي صدرت إعداد ھذا التقریر بواسطة فریق العمل بمركز القاھرة لدراسات حقوق اإلنسان، وباالستعانة بتقاریر عدد من منظمات ملتجرى ١
.٢٠١٢أكتوبر ٨إلى ٢٠١٢یولیو ١خالل الفترة من 

٢٠١٢لسنة ٥أصدر الرئیس القرار رقم ٢٠١٢یولیو ٤في یوم ٢
٢٠١٢یولیو ٥في تابع ٢٧في الجریدة الرسمیة العدد رقم ، منشور ٢٠١٢لسنة ١٠القرار رقم ٣
٢٠١٢لسنة ٨٩القرار بقانون رقم ٤
أغسطس٢٣تابع في ٣٤منشور في الجریدة الرسمیة العدد رقم ، بشأن تنظیم الصحافة١٩٩٦لسنة ٩٦في شأن تعدیل المادة رقم ٢٠١٢لسنة ٨٥القرار بقانون رقم ٥

٢٠١٢
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وكذلك تعیین قائد الشرطة العسكریة السـابق ملحـق . التي یشتبه في مسئولیتهم عنها طوال العام والنصف الماضییناألحداث 
.برز المسئولین المحتملین عن عدد من الفظائعأحد أعسكري في الصین، وهو 

علـى للقـوات المجلـس األمـن فتـرة حكـم مبـارك و اإلنسـانتركة مثقلة من انتهاكات حقوق ورث الرئیس محمد مرسي ال شك أن
كــان رئــیس هنــأخاصــة و ،لدیــه خطــة للتعامــل مــع تلــك التركــةســوف یكــون المنتخــبأن الــرئیسوكــان مــن المتوقــع ،المســلحة
علــي مــدار مائــة یــوماألحــداث المتعاقبــةأن إال .فــوزه بالرئاســةإعــالنقبــل " حــزب الحریــة والعدالــة"البرلمانیــةاألكثریــةحــزب 
األمــر .لــیس فقــط عــن خطــة الــرئیس المعلنــة للمائــة یــوم، بــل عــن أولویــات الــرئیس،اإلنســانحقــوق غیــاب ملــفعلــىبرهنــت
حریــة وقــوع العدیــد مــن االنتهاكــات ل، فضــال عــنتولیــه رئاســة الجمهوریــةلولــىیــام األزمــات فــي األانفجــار األإلــىأدى الــذي 

األهلـــيحریـــة النشـــاطوالنشـــر، اإلعـــالمحریـــة و تعبیـــر الالـــرأي والمعتقـــد، حریـــةالـــدین و ، حریـــة الســـلمیینالتظـــاهرالتجمـــع و 
.والنقابي

ســبوع واحــد مــن تــولي الحكــم، عنــدما قــرر رئــیس الجمهوریــة العصــف بحكــم قضــائي بحــل مجلــس أول بعــد حــدث االنفجــار األ
كمـة الدسـتوریة محالمـنینبحكمـ، وذلـكوكأنهـا انتهـتولـى األةزماألبدت. أ استقالل السلطة القضائیةمبدوبالتالي ب،الشعب

ولكـن نظـًرا ألن بواعـث .ذي حـاول رئـیس الجمهوریـة العصـف بـهالحكم القضائي الیؤكدان على سالمة دولةالعلیا ومجلس ال
والتطلـع لمزیـد مـن تهمیشـها مـن السـلطة القضـائیة، " حـزب الحریـة والعدالـة"األزمة األولى ترتبط بموقف التـربص الـذي یتخـذه 

بـین السـلطتین التشـریعیة یجمـع بالفعـل ألول مـرة فـي تـاریخ مصـر الحـدیث الـذي -،لجمهوریـةسلطات رئـیس الحساب توسیع 
لقــانون الســـلطة بالمخالفــة ٦حینمــا حـــاول رئــیس الجمهوریــة إقصــاء النائــب العــام،فقــد تجــددت األزمــة مــرة أخــرى–والتنفیذیــة
لتنفیــذ فیمــا یتعلــق بمحاكمــات قتلــة الثــوار، مالنائــب العــاأداء جــرى توظیــف عــدم رضــاء الــرأي العــام عــن بعــد أن. القضــائیة

.أهداف خاصة بجماعة اإلخوان المسلمین

بغـرض إحكـام سـیطرة ولكـن مـن أجـل إصـالح مؤسسـات بعینهـا ضغوط الـرأي العـامعى الستغاللإنه نفس األسلوب الذي یس
حیــث تختــزل عملیــة .٧المؤسســيمطالــب اإلصــالح التشــریعي و جماعــة اإلخــوان المســلمین علــى تلــك المؤسســات، ودون تنفیــذ 

آخرین من الجماعة أو أنصارها، أو من هم معروفین باستعدادهم للسیر في ركـاب اإلصالح في استبدال أشخاص بأشخاص 
ولكـــن ،بدقـــة، مـــع إضـــافة عـــدد رمـــزي مـــن األشـــخاص الـــذین لـــن یكـــون لهـــم أي تـــأثیر ُیـــذكر، وتنفیـــذ تعلیماتـــه النظـــام الحـــاكم

بالمؤسسات الصحفیة المملوكة للدولة، ثم "األخونة"بدأت ".األخونة"لتسویق عملیة إصالحیة ة سیضفي وجودهم صبغة ثوری
صـار المجلس األعلى للصحافة، والمجلس القومي لحقوق اإلنسان، وفیما یبدو أن منصب النائب العام وجهاز النیابة العامـة 

.على الطریقهدًفا 

ت والخطــاب اســذا اســتمرت ذات السیاســات والممار إهــي مرشــحة للتفــاقم ، بــلبعــدمــع حریــة االعــالم لــم تنحســر انیــةثزمــة الاأل
والتــي تنتمــي لحــزب رئــیس –سیســیة لوضــع الدســتور أكثریــة الجمعیــة التوٕاصــرار أ،ســي نافــذ الصــبر إزاء كــل نقــد سیاســياالسی

حكوماتنهج أیًضاقد واصلت محمد مرسي حكومة الرئیسجدیر بالذكر أن . ید حریة االعالم والتعبیریتقعلي –الجمهوریة

١٩٥٢واقع األمر أن المنظمات الحقوقیة غیر راضیة عن أداء غالبیة من تولوا منصب النائب العام منذ ثورة ٦

خشیة أن تكون نتیجة ذلك –كاإلصالح األمني مثاالً –ا السبب صارت أطراف سیاسیة وحقوقیة تتردد كثیًرا في اإللحاح على مطالب خاصة باإلصالح المؤسسي لھذ٧
.تلك المؤسسات" أخونة"اإللحاح ھي دعم غیر مباشر لعملیة 
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الجمعیـات ونشاط النقابـات العمالیـة و تكوینحریة وبشكل خاص،في العداء لحریة التنظیمالمجلس العسكري وحسني مبارك،
.األهلیة

، واسـتخدام الحـزب الحـاكم ألعضـائه وأنصـاره فـي قمـع هـذه بـالحق فـي الـرأي وحریـة التعبیـرأیًضـا األزمة الثالثة وثیقـة الصـلة 
كان المعتاد في عصر الرئیس السابق حسـني .رفه تاریخ مصر الحدیث من قبللم یع–باألحرى تدهور–الحریة، وهو تطور 

خـالل المائـة یـوم . في تأدیب المتظاهرین وأحیاًنا التحرش الجنسي بالنساء منهم"بلطجیة"مبارك، أن تستخدم األجهزة األمنیة
بــالتجمهر أمــام محكمــة القضــاء –الــذراع السیاســي لجماعــة اإلخــوان المســلمین–" لــةحــزب الحریــة والعدا"قــام أنصــار،األولــى

قضـــایا رفعوهـــا أمـــام اإلداري، واالعتـــداء اللفظـــي والبـــدني علـــى بعـــض معارضـــي اإلخـــوان المســـلمین اللـــذین كـــانوا یحضـــرون 
، وتحطـیم جماعـة اإلخـوان المسـلمینمدینـة اإلنتـاج اإلعالمـي والتحـرش بـاإلعالمیین الناقـدین لكمـا قـاموا بمحاصـرة . المحكمة

التحرش في عدة مناسـبات بمظـاهرات قاموا كذلك ب". الیوم السابع"صحیفة سیارة أحد اإلعالمیین البارزین، وهو رئیس تحریر 
أكتـوبر علـى ١٢وأخیـًرا االعتـداء بـالعنف فـي في میـدان طلعـت حـرب بالقـاهرة، ومنعهـا بـالقوة مـن الوصـول لمیـدان التحریـر، 

ممـا ترفض الدستور الجاري إعداده، وال تعترف بالجمعیة التأسیسیة، جمهوریة، رئیس اللة معارضة لإلخوان المسلمین و مظاهر 
حــزب الحریــة "هــو أن قیــادي أحــد أخطــر مصــادر القلــق اإلضــافیة فــي هــذا الســیاق . جــریح١٠٠تســبب فــي إصــابة أكثــر مــن 

قــال مــن میــدان التحریــر لمحاصــرة مكتــب النائــب العــام، فــي الرابعــة مــن باالنتالــذي كــان یوجــه المتظــاهرین المعتــدین " والعدالــة
اإلقالـة، أو حـدوث مـا إما بقبـولأحد مستشاري رئیس الجمهوریة، وهو أیًضا من هدد النائب العامأیًضا هو نهار ذلك الیوم، 

!ال یرضیه

تنــاول مؤسســة كیفیــة ، و خــالل المائــة یــومنســانوحقــوق اإلالمتعلقــة بقضــایا الحریــاتاألزمــات والوقــائعبــرز أالتقریــر یتنــاول 
اإلعالنــاتن رئــیس الجمهوریــة هــو رأس الســلطة التنفیذیــة، ویمتلــك بموجــب وأل. بالتوصــیاتوینتهــيتلــك القضــایا، لالرئاســة 

السیاســـات عـــن كـــل األولعتبـــر المســـئول نـــه یُ إعیة هائلـــة لـــم یحـــظ بهـــا رئـــیس مـــن قبلـــه، فیالدســـتوریة ســـلطات تنفیذیـــة وتشـــر 
عـــدة الـــرئیس فـــيهـــو بالفعـــل مـــا قـــام بـــهو . عنهـــاالمســـئول إقالـــةأووقفهـــا بالمبـــادرة ب، فلـــم یكـــن بالـــدفع بهـــاإذا،لممارســـاتوا

.حقوق اإلنسانبالمتعلقةممارساتالسیاسات و الغلبها لیس له صلة بأولكن مناسبات، 

الـدكتور محمـد مرسـي لرئاسـة يولـى مـن تـولألات التي جرى اتباعها خالل المائة یـوم ات والسیاساسمن خالل مراجعة الممار 
ات لهـذه السیاسـنه في حالة عدم القیـام بمراجعـة جذریـة سـریعةأنسان یخشى الجمهوریة، فإن مركز القاهرة لدراسات حقوق اإل

مـن یین ستتعرض لالعتداء الجسیم، بما في ذلـك التشـریعصر ساسیة للمواطنین المهم الحقوق األأمن ان عددً فإ، والممارسات
ا منیة علیها، على النحو الذي كـان سـائدً یة واألار دریعیة واإلشتذات القیود الرارو استمأو كالهما، أو القانون أخالل الدستور 

