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م�صــــر

التي ظلت  امل�سلمني  الإخوان  باتت معها جماعة  �سيا�سية كربى  �سهد عام 2012 تطورات 

خالل 60 عاما هدفا للحظر واملالحقات الأمنية والق�سائية، ت�سغل ر�سميا فراغ ال�سلطة الذي 

تركه الرئي�س املخلوع ح�سني مبارك، وترك معه اأحزابا معار�سة تكيفت مع احلياة احلزبية 

ال�سورية التي كر�ست فعليا نظام احلزب الواحد املهيمن نحو �ستة عقود. كما اأن القوى ال�سبابية 

واحلركات ال�سيا�سية التي اأطلقت النتفا�سة ال�سعبية التي اأطاحت بنظام مبارك، مل تكن اأي�سا 

مهياأة للتناف�س على ال�سلطة، ب�سبب احلداثة التنظيمية والت�رشذم ال�سيا�سي، يف مواجهة تيارات 

الإ�سالم ال�سيا�سي التي جنحت عرب قاعدتها الجتماعية العري�سة وطاقاتها التنظيمية واملالية، 

وتوظيفها ال�سيا�سي للدين يف ك�سب اأ�سوات اأغلبية الناخبني. برغم اأن ا�ستالم الإخوان امل�سلمني 

حكم  باإنهاء  املطالبني  ال�سباب  مقاومة  ب�سالة  بف�سل  اإل  عمليا  ممكنا  يكن  مل  الدولة،  لرئا�سة 

الع�سكر، وو�سع جدول زمني لت�سليم ال�سلطة اإىل املوؤ�س�سات املنتخبة.

بعد �ستة اأ�سابيع فقط من انتخابه جنح الرئي�س املنتخب الدكتور حممد مر�سي ب�سهولة لفتة، 

عرب  ثكناته  اإىل  اجلي�س  واإعادة  امل�سلحة،  للقوات  الأعلى  للمجل�س  ال�سيا�سي  الدور  اإنهاء  يف 

اإعالن د�ستوري اأ�سدره يف 12 اأغ�سط�س، اآلت مبوجبه اإىل رئي�س اجلمهورية مقاليد ال�سلطتني 

التنفيذية والت�رشيعية1.

1- انظر يف ذلك ن�س الإعالن الد�ستوري ال�سادر عن رئي�س اجلمهورية يف 12 اأغ�سط�س 2012، الهيئة العامة 

لال�ستعالمات.

http://www.sis.gov.eg/Ar/Story.aspx?sid=64697
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لت�سليم  الع�سكري يف و�سع جدول زمني وا�سح  اأنه رغم مماطلة املجل�س  جدير باملالحظة 

ال�سلطة، فاإن قياداته مل تظهر طوال 17 �سهرا من اإدارتها ل�سئون البالد ما ي�سري اإىل وجود 

خطه لديها ل�سغل فراغ ال�سلطة ب�سورة دائمة. الأرجح اأن قيادات املوؤ�س�سة الع�سكرية كانت 

تبحث عن خروج اآمن لقياداتها يحول دون اإخ�ساعهم للمحا�سبة عن اجلرائم التي وقعت يف 

ظل اإدارتهم، ويوؤمن يف الوقت ذاته احلفاظ على المتيازات ال�ستثنائية التي ظلت تتمتع بها 

املوؤ�س�سة الع�سكرية منذ يوليو 1952 والتي ت�سعها مبناأى عن اأي رقابة مدنية.

اجلمهورية  برئا�سة  امل�سلمني  الإخوان  مر�سح  فوز  اإعالن  الع�سكرى  املجل�س  ا�ستبق  لهذا 

امل�سلحة  للقوات  الع�سكري  للمجل�س  يعيد  يونيو2،   17 يف  مكمل  د�ستوري  اإعالن  باإ�سدار 

ال�سلطة الت�رشيعية ا�ستنادًا اإىل �سدور حكم املحكمة الد�ستورية باعتبار جمل�س ال�سعب املنتخب 

للقوات  الأعلى  املجل�س  اأي�سا  ومينح  النتخابي.  لقانونه  الد�ستوري  العوار  ثبوت  بعد  منحال 

قادتها  امل�سلحة، وتعيني  القوات  ب�سئون  يتعلق  ما  تقرير كل  القائم، �سالحية  بت�سكيله  امل�سلحة 

ما عرف  من خالل   – الع�سكري يف 2011  املجل�س  �سعى  مع  يت�سق  ما  ومد خدمتهم. وهو 

بوثيقة »املبادئ احلاكمة للد�ستور«- ملنح املوؤ�س�سة الع�سكرية امتيازات اإ�سافية، جتعلها فوق اأي 

�سلطات د�ستورية للدولة3. كما منح الإعالن املكمل املجل�س الع�سكري �سلطة العرتا�س على 

ما تنتهي اإليه اأعمال الهيئة التاأ�سي�سية ل�سياغة الد�ستور. الأمر الذي ميكن املجل�س الع�سكري من 

التدخل – عند اللزوم – ملنع النتقا�س من امتيازات املوؤ�س�سة الع�سكرية يف الد�ستور اجلديد.