:أبرز هذه الحقوق هي. لقوات المسلحةعلى لالرئیس السابق حسني مبارك، ثم المجلس األحكم خالل 
نصـار أمشـاركة زایـدتمـع احتمـال . حتجـاج السیاسـي واالجتمـاعيعیـة لالالحق فـي التجمـع السـلمي، والممارسـة الجما-١

.عمال القمع، على النحو الذي حدث خالل المائة یومأفي "الحریة والعدالة"الحزب الحاكم
ا للمعــاییر الدولیــة، مــع اســتهداف خــاص لمنظمــات هلیــة وممارســة نشــاطها بحریــة وفًقــالحــق فــي تكــوین الجمعیــات األ-٢

.نسانحقوق اإل
.ةفي تشكیل النقابات العمالیة المستقلة، والتعددیة النقابیالحق -٣
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.ئر الدینیة لغیر المسلمین السنة، وحقوق األقلیات الدینیة وغیر الدینیةحریة االعتقاد وممارسة الشعاالحق في -٤
.لصحافة االعالم وتدفق المعلوماتالحق في حریة ا-٥
.حقوق المرأة-٦
.الحق في محاكمة عادلة-٧

، بمـا فـي یـدیولوجي، والنـزوع لالسـتقطاب السیاسـي واألطـراف السیاسـیة المختلفـةر انسـداد قنـوات الحـوار بـین األمیفاقم من األ
بمــا فــي ذلــك ذات –٨الــدینيو السیاســيعنــف الدة أعمــال و األمــر الــذي یهــدد بعــ. ة والعنــفیــذلــك التحــریض علــى الكراهیــة الدین

العجــز السیاســي واألمنــي واالجتمــاعي للســلطات عــن إنهــاء أعمــال بــات واضــًحا فیــه یحــدث هــذا فــي وقــت . الطــابع اإلرهــابي
واالجتماعیة فـي شـبه جزیـرة سـیناء، أو حتـى وضـع خریطـة طریـق شـاملة واالقتصادیةوالدینیة العنف ذات البواعث السیاسیة 

علـى مسـتقبل حقـوق األمر الذي یضیف مصادر أخرى للقلق .للتعامل مع هذا الوضع الخطیر، ومنع انتشاره إلى بقیة البالد
.اإلنسان بعد المائة یوم

، جریدة المصري الیوم، "ولو تطلب األمر إراقة دماء»الشریعة«سنقاتل لتطبیق : قیادي بالجماعة اإلسالمیة: "مثال لذلك٨
http://www.almasryalyoum.com/node/1173346
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٩حریة اإلعالم والنشر: أوالً 

حــدى مؤشــرات التحــول الــدیمقراطي فــي أي بلــد هــو األعــالم الحــر إلــى أن إالمنظمــات الحقوقیــة واإلعالمیــین المصــریین تطالمــا أشــار ◌ِ 
ــا لللقواعــد مهنیــة ومواثیــق شــقل وفًقــاوالمســت فســیطرة الحــزب الحــاكم . قواعــد المتعــارف علیهــا دولًیــارف یضــعها اإلعالمیــون أنفســهم طبًق

فــي ،علــى مــدار العــام ونصــف الماضــیین، و بشــدة قبــل الثــورةعــالم ســاهم وجماعــات المصــالح السیاســیة واالقتصــادیة علــى وســائل اإل
ة فــي ســبیل التحــول عقبــاأصــبحت فــي حــد ذاتهــالتابعــة للدولــة اإلعالمیــةلدرجــة أن المؤسســات،تضــلیل الــرأي العــام وتزییــف الــوعي

عقـود كانـت وسـائل اإلعـالم المملوكـة للدولـة أدوات تخـدم النظـام وتنحـاز لصـالح السـلطة التنفیذیـة، ٥كثـر مـن علي مـدى ا.الدیمقراطي
.تحظي بحریة محدودة–عندما سمح بإنشائها–وسائل اإلعالم الخاصتبینما كان

ة إلعادة هیكلة أجهزة اإلعالم المملوك للدولة وٕاطـالق حریـة اإلعـالم الخـاص الرئیس المنتخب خطىكان من المفترض أن یكون لدلذا 
منـذ زمـن طویـل مـن قـد بلـوروه علـى مـا كـان اإلعالمیـون والحقوقیـون ینـایر، واعتمـاًدا٢٥ن مطالـب ثـورة ا مـلیسترد دوره، وذلـك انطالًقـ

إال أن مـا . واثیق والمعاهدات الدولیة التـي صـدقت علیهـا مصـرإلى الماستناًداوأ،مقترحات ذات طبیعة قانونیة أو مؤسسیة أو سیاسیة
ىتحـت دعـو ف.مـن عهـد مبـاركللرئیس محمد مرسي ربما یعیدنا إلي مـا هـو أسـوأىم األولتعرضت له وسائل اإلعالم في فترة المائة یو 

، دیم، وذلـك مـن خـالل مجلـس الشـورىاإلعالم جرى استحداث آلیات جدیدة للسیطرة والهیمنة إلحالل حزب حاكم جدید محـل القـتطهیر
فـي ظاهرهـا بـدت القـرارات التـي بعـض، أو مـن خـالل علـى للصـحافةالمجلـس األو أو من خالل هیكلة شكلیة لبعض الوسائل اإلعالمیة

.حریة وفي باطنها انتقائیة وتحزب ومواالة للنظام الحاكم الجدید

ومنهـا ،حقیقـةالتقنیـة التـي تحتـاج أن تتبعهـا الدولـة لتحقیـق طفـرة إعالمیـة اقترحـت الجماعـة الحقوقیـة مجموعـة مـن الخطـواتلقد سـبق و 
لألســف الشــدید لــم تــتم . عــالمواإلالبولیســیة المرتبطــة بحریــة التعبیــر اإلداریــةتشــریعیة دیمقراطیــة لمجمــل القــوانین والقــرارات بــدائلإیجــاد

الــذي یبــیح قــانونالفــي تعــدیلتلــك التشــریعات فقــطال تنحصــر .ن خطــوات جــادة نحــو تحطــیم تلــك البنیــة التشــریعیة القمعیــةحتــى اآل
،وقـوانین االتصـاالتوالتلیفزیـوناإلذاعـةقانون اتحاد ایضً أ، ولكن یندرج فیها الذي ألغاه الرئیس مرسيو ،الحبس االحتیاطي للصحفیین

كمــا قــدمت الجماعــة . ١٠فــي عمــل مرافــق األعــالمبــدور األجهــزة األمنیــة فــي مراقبــة والتــدخلواللــوائح ذات الصــلة والقــرارات والقــوانین
لتـأمین األعـالم ، وذلـكالعامـةلى نظـام الخدمـةإالحكومي الموجه النظام اإلعالميبتحویل عالمیة مقترحات متعددة تتعلق الحقوقیة واإل

فـي هـذا ة خطـوة واحـدة الدولـوهـو مـا لـم یحـدث ولـم تتحـرك.١١من ضغوط الجماعات السیاسیة وجماعات الضغط االقتصـادیة المختلفـة
ن الخطــاب السیاســي لــرئیس أخاصــة ، االنتهاكــات فــي المائــة یــوم األولــى مــن حكــم الــرئیس مرســيتفــاقم حــدةى، ممــا أدى إلــهاالتجــا

عـالم بشـكل عـام وتهدیـد ول بـالتربص بحریـة اإلفي المقـام األلعدالة اتسمخوان المسلمین وحزبها الحریة واالجمهوریة وقیادات جماعة اإل
.ل من یجرؤ على نقد الرئیس بالمالحقة القضائیة وغیر القضائیةك

ا علــي مثــاًال واضــحً ،جدیــد للصــحافةىعلــأكانــت عملیــة تعیــین رؤســاء تحریــر ومجــالس إدارة جــدد للصــحف المملوكــة للدولــة ومجلــس 
أخونــة "یعــرف باســم بمــا بــات تطویــع مطالــب إصــالح الصــحافة لخدمــة تمكــین الحــزب الحــاكم مــن الســیطرة علــى وســائل إعــالم حیویــة، 

".اإلعالم

تبــاع ممارســات مصــادرة أقــالم ناقــدة هــذه القــرارات والسیاســات الضــوء األخضــر للقیــادات اإلعالمیــة الجدیــدة المنحــت خــرى أمــن ناحیــة 
الیومیــة صـحیفة األخبــارمنعــت فعلــى سـبیل المثــال . مـن أبــرز الكتـاب المصــریینابتوسـع غیــر مسـبوق خــالل فتــرة قصـیرة، شــملت عــددً 

http://www.cihrs.org/?p=3813یوم الحقوقیة ١٠٠×فیدیو حملة حقنا : لمزید من المعلومات عن أزمة ملف حریة الصحافة في مصر٩
عصام الدین حسن، كتاب صادر عن مركز القاھرة ، تحریر "نتاج الھیمنةاعادة إبین التحریر و: االعالم في العالم العربي": لمزید من المقترحات برجاء مطالعة١٠

.٢٠٠٧یولیونسان، كتاب صادر عن مركز القاھرة لدراسات حقوق اإل"المسموع في أورباتجارب اإلعالم المرئي و"و٢٠٠٧نسان، سبتمبر لدراسات حقوق اإل
ال توجد : ال نسعى للھیمنة، واإلعالمیون یردون:الحریة والعدالة:صالون لمركز القاھرة حول أزمة الصحافة القومیةفي: لمزید من المعلومات حول الحوار المجتمعي١١

http://www.cihrs.org/?p=3398#م والمعركة علي الحریاترغبة حقیقة لحل أزمة اإلعال
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–" بتخفیـف"أن رفضـت الروینـي طلـب الصـحیفة عـدب٢٠١٢أغسـطس ٩في" أخونة الصحافة"عبلة الرویني بعنوان نشر مقال للكاتبة 
ال سـمع "یوسـف القعیـد بعنـوان للروائـي الشـهیرمقـال ومنعـت الجریـدة نفسـها . اإلخـوان المسـلمینجماعـةنبرتها الحادة ضد–اعتبرتهما 

تهجــم أنصــار جماعــة االخــوان المســلمین علــى عــدد مــن اإلعالمیــین فــيیتنــاول فیــه حادثــة،٢٠١٢أغســطس ١٢حــد یــوم األ"وال طاعــة
بجماعـــة االخـــوان لقیـــادي الســـابقاالكاتـــب والمحـــامي ثـــروت الخربـــاوي تـــم منـــع مقـــال وفـــي جریـــدة األهـــرام .١٢اإلعالمـــياإلنتـــاجمدینـــة 

بعنــوان "مــدحت العــدل"نــع المقــال األســبوعي للكاتــب والسیناریســت مُ كمــا "همــونلیــت الــذین یحكمونــا یف"عنــوان الــذي كــان ب،المســلمین
".!مصر أم الجماعة؟.. سیادة الرئیس"

الـذي و ، "كلمتـان خفیفتـان علـى اللسـان ثقیلتـان فـي المیـزان.. الحریـة والعدالـة"بعنـوان "غـادة نبیـل"نع مقال الكاتبة مُ في جریدة الجمهوریة
، كمـا تـم ، بعد منع نشر مقاالت عدد مـن الكتـاب والصـحفیین فـي الصـحف القومیـة"الحریة والعدالة"ات لحزب وجهت من خالله االنتقاد
"عبــد الجلیــل الشــرنوبي"نــع الكاتــب الصــحفي مُ ، ١٣لغــادة نبیــ"الكاتبــة شــرف علیهــاالتــي كانــت ت،نفســهاجریــدةالإلغــاء الصــفحة الثقافیــة ب

أن إدارة "الشــرنوبي"وذكــر ،بســبب أرائــه"مجلــة اإلذاعــة والتلیفزیــون"الصــفحة السیاســیة بـــمــن الكتابــة ب، "جبهــة اإلبــداع المصــري"منســق 
فـي اصـةعات معارضته للنظـام الحـاكم وختحمل تبال تستطیع دارة اإلة، ألن یالسیاسالشئونطلبت منه عدم الكتابة في "مجلةال"تحریر
.١٤معن وزارة االعالالمسلمینوزیر ینتمي لإلخوانمسئولیة ظل 

، فــي مجلــة المصــور، الــذي یحكــي عــن "ســامح فــایز"للكاتــب الشــاب "عائــدون مــن جنــة اإلخــوان"نشــر بــاقي حلقــات كتــاب أوقــفكــذلك 
یـوم ١٠٠"بـاب صـحفي یحمـل عنـوان ُألغي كما . فقطوكانت المجلة قد نشرت خمس حلقات .قصة فایز مع جماعة اإلخوان المسلمین

خـــاص بمتابعـــة مـــا یـــتم تنفیـــذه أو إهمالـــه مـــن وعـــود الـــدكتور محمـــد مرســـى رئـــیس وهـــو بـــاب , "هـــراماأل"بجریـــدة "مـــن الوعـــود الرئاســـیة
.١٥الجمهوریة

وهـو مـا . ق الوسـیلة اإلعالمیـةغـالإأو ذاتهـامصـادرة الصـحفىإلمصادرة المقاالت ما تخطت حد العقاب أو سرعانهذه الممارسات
الصـادر صادرة عـدد جریـدة الدسـتورحاولة مجرائم المطبوعات بوزارة الداخلیة بمإدارة مكافحة ، حیث قامت "الدستور"حدث مع صحیفة 

وٕاصــرارها علــي ،الخاصــة بالعــدد" الزنكــات"ا لــرفض مطــابع الجمهوریــة تســلیم قــوات الشــرطة ونظــرً . مــن المطبعــةأغســطس١١بتــاریخ 
قــرار أیــده الحًقــا، وهــو مــابیــع الصــحفكشــاكن ارطة بمصــادرة أعــداد الجریــدة مــطباعــة العــدد طالمــا ال یوجــد أمــر قضــائي، قامــت الشــ

واســتمرار تــدخلها فــي ،ا الســتمرار عــدم احتــرام وزارة الداخلیــة للقــانونا انعكاًســوتعــد هــذه الواقعــة أیًضــ.١٦رئــیس محكمــة الجیــزة االبتدائیــة
.حقوق النشر وحریة الرأي والتعبیر دون االستناد لحكم قضائي

للقــانون بالمخالفــة–أغسـطس٢٣فــي للمحاكمـة" إسـالم عفیفــي"جریــدة الرئــیس تحریـر حیـل أُ " دســتورال"فـي أعقــاب مصـادرة عــدد جریـدة 
محكمـة جنایـات جنـوب الجیـزة برئاسـة المستشـار أمـام –الذي یشترط إخطار النقابة بموعد التحقیق وحضور ممثل عـن نقابـة الصـحفیین

إهانـة الـرئیس "على ذمـة قضـیة ،والتحفظ علیه" عفیفي"بحق حتیاطياالوأمر بالحبس ، الذي رفض سماع الدفاع،"محمد فهیم درویش"
صـدار مسـاء الیـوم نفسـه مما اضطر رئیس الجمهوریة إل. ونشر أخبار كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة،"محمد مرسي

.سالم عفیفيإا عن رج فورً فأُ ، وبالتالي ١٧بإلغاء الحبس االحتیاطي في قضایا النشر٢٠١٢لسنة ٨٥قرار بقانون رقم 

//:www.afteegypt.org/uploads/Reporthttp-001-17-09-٢٠١٢سبتمبر ١٧،مؤسسة حریة الفكر والتعبیر،حریة االعالم في الجمھوریة الثانیة١٢
2012.pdf

http://www.anhri.net/?p=60153تقریر الشبكة العربیة لمعلومات حقوق اإلنسان ١٣
reports/2012/08/17/59963-http://elbadil.com/egypt، ٢٠١٢أغسطس ١٧جریدة البدیل ١٤

مصدر سابق-الشبكة العربیة لمعلومات حقوق اإلنسان ١٥
/p=3776#http://www.cihrs.org?،٢٠١٢أغسطس١٢بیان منظمات حقوقیة تدین قرار مصادرة أحد أعداد جریدة الدستور، ١٦

" بشأن تنظیم الصحافة١٩٩٦لسنة ٩٦في شأن تعدیل المادة رقم ٢٠١٢لسنة ٨٥قرار بقانون رقم " ٢٠١٢أغسطس سنة ٢٣في ) تابع(٣٤الجریدة الرسمیة، العدد ١٧
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لـه، ولـم یسـتند القـرار رئـیس تحریـر خـالل المائـة یـوم األولـىجاء القرار كمخرج وقتـي مـن األزمـة، حتـى ال تلتصـق بـالرئیس سـبة حـبس 
س القــرار یلغــي فقــط الحــبس االحتیــاطي فــي االتهــام بإهانــة رئــین أعــن ، فضــالً لتحریــر اإلعــالمســابقة أو حتــى الحقــةإلــي خطــة أوســع

.المحكمةأمامصحفيإذا أدین الالحبسعقوبةویبقي على ،ملوك الدول األجنبیةالدولة أو مؤسساتها أو رؤساء و 

الهیئـة العامـة لالسـتثمار والشـركة تصـدر أ،أغسـطس٩ففـي . هذه السیاسات والممارسات امتدت أیضًا إلى القنوات التلفزیونیة الخاصـة
،ایوًمـ٤٥بوقـف بـث قنـاة الفـراعین لمـدة اا إدارًیـقـرارً )سـاتنایل(المصریة لألقمـار الصـناعیة والشركةالمصریة لمدینة االنتاج اإلعالمي 

ثــم .ق القنــوات التلفزیونیــةغــالات اإلداریــة إلالســتخدام القــرار الحقوقیــة المتكــررة رغــم االنتقــادات،١٨لهــا بســحب التــرخیصاإلنــذاروتوجیـه 
فــي قضــیة اتهامــه بــالتحریض علــى قتــل رئــیس ،س محمــد مرســي لتوفیــق عكاشــة رئــیس القنــاةهانــة الــرئیإوجهــت النیابــة العامــة تهمــة 

.ا لشخصهالجمهوریة، والتعدي علیه باإلهانة وتوجیه عبارات تحمل عیبً 

م عــالوزارة اإلىتــولمابعــدوذلــك ، المفتــرضتخــل بحیادهــامــن مصــدر جدیــد تــدخالت التلیفزیونیــة المملوكــة للدولــةالقنــوات شــهدت كمــا 
عالمیـون فـي تلـك القنـوات للعقــاب إذا وزیـر ینتمـي لجماعـة اإلخـوان المسـلمین، وذراعهـا السیاسـي حــزب الحریـة والعدالـة، إذ یتعـرض اإل

دون أن ،و فــي حالــة صــمتهم عــن نقــد ضــیوف البــرامج المتلفــزة لسیاســات الــرئیسأتطرقــوا بالنقــد لسیاســات رئــیس الجمهوریــة وقراراتــه، 
انتقـاد أحـد الـذي تـم اسـتدعائه للتحقیـق بسـبب ،"نهـارك سـعید"ا مـع طـاقم برنـامج وهـو مـا حـدث مـؤخرً .ك االنتقـاداتیقوموا بالرد علـى تلـ

ممـا ،"أخونـة اإلعـالم"بعـد أن قـدمت حلقـة بعنـوان،ا مـع اإلعالمیـة هالـة فهمـيوحـدث أیًضـ.١٩الحـاكمالضیوف لحزب الحریـة والعدالـة
.٢٠یة األرضیةتسبب في وقف برنامجها علي القناة الثان

ا ذلــك بــاحترامالمملــوك للدولــة، مبــررً ول مــرة علــي شاشــة التلفزیــونوزیــر اإلعــالم ســمح بظهــور مــذیعات محجبــات ألجــدیر بالــذكر أن
أن تلـــك القـــرارات یجـــب أن تـــأتي مـــن جهـــاز مســـتقل یـــدیر العملیـــة ، غیـــر ذلـــك بالتأكیـــد مبـــدأ مهـــم للغایـــة. لمعـــاییر المهنیـــة دون غیرهـــاا

ألنهـا ال تنتمـي ،الشاشـةىیرفض ظهور مذیعـة بهائیـة علـن الوزیر أخاصة و ، اإلعالمیون أنفسهمهاتخاذاویشارك في كلها، اإلعالمیة
.٢١لدین سماوي، وذلك وفقًا لتصریحات الوزیر

حریة االعتقاد وحقوق األقلیات الدینیة: اثانیً 
یـة زمـات الطائفحسني مبارك أو المجلس العسكري مع األلسابقالرئیس اتعاملإشكالیاتن في تخطي لم ینجح الرئیس مرسي حتى اآل

د قــوى سیاســیة تنــادي صــعو لهــذه المشــكلة، وخاصــة مــع المتزایــدتفــاقم الال تــدرك خطــورة الــت الدولــة ز اوم. الطاحنــة التــي تمــر بهــا مصــر
كـان مـن لـذا . ها مـن حقـوق المواطنـةئة وٕاقصـاقلیات الدینیة والمذهبیة والعقائدیـیصر على االنتقاص من حقوق األعالنیًة بطرًحا أحادًیا

ا ألنهــا قضــیة وطنیــة ملتهبــة خــالل المتوقــع أن تكــون حمایــة حریــة المعتقــد وحقــوق األقلیــات الدینیــة علــي قائمــة أولویــات الــرئیس، نظــرً 
ا إیجابًیـالم یعـرف عنهـا موقًفـعن أهمیة تبدید مخاوف الكثیرین بشأن تأثیر انتماء الرئیس لجماعة دینیةربعة الماضیة، فضالً العقود األ

.تجاه تلك القضایا

كمـا صـرح نائــب ن،یلكـل المصــریابتفهمـه لتلـك المخــاوف عنـدما أكـد فــي خطابـه األول للشـعب علـي كونــه رئیًسـىكـان الـرئیس قـد أوحــ
سـواء لمؤسسـة الرئاسـة أو ةالعـار، غیـر أن الممارسـات الفعلیـقبـاط فـي رفـح یجعلـه یشـعر با بـأن ما حدث مـع األرئیس الجمهوریة مؤخرً 

شــهدت لــذاالســیما الحــق فــي حریــة المعتقــد وممارســة الشــعائر،، لــم تتبنــى خطــة لحمایــة حقــوق األقلیــاتلــم تتغیــر،بــاقي أجهــزة الدولــة

http://www.afteegypt.org/uploads/Report-001-17-09-٢٠١٢سبتمبر ١٧حریة االعالم في الجمھوریة الثانیة، "،مؤسسة حریة الفكر والتعبیر١٨
2012.pdf

سبتمبر٣٠ن، للتحقیق بسبب انتقاد ضیف لإلخوان المسلمی“ نھارك سعید”وقف إحالة فریق برنامج الشبكة العربیة لمعلومات حقوق اإلنسان، ١٩
http://www.anhri.net/?p=59805