ثمة  باأن  الع�سكري  املجل�س  على  املنتخب  الرئي�س  لنقالب  الهادئ  ال�سلمي  الطابع  ي�سري 

تفاهمات قد مت التو�سل اإليها بني املوؤ�س�سة الع�سكرية وجماعة الإخوان امل�سلمني التي هيمنت على 

عملية كتابة الد�ستور، والذي ي�سمن المتيازات ال�ستثنائية للموؤ�س�سة الع�سكرية، على الرغم 

من اأن جماعة الإخوان امل�سلمني رف�ست وثيقة املبادئ احلاكمة للد�ستور، بدعوى حتفظها على 

منح املوؤ�س�سة الع�سكرية تلك المتيازات.

على �سعيد ا�ستحقاقات الدميقراطية وتعزيز حقوق الإن�سان التي تطلع اإليها امل�رشيون بعد 

اأول  اإجراء  فقد عرفت م�رش  اإيجابية حمدودة.  تطورات  �سهد عام 2012  مبارك،  اإزاحة 

اأ�سدره املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة يف 17 يونيو 2012،  2- انظر ن�س الإعالن الد�ستوري املكمل الذي 

اجلريدة الر�سمية، العدد 24 مكرر يف 17 يونيو ل�سنة 2012.

انظر اأي�سا:

- ن�س الإعالن الد�ستوري املكمل الذي اأ�سدره املجل�س الع�سكري، اجلريدة الر�سمية، عدد )24( مكرر، 17 

يونيو 2012.

�أحد  بر�ثن  يف  �ل�سقوط  لتاليف  و�سط  حال  يقرتح  �لقاهرة  مركز  �لع�سكرية،  للهيمنة  ال  �لدينية..  للفا�سية  ال   -3

مركز  متكافئة،  اأ�س�س  على  بالتفاو�س  بل  اإذعان  بعقد  تتحدد  ل  الد�ستور  يف  امل�سلحة  القوات  مكانة  اخليارين: 

القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان، بتاريخ 4 نوفمرب 2011.

http://www.cihrs.org/?p=188
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انتخابات برملانية ات�سمت بقدر كبري من احلرية، وغابت عنها التدخالت الأمنية والإدارية، 

لكنها ظلت تفتقر لعدد من املوؤ�رشات التي ت�سمن نزاهتها، وتوؤمن تكافوؤ الفر�س للمتناف�سني 

فيها4.

كما اأجريت اأول انتخابات رئا�سية تناف�سية، لكنها مل تخل بدورها من بع�س املطاعن التي 

حيل بني الق�ساء والنظر فيها، يف ظل حت�سني قرارات اللجنة العليا لالنتخابات الرئا�سية من 

الطعن عليها باأي و�سيلة. وقد لعبت بع�س قرارات اللجنة املثرية للجدل دورا حا�سما يف حتديد 

الناخبني،  هيئة  قوام  على  طعونا  منفردة  باإرادة  حت�سم  اأن  ويف  للمر�سحني،  النهائية  القائمة 

و�سكاوى تتعلق بحرمان قرى بعينها ي�سكنها �أغلبية من �الأقباط من �الإدالء باأ�سو�تهم، ف�سال 

عن اإقرارها ب�سالمة العملية النتخابية برغم ما اقرتن بها من ك�سف اأعداد غري قليلة من بطاقات 

القرتاع كان قد مت ت�سويدها ب�سورة م�سبقة داخل املطابع احلكومية يف جولة الإعادة.5.  