&http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=767232،٢٠١٢أغسطس ٢٦جریدة الیوم السابع، بالغ ضد وزیر االعالم لوقف برنامج الضمیر،٢٠
٢٠١٢http://gate.ahram.org.eg/News/248351.aspxسبتمبر ٧أقبل بظھور مذیعة مسیحیة أو یھودیة وأرفض البھائیین، : رام، وزیر االعالمبوابة االھ٢١
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ى ق، فعلــســلوب النظــام الســابألا ومشــابًهاولحظًیــامعهــا نمطًیــالتعامــلذات أبعــاد دینیــة وجــاء للــرئیس أزمــات ســاخنةىة یــوم األولــالمائــ
:سبیل المثال

علي حكم محكمة جـنح كفـر الزیـات الخمـیس بناءً ، عام مع الشغللمدة عقوبة الحبس ب"محمد فهمي عصفور"المواطن معاقبة .١
نـه فـي كـل أفضًال عـن ،رغم عدم وجود نص قانون یحظر هذا الفكر٢٢"بنشر الفكر الشیعي في مصر"یولیو التي اتهمته ٢٦

.واالعتقادعلي حریة التعبیرشكل اعتداءً األحوال یُ 
محافظــة الشــرقیة بتهمــة ازدراء األدیــان واإلســاءة بمركــز فــاقوس قــررت النیابــة العامــة حــبس شــاب وفتــاة٢٠١٢ســبتمبر٥فــي .٢

أكتـوبر بـإخالء سـبیل ٧للدین اإلسالمي وٕانكار وجود الذات اإللهیة، وقد قضت محكمة فـاقوس الجزئیـة بمحافظـة الشـرقیة فـي 
المسلسـل محاكمـات ازدراء األدیـان التـي تشـكل خطـرً اوتعـد هـذه الواقعـة اسـتمرارً . ٢٣تاة بكفالة مائة جنیه لكـًال منهمـاالشاب والف

.٢٤واالعتقادعلى حریة التعبیراجسیمً 
، وذلـك بعـد أن النیابـةمـنإذندونواحتجـازه"عیـادألبیـر صـابر"سبتمبر قامت قوات الشـرطة بـالقبض علـى المـواطن ١٤في .٣

ر تحت منـزل أسـرته مجموعـة مـن المـواطنین الغاضـبین، بـدعوى نشـر ألبیـر بعـض الفیـدیوهات ینتقـد فیهـا التعـالیم الدینیـة تجمه
تصــلت بالشــرطة لتنقــذهم مــن غضــب المتجمهــرین تحــت منــزلهم بحــي العــدد مــن األدیــان، الجــدیر بالــذكر أن والــدة ألبیــر قــد 

.٢٥زدراء األدیانالنیابة بتهمة المرج، إال أن الشرطة أتت وقبضت علیه، وأحالته ل
بـدعوى ٢٠١٢سـبتمبر ١٨یـوم محكمة جنح سوهاج بالحبس ست سـنواتمن قبل كمیل كامل یشويبتم الحكم علي المدرس .٤

.٢٦لحریة الرأي والتعبیراوصریحً اواضحً افیما یعتبر انتهاكً ، ازدراء الدین اإلسالمي وٕاهانة الرئیس محمد مرسي
ضــغوط وحمــالت تهدیــد أجبــرتهم علــي مغــادرة ىأســر قبطیــة إلــعــدة ســبتمبر، تعرضــت ٢٧ت یــوم فــي أحــداث رفــح التــي بــدأ.٥

، كما تواطـأت السـلطاتشنته مجموعة من األفراد ال تزال هویتهم مجهولة،إثر هجوم ضد ممتلكاتهم،اقسریً همتهجیر و منازلهم
.٢٧وتخلت عن واجبها نحو حمایة المواطنین وساهمت في استمرار التهجیر

،بـازدراء األدیـان،مدرسـة الدراسـات االجتماعیـة بمدرسـة نزلـة عبـد الـاله المشـتركة بمدینـة أسـیوط"جـاد السـیدنادينیفین "تهام ا.٦
أحـد باصـطحابقـام بعـض أعضـاء الـدعوة السـلفیةحیـث ،الدروس بمادة الدراسـات االجتماعیـةألحدوذلك على خلفیة شرحها 

وقـد تـم القـبض علیهـا وتحویلهـا للنیابـة التـي قـررت إخـالء سـبیلها علـى ذمـة ة، بهذه التهمیتهمهااألطفال بالمدرسة لتقدیم بالغ 
.٢٨القضیة

تجلــت فــي أحــداث قریـــة ،لعــل أحــد أبــرز مظــاهر تقصـــیر الدولــة فــي حمایــة األرواح والممتلكـــات فــي أوقــات العنــف الطـــائفي.٧
في، عقـب وفـاة شـاب مسـلم بطریـق الخطـأ علـى یـد ، والتي اندلعت بسبب حالة من االحتقان الطـائ٢٠١٢یولیو ٣١دهشور في

حداث عنـف ستشـهدها القریـة، لكـن وبـدًال مـن أن تحمـي الشـرطة أأن ثمة إلى كانت كل الدالئل تشیر . مواطن مسیحي بالقریة
لكــاتهم، ، ولــم تقــم بتــأمین ممتحتــى انتهــاء موجــة الغضــبالمــواطنین المســیحیین بالقریــة، طــالبتهم بتــرك منــازلهم والقریــة بأكملهــا 

٢٠١٢أغسطس ٢بتاریخ " الفكر الشیعي ھو تعد سافر على حریة العقیدة وحریة الكالمالحكم على مواطن بالسجن التھامھ بنشر " بیان مؤسسة حریة الفكر والتعبیر"٢٢
afteegypt.html-http://www.afteegypt.org/pressrelease/2012/08/02/695

٢٣afteegypt.html-http://www.afteegypt.org/pressrelease/2012/10/07/720
.٢٠٠٧نوفمبر ، مركز القاھرة لدراسات حقوق اإلنسان، د رضوان زیادة: رجب سعد طھ، تقدیم: تحریر:إشكالیة الحریة في مجتمعات مختلفة-األدیان وحریة التعبیر٢٤
٢٠١٢سبتمبر ١٥بتاریخ " أسرة مسیحیة تدفع ثمن ممارسة أفرادھا لحریة التعبیر"بیان مؤسسة حریة الفكر والتعبیر بعنوان ٢٥

afteegypt.html-9/15/710http://www.afteegypt.org/pressrelease/2012/0
٢٠١٢سبتمبر ١٨، "رتوسع شدید في استخدام تھمة االزدراء یھدد حریة الرأي والتعبی"تقریر المبادرة المصریة للحقوق الشخصیة ٢٦

http://eipr.org/pressrelease/2012/09/18/1490
" تھجیرھمفيالمشاركةمنبدالبیوتھمفيالمواطنینتحميأنالدولةعلىامنفردً احادثً لیسرفحألقباطالقسريالتھجیر"ر المبادرة المصریة للحقوق الشخصیة، تقری٢٧
٢٠١٢ease/2012/09/30/1505http://www.eipr.org/pressrelسبتمبر ٣٠
http://www.anhri.net/?p=60153، ٢٠١٢اكتوبر ٩تقریر الشبكة العربیة لمعلومات حقوق اإلنسان، ٢٨
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فــي الوقــت ذاتــه لــم تــتم محاكمــة مرتكبــي .٢٩منــازل وممتلكــات العــائالت المســیحیةممــا أســفر عــن حــرق وســلب ونهــب محــال و 
، كمـا أنـه فـي ٢٠١٢فـي بدایـة سـبتمبر جرائم الحرق والنهب، وأفرجت النیابة العامة عن كل المقبـوض علـیهم فـي تلـك الجـرائم

اضــطر المــواطنین المســیحیین للتنــازل عــن المحاضــر التــي كــانوا قــد حرروهــا بحــرق إطــار الحــل العرفــي وٕاثبــات حســن النوایــا،
.٣٠وسلب ممتلكاتهم

د اخطـر االنتهاكـات فـي أحـمصـدر لتفـاقم تها هـو اهتماماستمرار الدولة في التغاضي عن وضع ملف األقلیات الدینیة على أولویة العل 
تمـانع الدولـة مـن اسـتخدام التعلـیم واإلعـالم كآلیـات تكـرس عـدم االعتـراف بالتعددیـة ، فعلى مدى األربعة عقود الماضـیة لـم الفترة القادمة

ولشــدید . فــي الســلوك المجتمعــي الیــومي وســاعد فــي نمــو موجــات االحتقانــات الطائفیــة علــى مــدار عقــودانعكــس ممــا،الدینیــة والمذهبیــة
حریة المعتقد علـى حـق ممارسـة الشـعائر قصریَ "األعداد لهتكشف مداوالت الجمعیة التأسیسیة أن مشروع الدستور الذي یجري األسف 

وهـو نـص یمیـز بـین المـواطنین علـى أسـاس الـدین ویهـدر الحـق فـي المواطنـة المتسـاویة، بـرغم أن . الدینیة على أتباع األدیـان السـماویة
فــراد وجماعــات لحســاب أیــدیولوجیات ولــیس تبنــي وســائل لقمــع أ،الهــدف األساســي ألي دســتور هــو تنظــیم العالقــة بــین الدولــة والمجتمــع

.٣١"خاصة باألغلبیة السیاسیة في لحظة وضع الدستور

یفتـرض أن ، االمـر الـذي دیانات والعقائـددماج الـوطني المتجـاوز لألعـراق والـاالنـمشـهد ینـایر هـو٢٥بـرز تجلیـات مشـهد ثـورة أأحد إن 
عــن األســلوب ، وتخلــت ن أحســنت مؤسســات الحكــم اســتغاللهاإحتقانــات الماضــيابوقة لتجــاوز یتــیح للدولــة المصــریة فرصــة غیــر مســ

.هداف سیاسیة انتهازیة ضعیفةأ، وتوظیفه لحساب هذا الملفمع عامل به أجهزة مباركتاإلجرامي التي كانت ت

منيصالح األلإلوالضرورة الملحةممارسات الشرطة: اثالثً 
الذي یضمن القطیعـة مـع ،المنهجيمنيصالح األملف اإللالكاملیابغالعنالمائة یوم األولى من حكم الرئیس محمد مرسيتكشف

جلهـا، بـرغم اسـتمرار الشـرطة أنشـأ مـن أهدافـه الجنائیـة والوقائیـة التـي أماضي الدولة البولیسیة االستبدادیة ویعید للجهـاز الشـرطي دوره و 
لعـل أبسـط االمـور التـي كـان ینبغـي علـى . األمنیـة المختلفـةفـي التعامـل مـع األزمـاتبالفلسفة نفسها السیاسات القدیمة غلبیة أفي اتباع 

ن یتجاوزهــا، واعتمــاد أمنــي أي جهــاز مؤسســة الرئاســة اتباعهــا فــي المائــة یــوم االولــى هــي وضــع الخطــوط الحمــراء التــي ال ینبغــي أل
ن تسـبق أولیـة بسـیطة یمكـن أوات وهـي خطـ. تها الدسـتوریةاجهـزة مـن تجـاوز صـالحیلمنع تلك األ،جزاءات قانونیة رادعة لمن یتجاوزها

منـاء الشـرطة أائتالفـات ضـباط و و منظمـات الحقوقیـة ا، التـي تقـدمت بهـا عـدد مـن المنیـة عموًمـجهـزة األعادة هیكلة الشرطة واألإمشاریع 
اصـر الدولــة و أكیـك رادة السیاسـیة لـدى النظـام السیاســي الحـالي لتفمنیـة بتعلـق برمتـه بتــوافر اإلجهــزة األصـالح األإن أالشـك . بعـد الثـورة
ذا إن تتكـرر فـي عهـد الـرئیس الحـالي، أن الجرائم التي ارتكبت في عهد الـرئیس السـابق والمجلـس العسـكري یمكـن أما نخشاه , البولیسیة

.ولى لحكم الرئیس الجدید تدعو للقلق، ومؤشرات المائة یوم األرادة السیاسیةفر تلك اإللم تتو 

:مع األزمات األمنیةملفي التعاوزارة الداخلیةسیاسات - ١
دون حالــة الطــوارئ بشــكل متواصــل إعــالنمــن خــالل،ا اعتــادت وزارة الداخلیــة العمــل تحــت مظلــة قـانون الطــوارئعاًمــ٣١علـى مــدار 

لـم تنقطـع تلـك الحالـة إال إذ .والمجلـس العسـكري فـي أعقـاب تنحـي مبـاركم الرئیس السابق محمد حسني مبـاركحكفترتي انقطاع أثناء 
ال حصـر لهـاتانتهاكـاطوال فترة إعـالن حالـة الطـوارئ شـهدت مصـر. هالتجدیدأخرالمدة المقررة بعدبانتهاء٢٠١٢أول یونیو في 

: ٢٠١٢أغسطس ٧، تقریر دھشورأحداثفيتحقیقھانتائجتصدرالشخصیةللحقوقالمصریةلمبادرةا"٢٩
http://eipr.org/pressrelease/2012/08/07/1461"

.المبادرة المصریة للحقوق الشخصیة–اسحاق ابراھیم مسئول ملف حریة الدین والمعتقد : المصدر٣٠
http://www.cihrs.org/?p=4421:٢٠١٢اكتوبر ٣، "صردسترة الدولة الدینیة في م": یان مركز القاھرة لدراسات حقوق اإلنسانب٣١
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وأحـالتهم لمحاكمـات ،دون التقیـد بأحكـام القـانونوتفتیشـهم األشـخاص القـبض علـىأعمـال وزارة الداخلیـة فـي ت، وتوسعاإلنسانلحقوق 
.رجال الشرطةلسلوب منهجيحتى تحول ألالتعذیب و رياالختفاء القسالت احزیادة، وكذا بهم وبأقربائهماستثنائیة جائرة والتنكیل

المـواطنین، حیـث أن عملهـا لفتـرة طویلـة مهامهـا ومـع على أداء وزارة الداخلیة ومهنیتهـا فـي التعامـل مـع بشكل سلبي أیًضاذلكانعكس
بـدًال عـن إجـراء تحقیقـات ،لقـبض العشـوائيوللتعـذیبساهم في استسهالها اللجوء ل،لى أداءهاودون رقابة حقیقیة ع،دون التقید بالقانون

مـن فتـرة حكـم الـرئیس محمـد مرسـي األولـىمائـة یـومالتوضـح .وأجهزتهـاألفرادهـاالكفاءة المهنیـة تض، وبالتالي انخف٣٢وتحریات جدیة
.األزمات األمنیةمعاملالتعفي نفسهاالفلسفةلم تتخل عن تلك وزارة الداخلیة نأ

المطالبة بعودة الطوارئ
بعـودة طالـب اللواء أحمـد حلمـي مسـاعد وزیـر الداخلیـة لألمـن العـام، مع ٢٠١٢أغسطس ٣١فيفي حوار أجرته جریدة المصري الیوم 

الثالــث مــن فــيلیــة مــع تصــریحات وزیــر الداخوهــو مــا یتماشــى أیًضــا٣٣.للمرحلــة الحرجــة التــي تمــر بهــا مصــرنظــًراحالــة الطــوارئ، 
.بدیًال عن قانون الطوارئ،أن الوزارة تعكف على إعداد قانون جدیدفیهاقال ، والتي ولیه مهام الوزارةلتاألولالیوم وهو أغسطس

ـــة قـــد علـــق باســـمالمتحـــدث الرســـمي أنالجـــدیر بالـــذكر  ـــةحینـــذاك رئاســـة الجمهوری ـــى تصـــریح وزیـــر الداخلی إعـــادةإلـــى أن مشـــیًرا،عل
الموقــف الــذي عبــر عنــه المتحــدث أنإلــيمعلومــات تشــیر وجــد إال أنــه ال ت.٣٤االنضــباط للشــارع ال یحتــاج اســتحداث تشــریعات جدیــدة

،واضـحةلصـدرت بشـأنه تعلیمـات،اجـادً ارئاسـیً افلـو كـان التصـریح یعكـس موقًفـ.العـامللـرأينـة طمأرسـالة أكثـر مـن باسم الـرئیس هـو 
الداخلیـةتبنـي وزارةعـن بعـودة الطـوارئ، فضـالً لیطالـبسـابیعبعـد ذلـك بعـدة أزیـر الداخلیـةمساعد و د عاد ن ذلك لم یحدث، فقألولكن

.تعدیالت ذات طبیعة استثنائیة وقمعیة علي عدة قوانین ذات صلة بحریة التعبیرو قوانینالقتراح

منتحت مسمى استعادة األقمعیةقوانین لمشروعات عدة طرح عید وزارة الداخلیة ت
اســتعادة بــدعوى قــوانین لمشــروعات عــدة اقتــراح أعــادت نهــاإبــل ،قــانون الطــوارئإعــادة العمــل بفــي وزارة الداخلیــةلــم تنحصــر مطالــب

، وقمعیـــةتســـلطیةذات طبیعـــة ت بنیـــة تلــك القـــوانین المقترحـــة جـــاء. فـــالت األمنــي ومحاربـــة الجریمـــةاألمــن والقضـــاء علـــى مظـــاهر االن
عــدیل المرســوم ، قــانون بت"حمایــة المجتمــع مــن الخطــرین"قــانون : القــوانینهــذه مــن . مطــاعن دســتوریة علیهــاومشــوبة بعیــوب قانونیــة و 

تنظـیم "، قـانون بشـأن "اإلضـراباتقـانون تجـریم "باسـمبشـأن تجـریم االعتـداء علـى حریـة العمـل والمعـروف ٢٠١١لسـنة ٣٤بقانون رقـم 
.أحكام قانون العقوبات، قانون بتعدیل بعض "المظاهرات في الطرق العمومیة

خـالل اجتمـاع مـع عـدد مـن منظمـات حقـوق ت حقـوق اإلنسـانالدراسـلقـاهرةسؤال لمـدیر مركـز اىا علردً كان وزیر الداخلیة قد أوضح 
الطـوارئ وقبـل موعـد انتهـاء حالـة ،البرلمان قبل حلهىإلالمقترحة كانت وزارة الداخلیة قد تقدمت بها التعدیالت القوانین و أن،٣٥اإلنسان

ولكــن البرلمــان لــم یــتمكن مــن البــت فــي ،ســریان قــانون الطــوارئوذلــك كــي تســد الفجــوة الناجمــة عــن عــدم،فــي نهایــة مــایو الماضــي
.الزدحام جدول أعمالهانظرً ،المقترحات

الحقـوق والحریـات العامـة یید تقبغیة التوسع في التجریم، و ،من حیث غموض الفعل المعاقب علیه،اا قمعیً المقترحة توجهً قوانینتتبنى ال
أنهـا تهـدف إلـى كبـدوتتلـك القـوانینمشـروعاترغـم أن ظـاهر أسـماء ، ومحاصرتها بالعقوبات السالبة للحریة والغرامات المالیة الباهظـة

٢٩حفظ األمن مع عدم اإلخالل بضمانات حقوق اإلنسان،مذكرة ملتقى المنظمات المستقلة لحقوق االنسان، لوزیر العدل،٣٢
tp://www.cihrs.org/?p=3836#htاغسطس

٢٠١٢أغسطس ٣١، ٣٠٠٢عدد " الطوارئ"طالبنا إعادة : جریدة المصري الیوم، مساعد وزیر الداخلیة لألمن العام٣٣
http://www.almasryalyoum.com/node/1083311

issues-http://elbadil.com/hot-أغسطس ٤رد على تصریحات وزیر الداخلیة حول قانون الطوارئ الجدید، موقع البدیل، الرئاسة ت٣٤
cases/2012/08/04/58036

٢٠١٢http://www.cihrs.org/?p=4206سبتمبر ٢٦اجتماع وزیر الداخلیة مع المنظمات الحقوقیة في ٣٥
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یـد الحقــوق لتقیأنهــا تهـدف إلـى إطـالق یــد الشـرطةبــالتمعن فـي نصوصـها نجـدإال أنـه ،إلــى الشـارع المصـريأنینـةوالطماسـتعادة األمـن 
إحیـاء تأعـادالمقترحـةبعـض تلـك القـوانینأنوالحریات العامة التي تحمیها المواثیق الدولیة والدساتیر المصـریة المتعاقبـة، فضـًال عـن

والـذي یعـد إعـادة ،مثـل قـانون حمایـة المجتمـع مـن الخطـرینلمحكمـة الدسـتوریة بعـدم دسـتوریتها، حكمـت ا، سـبق أن مواد قانونیـة قدیمـة
مقترحــة بغیــة علیــه تعــدیالت تأدخلــالــذيو یجــرم اإلضــراب، قــانون تجــریم االعتــداء علــى حریــة العمــل، الــذيو لقــانون االشــتباه، جإنتــا

.الطوارئا في غیر حاالتأیضً تطبیقه

إلعالنهـا، ن حاجـة دو ،مـن حالـة الطـوارئأساسـیةاسـتعادة عناصـر ىإلـا سـتؤدي عملًیـفإنهـا،عتمـدتُ أنر لهـذه القـوانین المقترحـة دّ ذا قُـإ
ن تتمتـع بهـا أحكـام المحـاكم المصـریة أا لقواعد القانون الـدولى و یجوز طبقً الالتيتقنین السلطات االستثنائیة التعسفیة للشرطة،ومن ثم

ا لعل و .عنوانكأولكنها ال تحمل وزر الطوارئ كقانون و ،حتى في حالة الطوارئ
ا فداحة خالل المائة یوم، أنھكثر ، ولكن األلیس استثناءً عتقادقسم حریة االفي إلیھ

.مذبحة بورسعید التي جرت قبل تولي الرئیس محمد مرسي الحكم

:باإلنسان، والحق في السالمة الجسدیة وعدم التعذیالشرطة لحقوق انتهاك - ٢
وخاصــة فیمــا یتعلــق ،ثــورةالالشــرطة قبــلممارســاتلشــرطة لحقــوق اإلنســان، بالمقارنــة مــع فــي انتهاكــات اع جــقــد حــدث تراأنــهشــك ال 

الـوزارة،اسـاتیریـة لسهـذا التراجـع قـد ارتـبط بمراجعـة جذإذا كـانیبقي من غیـر المؤكـدولكن ،االحتجاج السلميأعمالبالتعذیب وقمع 
واضــطالع الشــرطة العســكریة بمســئولیات فــي ظــل حكــم المجلــس العســكري، تیجــة لمحدودیــة دور الشــرطة نلعوامــل عارضــة ام أن ذلــك 

.تثیر القلقداء الشرطة بعد انتهاء حكم المجلس العسكري أخاصة وأن مؤشراتواسعة النطاق في حفظ االمن؟ 

لتعـذیب والمعاملـة المهینـة فـي السـجون والمعـتقالت، والتـي ما سحقتها قوات الشـرطة باأجل الكرامة اإلنسانیة التي كثیًراقامت الثورة من 
تواصـلت التعـذیب فـي السـجون وأمـاكن االحتجـاز، إال أن اسـتمرار ممارسـاتأولویاتـهكان من المفترض أن یضعها الرئیس علـي قائمـة 

:وفي السطور التالیة نتطرق لبعض الوقائع،خالل المائة یوم

إثــر مقتــل أحــد المــواطنین علــى یــد وبــین الشــرطة بــین ســكان منطقــة رملــة بـوالق اشــتباكات عنیفــةأغســطس، وقعــت٢فـي -١
لـم تكتـف قـوات الشـرطة بمـن اعتقلـتهم مـن ، السـكانلعدیـد مـنعلـى القاء الشرطة القبضمما أدى إل، أحد ضباط الشرطة
ترویــع جاریــة اعتقــال و المنــازل والمحــال التمنطقــة وتحطــیمالبمداهمــة قامــت بعــد خمســة أیــام أنهــا حیــث موقــع األحــداث، 

لعـدم صـلتهم بالواقعـة، فـي الوقـت ذاتـهعن معظمهم فیمـا بعـداإلفراجتم ،مواطن٧٥األمر الذي انتهي باعتقالالسكان،
.٣٦ق سراح ضابط األمن المتهم بقتل المواطنطالتم إ

٣یاق األحـــداث یـــوم تـــم تعـــذیب الطفـــل عبـــد اهللا أنـــور رمضـــان الـــذي تـــم القـــبض علیـــه فـــي ســـأثنـــاء أحـــداث رملـــة بـــوالق -٢
.٣٧األمامیةأسنانهكسر إليمما أديأغسطس وتعرض للضرب 

تعـذیب بالكهربـاء ضـرب و واقعـةالنائـب العـام بشـأن ىأغسطس تقدمت مجموعة ال للمحاكمات العسكریة ببالغ إل٢٨في -٣
حســام الــدین رئـــیس الضــابطعلــى یـــد ، ٢فـــي ســجن وادي النطــرونإبــراهیمعبــد النبــي إبـــراهیموالحــبس االنفــرادي لعمــرو 

كما تقدمت المجموعـة نفسـها .شمال شبرا الخیمة عسكري٣١١/٢٠١١في قضیة احاكم عسكریً عمرو مُ . مباحث السجن
لهـــا خالـــد طلعـــت أبـــو الیزیـــد مقـــداد فـــي ســــجن وادي سلســـلة مـــن وقـــائع التعـــذیب واالنتهـــاك التـــي تعــــرضبـــبالغ بشـــأن

٢٠١٢http://ecesr.com/?p=5321أغسطس ١٢، "من القاتل و من الضحیة؟.. رملة بوالق"،تقریر المركز المصري للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة٣٦
١٤، والترویعالعشوائیةوأھالي المنطقة ضحایا لالعتقاالتالضابط المتھم بالقتل مطلق السراح صریة للحقوق الشخصیة عن أحداث رملة بوالق، تقریر المبادرة الم٣٧

٢٠١٢http://eipr.org/pressrelease/2012/08/14/1466سبتمبر
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أبریل للتضامن مـع الجیـزاوي و حكمـت المحكمـة ٢٨فارة السعودیة یوم من مظاهرة الس، والذي تم القبض علیه ١النطرون
.٣٨جنح عسكریة شرق٢٥٣٠/٢٠١٢أشهر في قضیة رقم ٦العسكریة علیه بالحبس 

البلـد تحـت مسـمى ا لـبعض المحـال والمقـاهي بمنطقـة وسـطأثنـاء مـداهمتهسبتمبر قامت قوات شـرطة میـت غمـر ١٦في -٤
نوقـوع قتیلـیوقـد أسـفرت األحـداث عـن المحـال والمقـاهي، اجدین وتكسیر معـدات بعـضوسب المتو إزالة التعدیات بضرب

والثــاني بعــد إطــالق الرصــاص ،مــن أبنــاء القریــة علــى یــد ضــباط قســم شــرطة میــت غمــر، األول بعــد تعذیبــه داخــل القســم
.٣٩الحي علیه خارج القسم، باإلضافة إلى عدد من المصابین

:٤٠االحتجاج والتظاهر السلميأعمالتعامل وزارة الداخلیة مع - ٣
إشـكالیات ممارسـة المـواطنین لهـذا مـن أبـرز ،التظـاهرو السـیما التجمـع السـلمي المختلفـة لالحتجـاج، ألشـكاللالشـرطةقوات قمعیعتبر
كـان ذلـكولعـل أوضـح مثـال علـى.السلمیة باستخدام القوة المفرطةتمت مواجهة االحتجاجات فعلى مدار أكثر من ثالثین عاًما.الحق

المتظـاهرین فـي أحـداث شـارع محمـد محمـود أو فـي مـع بعـد الثـورة، ثـمینـایر٢٥طریقة تعامل قوات الشـرطة مـع المتظـاهرین فـي ثـورة 
،الـدور األساسـي لقـوات الشـرطة هـو حمایـة المتظـاهرین وعـدم التعـرض لهـمأنفـرغم .ستاد بورسـعیدامحیط وزارة الداخلیة عقب مجزرة 

.كبیرةبأعدادعن االعتقاالت العشوائیةفضالً ، جرحىو قتلىفي وقوع ذلك ، بل قد یتسببالقمعىإلفي أغلب االحیان تتحولإال أنها

إن غیابهــا لــیس . للتظــاهر أو لالحتجــاجإن مســئولیة الشــرطة فــي حمایــة المتظــاهرین، یعنــي أن تكــون متواجــدة فــي األمــاكن المحــددة 
إن الـدور المــنظم الـذي یلعبــه . بقمـع المتظــاهرینتواطــًؤا بشـكل غیــر مباشـر علــى قیـام آخــرین حیاًنـاسـلوًكا إیجابًیـا، بــل یمكـن أن یكــون أ

–الـذي تناولـه تقـدیم التقریـر–في قمع بعض أعمال االحتجـاج والتظـاهر السـلمي "حزب الحریة والعدالة"أنصار وأعضاء الحزب الحاكم 
خـرى ال یعـف وزارة الداخلیـة مـن مسـئولیتها عـن تلـك األعمـال، أفراتقـوم بـه أطـكـون القمـع إن . أن یحظى باهتمام وزارة الداخلیةیجب 

مـن رئـیس الـوزراء أو وزیـر الداخلیـة فـي هـذا بل إن األمـر یسـتوجب بیاًنـا سیاسـًیا . بما في ذلك ما قد ینجم عنها من إصابات أو وفیات
.األمر

بـدىمـا أن، إال ینـایر٢٥ینطلق من قـیم ثـورة قة بین الشرطة والمواطننظم العالا یا جدیدً تمتلك مؤسسة الرئاسة منهجً أنكان یفترض 
فــي مــوروث الشــرطة مــن ممارســات نظــام عــن تغییــر محــدود كشــف یمــن تعامــل الشــرطة مــع هــذه القضــایا خــالل المائــة یــوم الماضــیة 

:على سبیل المثال ال الحصرها مناستخدام العنف في مواجهة األشكال المختلفة لالحتجاج السلمي تواصلت سیاسات فقد. مبارك

ووقعـت ، ٢٠١٢یولیـو ١٧یـومترا بـالقوةامصـانع سـیرامیكا كلیوبـعمال قامت قوات الشرطة وقوات الجیش بفض اعتصام -١
كمـا قامـت قـوات األمـن باسـتخدام قنابـل . آخـرین٦واعتقالعامالً ٢٠اشتباكات مع قوات األمن انتهت بإصابة أكثر من 

.٤١بعض االختناقاتىإلة مما أدىبكثافمسیلة للدموع
العمـال بمحاصـرةالمركـزيقامت قوات األمن٢٠١٢سبتمبر ١٦یوم في الیوم الثاني من إضراب عمال هیئة النقل العام -٢

ارق البحیـري، أحــد طـالقـبض علـىثـم اقتحمــت جـراج امبابـة وألقـت إمبابـة وأثـر النبـي والمظـالت، جراجـات المضـربین فـي
ضـراب، واالعتـداء علـي التحـریض علـي اإلبـتهمللنیابة وحولته ، المستقلةلمتحدث الرسمي باسم النقابةواقیادات اإلضراب

.٤٢حریة العمل

post.html-http://www.nomiltrials.com/2012/08/blog: للمحاكمات العسكریة للمدنیین موقع ال ٣٨
،٢٠١٢سبتمبر ٢٧،غمرمیتشرطةقسمضباطجرائمتقریر المبادرة المصریة للحقوق الشخصیة، ٣٩

http://www.eipr.org/pressrelease/2012/09/27/1501
http://www.cihrs.org/?p=3783معلومات عن ملف حریة التظاھر واالحتجاج السلمي، لمزید من ال٤٠
.٢٠١٢سبتمبر ١٩لملف العمالي بالمركز المصري للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة بتاریخ مسئول ادالیا موسىمداخلة ھاتفیة مع ٤١
ل فحدث ال حرج، بیان االتحاد المصري للنقابات المستقلة، حكومة ھشام قندیل تعلن العداء لعمال مصر وتعتقل العمال وتضرب وتسحل العامالت، أما عن الفص٤٢
http://www.efitu.com/?p=1433سبتمبر ١٦
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، وباســـتخدام أســـالیب العنـــف كالضـــرب اعتصـــام طـــالب جامعـــة النیـــل بـــالقوةســـبتمبر قامـــت قـــوات األمـــن بفـــض١٧فـــي -٣
.٤٣والسحل مع الطالب المعتصمین وأولیاء أمورهم

مـن أمـام المدینـة محمـود محمـد رشـادمحمـد البـدري ووٕاسـالمدرویـش محمـد سـمیرىتم القبض علـ٢٠١٢أكتوبر ١في-٤
بسـوء الخـدمات المعیشـیة داخـل اتندیـدً ، إضراب طالبات المدینة الجامعیـةالجامعیة لجامعة أسیوط أثناء تغطیتهم لفعالیات

ـــك لموقـــع المرصـــد الطالبـــي الوذ،المدینـــة ـــة الفكـــل ـــابع لمؤسســـة حری ـــرت ١٢٩٢٨ضـــدهم رقـــم محضـــر تحـــرر، و ر والتعبی
حـرم المدینـة الجامعیـة ىعلـواالعتداءأفراد األمن ىبالضرب علباالعتداءیتهمهم فیه ،جنح قسم أول أسیوط٢٠١٢لسنة

.٢٠١٢٤٤أكتوبر ٢عنهم یوم اإلفراجتم و . للطالبات

:قسريحاالت اختفاء - ٤
بولیســينظــام ســلطويا مــن ا مفهوًمــســلوكً كــان هــذا. ینیســیاالنشــطاء السالختطــاف مناســبةالتظــاهرات واالحتجاجــات قبــل الثــورة كانــت 

لالختطــاف والمالحقــة ونتعرضــینو النشــطاء السیاســیرغــم ســقوط ذاك النظــام، مــازال نــه أإالرضــة، اووأد المعهفــوامــیم األیســتهدف تك
:نذكر منها
 مـن و ،وهـي ناشـطة سیاسـیة) طالبـة بجامعـة األزهـر(بدریـة محمـد السـید هشـام اختطاف تم٢٠١٢یولیو١٩في الخمیس

سـراحها یـوم السـبت طلق ن أُ أإلى مدة یومینلامغلقً هاتفهاوظل .من قبل مجهولین، وذلكالمسعفات في أحداث العباسیة
تعـــذیبها بحســـب مـــا ورد فـــي شـــهادتها وتـــمتـــمبدریـــةأثنـــاء اختطـــاف.علیهـــا فـــي منطقـــة رمســـیسثـــر عُ ، حیـــثیولیـــو٢١

.٤٥حازم صالح ابو اسماعیلحملةلوعن عالقتها بالتنظیم النسائي "حازمون"عن حركة هااستجواب
٢٨مســاء الســبت حتــىا وظــل مفقــودً لالختطــاف، یولیــو ٢٦فــي مســاء الخمــیس أنــس العســالالناشــط السیاســيعــرضت

ىأدتـم سـحله ممـا و ،اسـیةأثنـاء أحـداث العبقبـل ذلـك یـهالقـبض علوكـان قـد تـم . الهـاللىبمستشـفعثر علیهحین ، یولیو
.٤٦اختطافهیوم في نفس أنس من المتهمین في قضیة العباسیة وكان ینتظر النطق بالحكم . بالغةإصاباتىإل

والنقابياألهليالنشاط حریة : ارابعً 
مــن للمــواطنینیــةحیو هــي أطــرات العمالیــة والنقابــاألهلیــةنظمــات دیمقراطیــة، فالمأي دولــة فــي أساســیةركــائز هــذه القطاعــات تمثــل 

كافـة م والـدفاع عـن مصـالحهم، والمسـاهمة فـي تنمیـة مجتمعـاتهم فـي لتعبیر عـن مطـالبهلاالجتماعیة والسیاسیة و ئات العمریة مختلف الف
طبیعـة هـذه األطـراف مـعالسـلطات تعامـل یكشـفلـذا . مالتنفیذیـة علـي حقـوقهوأجهزتهاتعدیات من قبل الدولة أیةمواجهة ، و المجاالت

.لمجتمع ككلافي التعامل مع وأولویاتهاهاتهاتوج

:األھليالنشاط حریة - ١
فـي ذات الصـلةجهـزة اإلداریـة واألمنیـة وزارة التأمینـات والشـئون االجتماعیـة واألوخاصـة ،الزالت حكومة الرئیس محمد مرسـي

. ٢٠٠٢لسـنة ٨٤قـانون الحـالي رقـم المـن بقـوانین أشـد قمًعـاایـدهی، بل وتحاول تقهلیةاألالدولة تتعنت ضد أنشطة الجمعیات
لــم التــي –تهــافخــالل المائــة یــوم األولــى مــن حكــم الــرئیس محمــد مرســي، اســتأنفت وزارة التأمینــات والشــئون االجتماعیــة محاوال

، وهـو مشـروع القــانون"حمایـة السـیادة الوطنیـة"، بـدعوىمــن القـانون الحـاليلتمریـر قـانون أشـد قمًعـا–تتوقـف منـذ عهـد مبـارك

١٨نیل، شھادة باحث مؤسسة حریة الفكر والتعبیر عن أحداث اعتصام جامعة ال٤٣
٢٠١٢http://marsd.afteegypt.org/publications/2012/09/18/1178سبتمبر

٢٠١٢أكتوبر ٢بتاریخ -احد المقبوض علیھم- مداخلة ھاتفیة مع محمد سمیر٤٤
، على صفحتھ التواصل االجتماعي فایسبوك"اختطاف وتعذیب وتحرش"مركز الندیم لتأھیل ضحایا التعذیب، شھادة بدریة محمود السید،٤٥

http://on.fb.me/MZje4t
MdymqRnU-http://www.youtube.com/watch?v=ur:ة انس العسال بشأن واقعة اختطافھشھاد٤٦
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الجمعیـات األهلیـة وعـدم نشـاط تقییده، وذلك ليفي شهر مارس الماضلجنة حقوق االنسان بمجلس الشعب الذي رفضته نفسه
.لمعاییر الدولیة لحریة التنظیملاتساقه

ات ها المجلـس األعلـى للقـو التـي كـان قـد بـدأ،وزارة الشئون االجتماعیة الحملة ضد الجمعیـات األهلیـةنفتأفي الوقت نفسه است
ففــي .ا لهــاكثــر قمًعــأكوســیلة لتهیئــة المنــاخ المناســب لتمریــر قــانون والتــي تســتهدف تشــویه صــورة الجمعیــات األهلیــةالمســلحة، 

ید المستشــار القــانوني أكتــوبر صــرح الســ٤مــؤتمر صــحفي عقدتــه وزارة التأمینــات والشــئون االجتماعیــة یــوم الخمــیس الموافــق 
أسـماء ، دون أن یـذكر ٤٧بإسـرائیللهـا عالقـةلبعض الجمعیـات األهلیـة مـن جهـات أجنبیـة ن الوزارة قد رفضت تمویالً أللوزارة ب

وهــو . ویــلســتتلقى هــذا التمالتــي كانــت المصــریةأو الجمعیــات،تلــك الجهــات المانحــة، ونــوع العالقــة التــي تربطهــا بإســرائیل
ا علـى حـدوث الواقعـة واحـدً الً أنـه ال یقـدم دلـییسـاعد علـى تعمـیم االتهـام علـى كـل الجمعیـات، رغـم ،سبق تجریبـهيأسلوب أمن

غلبیـة المؤسسـات الدولیـة المالیـة أهـي صـفة تنطبـق علـى " سـرائیلإلهـا عالقـة بأجنبیـةجهـات "یسـمى ن مـاأعـن ذاتها، فضـالً 
.مم المتحدةوغیر المالیة في العالم، وعلى رأسها األ

:حریة العمل النقابي- ٢
 واضـح ضـدها مـن ا ا واجتماعًیـسیاسـیً اتحیزً ،طات التنفیذیة في الدولة مع المطالب العمالیةوالسلاإلداریةاألجهزةیعكس تعامل

كمــا. وهــو ذات خطــاب المجلــس العســكري،االقتصــادياإلصــالحتوصــیفها الــدائم بالمطالــب الفئویــة المعرقلــة لمســیرة خــالل 
٣٩فصــل، وجــرىمطالــب العمــال بشــكل ملحــوظوتــم تجاهــل ،ا خــالل فتــرة المائــة یــومظلــت النقابــات المســتقلة مهمشــة تماًمــ

علــىســنواتثــالثبــالحبسالحكــمو اإلضــراب، بتهمــةالعامــةللنیابــةانقابًیــ٣٢تحویــلو المســتقلة، النقابــاتقیــاداتمــنعــامالً 
.٤٨اإلداریةللتحقیقاتالعشراتنقابیین، وتحویلخمسة
ة البرلمانیـة بمجلـس األغلبیـو المجلـس العسـكريموقـفلااسـتمرارً یشكل قانون الحریات النقابیةلالرافضالحكومةموقفنأكما 

بـل علـى العكـس طـرح وزیـر القـوى .القـانونلـم تتخـذ أي خطـوات جدیـة نحـو تبنـي ، حیـثونظام الحكم السـابقالشعب المنحل
٣٥كـام القـانون رقــم مشـروع بقـانون لتعـدیل بعـض أحخــوان المسـلمین ملـة والهجـرة السـید خالـد األزهـري القیـادي بجماعـة اإلاالع

عضـاء أولكنـه یسـاعد علـى وصـول ،التعددیـة النقابیـة والنقابـات المسـتقلةأال یعترف بمبد،بشأن النقابات العمالیة١٩٧٦لسنة 
ـــإخـــوان المســـلمین جماعـــة اإل ـــةىل ـــى مجـــالس إدارات المنظمـــات النقابی ـــه النحـــو ، عل ـــةأ"نفســـه الـــذي جـــرى ب المؤسســـات " خون

.ولةة المملوكة للدیالصحف

المحاكمات العسكریة:اخامسً 
اإلنسـاننیین للمحاكمات العسكریة أثناء رئاسة الدكتور مرسي مما یخالف المبادئ الدولیة ومطالب منظمـات حقـوق إحالة المدتواصلت 
إعــادة ثنائیة دموا لمحاكمــات اســتمــن قُــلالمعتقلــین وســجناء الــرأي، ومراجعــة أوضــاع المــدانین مــنهم، بمــا یضــمن الفــوري عــن بــاإلفراج
.٤٩مرة أخرى أمام قاضیهم الطبیعيتهممحاكم

فـي ،سـنوات مـع النفـاذ٥ىإلـشـهور ٣نمن معتقلي العباسیة لمدة تتراوح بـی٧یولیو بحبس ٢٥األربعاءقضت المحكمة العسكریة یوم 
المصـري الـدیمقراطي االجتمــاعي أعضـاء الحـزب مـن ثالثــة كمـا تمـت إحالـة . إلـیهمآخـرین مـن الــتهم المنسـوبة١٧حكمـت ببـراءةحـین

أكتوبر ٤موقع الیوم السابع، تصریحات المستشار القانوني لوزارة التأمینات والشئون االجتماعیة،٤٧
http://www2.youm7.com/News.asp?NewsID=805926

، ٢٠١٢أكتوبر ١، ال صحة لتصدیق رئیس الجمھوریة على مشروع قانون الجمعیات األھلیة: الدمرداش، أیًضا، بوابة األھرام
ram.org.eg/News/256821.aspxhttp://gate.ah

اكتوبر٩،انتھاكات الحریات النقابیة خالل المائة یوم األولى من حكم الرئیس محمد مرسىدار الخدمات النقابیة والعمالیة، ٤٨
http://www.ctuws.com/?item=1242

http://www.hrw.org/ar/news/2012/05/07-1مایو،٧انون المحاكمات العسكریة المصري، ھیومان رایتس واتش، تعدیالت ق٤٩
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ا نتیجــة للضــغوط السیاســیة التــي قــام بهــا الحــزب ومنظمــات حقــوق عــنهم الحًقــفــرج أُ لكــن و ،٢٠١٢یولیــو ١٢النیابــة العســكریة یــوم ىإلــ
.٥١بالسجون الحربیةمحتجزینمازالوااألطفال هناك أربعةن أكما أن مجموعة ال للمحاكمات العسكریة أكدت.٥٠اإلنسان

:وصیاتالت
ــ واإلصــالحاتمــذكرة تضــمن مجموعــة مــن المقترحــات المســتقلة اإلنســان المصــریةمنظمــات حقــوقىفــي بدایــة المائــة یــوم أرســل ملتق

ولویاتـه قضـایا أن رئیس الجمهوریة لـم یضـع فـي ا ألولكن نظرً ،إلصالحلسیاسیة إرادة، والتي كانت تتطلب توافرمكلفةغیر الالحقوقیة
مضـاًفا وصـیات الـواردة فـي المـذكرةتیـد التـذكیر بـبعض الذا التقریر یع، فإن هزمةالة السیاسیة الادر لتالي لم تتوافر اإلنسان، وباحقوق اإل

وتبنــي خطــة شــاملة ،مــرفــي تــدارك األىولــن تســاعد دروس المائــة یــوم األأمــالً آ،إلیهــا توصــیات جدیــدة مــن واقــع ممارســات المائــة یــوم
د.تلوح في أفق ما بعد المائة یومخطر التيزمات الكبرى األح المائة یوم وتجنب األصالح، تساعد على تضمید جرالإل

:تعهدات یقطعها الرئیس على نفسه
مـن الضـروري لـرئیس الجمهوریـة أن یعلـن . احترام وتنفیذ االتفاقیات الدولیة لحقـوق اإلنسـان التـي صـدقت علیهـا مصـر.١

تفاقیات الدولیة بشكل عام، فالممارسة الفعلیة في عهـد الـرئیس السـابق أو تحـت هذا االلتزام، وأال یكتفي بالتعهد باحترام اال
حكــم المجلــس العســكري أوضــحت أن المقصــود هــو فقــط طمأنــة الوالیــات المتحــدة األمریكیــة وٕاســرائیل بخصــوص االلتــزام 

نســان، والشــكوك التــي ونظــًرا لســجل الحكومــات المصــریة المتعاقبــة المؤســف فــي مجــال حقــوق اإل. باتفاقیــة كامــب دیفیــد
، بالمعـاییر الدولیـة لحقـوق اإلنسـان، فقـد التزام رئیس دولة ینتمي إلى حزبتساور الرأي العام المصري والدولي حول مدى

یكون من المناسب أن یبادر رئس الجمهوریة بتأكید هذا االلتزام من خالل خطاب یلقیه أمام مجلس األمـم المتحـدة لحقـوق 
لمبادرة بخطوة كهذه، سـتكون بمثابـة إعالًنـا صـریًحا بالقطیعـة مـع سیاسـة مصـر فـي الـداخل والخـارج إن ا. اإلنسان بجنیف

.المعادیة لحقوق اإلنسان في العهود السابقة
االحتــرام المطلــق فــي كــل الظــروف لمبــدأ ســیادة القــانون، وأحكــام القضــاء، واســتقالل الســلطة القضــائیة، وعــدم التــدخل فــي .٢

.شئونها
، بمـا المشـاركین فیهـاسـالمةتأمینهـا وحمایـة وٕالـزام أجهـزة األمـن ب، اظاهر واالجتماع السـلمیین بكافـة صـورهمكفالة حق الت.٣

"حزب الحریة والعدالة"من اعتداءات أنصار وأعضاء جماعة اإلخوان المسلمین وذراعها السیاسي في ذلك 
فـي المجــالس المنتخبـة بمـا یتناســب مـع كونهـا تمثــل العلیـا وتمثیلهـااإلداریــةتعیـین المـرأة فــي المناصـب السیاسـیة و تشـجیع.٤

ومحاولــة إقصــائهن مــن ، ضــد النســاءوالتحــرشأعمــال التحــریضتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لمواجهــةاو . نصــف المجتمــع
.المجال العام

ممارســة يفـالمذهبیـة الدینیــة أووضـع حـد للقیــود التعسـفیة علـى حــق بعـض األقلیـاتبااللتـزام بضـمان الحریـات الدینیــة، و .٥
، وٕانهـــاء القیـــود التعســـفیة علـــى بنـــاء دور العبـــادة لغیـــر المســـلمینالدینیـــةاالشـــعائر الدینیـــة والطقـــوس وثیقـــة الصـــلة بهویتهـــ

.، وتأمین الحمایة الواجبة لحقهم في إظهار معتقدهم الدیني وممارسة شعائرهم الدینیة بحریةالسنة

http://www.hrw.org/ar/news/2012/07/15،یولیو١٥،على الرئیس مرسي وقف المحاكمات العسكریة للمدنیینھیومان رایتس ووتش،٥٠
٢٠١٢سبتمبر ٢٠مكالمة تلیفونیة مع أحد أعضاء مجموعة ال للمحاكمات العسكریة،٥١
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١٩

:راء المعینینتوجیهات یصدرها الرئیس إلى رئیس الوزراء والوز 
في والشروععالن حالة الطوارئ، إعادة ي تقدمت بها وزارة الداخلیة، أو إالتاالستثنائیة مشروعات القوانین عدم تبني.١

أمناء ت ضباط و امني في ضوء المبادرات والمقترحات المقدمة من منظمات حقوق اإلنسان وائتالفصالح القطاع األإ
.الشرطة

عن الحل واالمتناع،الجمعیات األهلیةنشاطالعراقیل البیروقراطیة والتعسفیة على المیة و عمنیة اإلوقف الحمالت األ.٢
.اإلداري للجمعیات والمؤسسات األهلیة

، والحـزب الحـاكمإلنهاء سـیطرة السـلطة التنفیذیـةالالزمة اتخاذ الخطوات البدء في و اإلعالم،اإللغاء الفوري لمنصب وزیر .٣
.كة للدولةالمملو اإلعالمعلى وسائط 

.في وسائل اإلعالم ضد اآلخر الدیني أو المذهبيعلى الكراهیة والعنفوقف كافة أشكال التحریض.٤
لمســتویات األساســیة الــدنیا للحقــوق االقتصــادیة ا، مــواطنین والســكانالالمواطنــات و جمیــعاتخــاذ الخطــوات الالزمــة لكفالــة.٥

والتعلـیم، والعمـل علـي التطبیـق صحي، والرعایة الصـحیة والسـكنالحق في الغذاء والماء والصرف الخاصةواالجتماعیة،
.لألجورین األدنى واألقصىالفعلي للحد

.الذي كانت تدیره أجهزة األمن والحزب الحاكم السابقبات عمال مصر، االتحاد العام لنقاحل تنفیذ الحكم القضائي ب.٦
فـي –مواقـف تضـامنیة أياتخـاذ والتوقـف عـناإلنسـان،ق فیما یتعلـق بحقـو الخارجیةسیاسة مصر جذریة لبمراجعة القیام.٧

.اإلنسانحقوق ترتكب جرائم ضد مع دول–إطار األمم المتحدة أو خارجها
طلبـات الموافقـة علـى ، بمـا فـي ذلـك فـي مجـال حقـوق اإلنسـاناإلجراءات الخاصـة لألمـم المتحـدةنظم التعاون الكامل مع .٨

.بعدد من الحقوق والحریاتیةومجموعات العمل المعن،الخواصینر المقدمة من عدد من المقر زیارة مصر
:توجیه الحكومة إلى إعداد عدد من القوانین الملحة لتقدیمها إلى مجلس الشعب الجدید فور انتخابه

.جلس القضاء األعلىمأعدهتبني قانون استقالل السلطة القضائیة الذي .١
بشــان القضــاء العســكرى، لضــمان عــدم مثــول المــدنیین ١٩٦٦لســنة ٢٥إعــداد مشــروع قــانون لتعــدیل أحكــام القــانون رقــم .٢

أجرتـــه األغلبیـــة البرلمانیـــة علـــى هـــذا القـــانون بالتعـــاون مـــع المجلـــس ين التعـــدیل الـــذأحیـــث . أمـــام المحـــاكم العســـكریة
مـدنیین على أن یتضمن التعـدیل الـنص علـى إحالـة أى قضـایا منظـورة اآلن، أو محكـوم فیهـا ضـد . ذلك، تجنبيالعسكر 

.يمن المحاكم العسكریة على اختالف درجاتها، إلى القضاء العاد
ته لجنـــة حقـــوق اإلنســـانوناقشـــ،حقوقیـــةةمنظمـــ٥٦بإعـــداده تالـــذي قامـــةتبنـــي قـــانون الجمعیـــات والمؤسســـات األهلیـــ.٣

.المنحلالبرلمانب
أحمــد البرعــي بمشــاركة منظمــات.ســابق دأعــده وزیــر القــوى العاملــة الأنتبنــي قــانون الحریــات النقابیــة الــذي كــان قــد ســبق.٤

.حقوق اإلنسان
مـع باالشـتراكالـذي قـام بإعـداده مجموعـة مـن ضـباط الشـرطة ي، تبني قانون إعادة هیكلة جهاز الشرطة واإلصـالح األمنـ.٥

.حقوقیین وقانونیین
، مـــع األخـــذ بعـــین تبنـــي القـــانون الموحـــد لـــدور العبـــادة الـــذي جـــرى إعـــداد مشـــروعه تحـــت إشـــراف أول حكومـــة بعـــد الثـــورة.٦

.االعتبار مالحظات األزهر والكنائس ومنظمات حقوق اإلنسان علیه
تبنــي قــانون شــامل لمناهضــة التمییــز، علــى أن یشــمل القــانون آلیــات لرصــد ومراقبــة أشــكال التمییــز، وٕاجــراءات إیجابیــة .٧

.في شكاوى التمییز وٕانصاف ضحایاهللوقایة منه، وآلیات للتحقیق 
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٢٠

مجلــس وطنــى إلــىاإلعــالمیحیــل صــالحیة التــرخیص لوســائط ،بوســائل اإلعــالم المرئــي والمســموعقــانون خــاص إعــداد.٨
ویكفـل القـانون المنشـئ لهـذا .یتكون من شخصیات مشهود لها باالستقاللیة والكفاءة، وال یخضع لوصـایة السـلطة التنفیذیـة

تنظـــیم مجـــال البـــث المرئـــى إعـــادةانون یتضـــمن القـــعلـــى أن . مـــن قراراتـــهأليالمجلـــس، الحـــق فـــى المراجعـــة القضـــائیة 
والمسموع بصورة تعزز التعددیة والتنافسیة والتعبیر الدیمقراطى الحر، وتحویل أجهـزة اإلعـالم السـمعى والبصـرى المملوكـة 

لمجلــس إداراتهــاوتخضــع . والتمویــل والبــرامجاإلدارةللدولــة إلــى مؤسســات خدمــة عامــة، تتمتــع باالســتقاللیة علــى مســتوى 
.تمثیليإدارة

یلغــي القیــود الــذي،ناقشــته لجنــة حقــوق اإلنســان بمجلــس الشــعبالمقتــرح مــن منظمــات حقــوق اإلنســان، و تبنــي القــانون.٩
للكافـــة الحـــق فـــى یكفـــلو ،وحـــق المواطنـــات والمـــواطنین فـــى المعرفـــة،التشـــریعیة واإلداریـــة علـــى حریـــة تـــداول المعلومـــات

.على إعاقة الحق فى الوصول إلى مصادر المعلوماتت ونشرها، ویعاقب الوصول إلى مصادر المعلوما
العقوبــات الســالبة للحریــة فــى جــرائم الصــحافة والنشــر، مــع إللغــاء،ذات الصــلةاألخــرىتعــدیل قــانون العقوبــات والقــوانین .١٠

مراجعة وتدقیق النصوص غیر المنضبطة فى قانون العقوبـات وقـانون المطبوعـات، بمـا یضـمن منـع اسـتخدامها فـى تـأثیم 
.ة حریات الرأى والتعبیر واإلعالمومحاصر 

بإنشــاء هیئــة قضــائیة مســتقلة للحقیقــة واإلنصــاف والعدالــة االنتقالیــة، تقــوم علــى التحقیــق وتلقــي الشــكاوى فــي إعــداد قــانون.١١
ینایر، علـى أن تضـمن السـلطات اسـتقاللیة٢٥جمیع جرائم الفساد وانتهاكات حقوق اإلنسان، التي ارتكبت قبل وبعد ثورة 

.لضمان عملهاالالزمةوتوفیر التسهیالت،وحیادیة عمل الهیئة
هیئــة مســتقلة للوقایــة مــن التعــذیب ذات صــالحیات واســعة، للقیــام بزیــارات دوریــة معلنــة وغیــر معلنــة إعــداد قــانون بتشــكیل.١٢

مـــات حقـــوق مـــن منظلألقســـام وأمـــاكن االحتجـــاز وتبنـــي التعـــدیالت التـــي ســـبق للجنـــة التشـــریعیة بمجلـــس الشـــعب قبولهـــا
وتغلـیظ العقوبـة لتتناسـب مـع طبیعـة ،لیتوافـق مـع المعـاییر الدولیـة،والتي تقضي بتعدیل تعریـف جریمـة التعـذیباإلنسان،

.جریمة التعذیب البشعة