4- للمزيد من التفا�سيل عن اخلروقات التي اأحاطت بالنتخابات الربملانية، انظر:

- التقرير املرحلي الأول لالئتالف امل�ستقل ملراقبة النتخابات، مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان، بتاريخ 

21 نوفمرب 2011.

http://www.cihrs.org/?p=272
بامل�ساركة  للنهو�س  امل�رشية  اجلمعية  الرت�سيح،  باب  فتح  ملرحلة  امل�ستقل  لالئتالف  ملراقبة  الثالث  التقرير   -

املجتمعية، 25 اأكتوبر 2011.

http://www.mosharka.org/index.php?newsid=387
- تقرير ال�سبكة العربية لدميقراطية النتخابات حول انتخابات جمل�س ال�سعب امل�رشي، بتاريخ 15 يناير 2012.

http://www.mosharka.org/index.php?newsid=478
- تقرير املرحلة الثانية لنتخابات جمل�س ال�سعب 2011، مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان، 17 دي�سمرب 2012.

http://www.cihrs.org/?p=769
- �ملنظمة �مل�رشية تطالب �للجنة �لعليا لالإ�رش�ف على �النتخابات بال�سماح جلميع منظمات �ملجتمع �ملدين �ملحلية 

والدولية برقابة فعالة للعملية النتخابية وتي�سري م�ساركتهم، املنظمة امل�رشية حلقوق الإن�سان، 18 اأكتوبر 2011.

http://ar.eohr.org/?p=1731
- تقييم الأداء الإعالمي لو�سائل الإعالم خالل املرحلة الأوىل من القرتاع لنتخابات 2011، مركز القاهرة 

لدرا�سات حقوق الإن�سان، بتاريخ 1 دي�سمرب 2012.

http://www.cihrs.org/?p=345
5- حول امل�سكالت واخلروقات التي اأحاطت بالنتخابات الرئا�سية، انظر:

- يف موؤمتر �سحفي لالئتالف امل�ستقل ملراقبة النتخابات: النتخابات الرئا�سية غري حرة وغري �سفافة ونزيهة اإيل 

حد ما، مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان، 25 يونيو 2012.

http://www.cihrs.org/?p=3009
تقرير  الرئا�سية،  لالنتخابات  الدعاية  اأثناء فرتة  الإعالمي  الأداء  لتقييم  الأول  تقريره  ي�سدر  القاهرة  - مركز 

�سادر عن مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان، بتاريخ 21 مايو 2012.

http://www.cihrs.org/?p=2214
- يف نهاية مراقبته جلولة الإعادة، تقرير �سادر عن املنظمة امل�رشية حلقوق الإن�سان، بتاريخ 17 يونيو 2012.

http://ar.eohr.org/?p=2529#more-2529
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يف 31 مايو 2012 اأنهيت حالة الطوارئ ال�ستثنائية كما تراجعت ظاهرة اإحالة املدنيني اإيل 

املحاكم الع�سكرية، لكنها مل تتوقف ب�سورة نهائية حتى يف ظل ولية الرئي�س املنتخب. اأ�سدر 

الرئي�س مر�سي عدة قرارات بالإفراج عن مئات من املحتجزين واملعتقلني منذ انتفا�سة يناير 

2011، كما اأ�سدر قرارا رئا�سيا بالعفو ال�سامل عن مئات من املتهمني واملحكومني الذين مثلوا 

اأمام حماكم مدنية اأو ع�سكرية يف جنح اأو جنايات وقعت على �سلة بـ »منا�رشة الثورة«. غري 

ال�ستثنائية يف  الع�سكرية  املحاكم  اأدانتهم  �سخ�س  األف  ي�سع حال عادل لأكرث من  ذلك مل  اأن 

جرائم ل �سلة لها بالثورة.

رغم ذلك، فقد ظلت البالد اأ�سرية حلالة من ال�ستقطاب ال�سيا�سي املتزايد بفعل اإخفاقات املجل�س 

الع�سكري ثم جماعة الإخوان امل�سلمني يف اإدارة املرحلة النتقالية. وخا�سة مع ا�ستمرار حالة 

الإفالت من العقاب عن النتهاكات اجل�سيمة التي ارتكبت يف ظل نظام مبارك، اإثر اندلع 

النتفا�سة ال�سعبية التي اأطاحت به، وعن النتهاكات واملجازر التي ارتكبت خالل 17 �سهرًا 

من حكم املجل�س الع�سكري6. 

من  للقوة  �ملفرط  لال�ستخد�م  نتيجة  �لقتلى  من  �لع�رش�ت  �سقوط  ��ستمر�ر   2012 عام  �سهد 

قو�ت �جلي�ش �أو �ل�رشطة، ولكن �لعدد �الأكرب �سقط يف �ملذبحة �لتي ر�ح �سحيتها 74 �سخ�سا 

يف �ستاد بور�سعيد، كما تو��سلت ممار�سات �لتعذيب، كما تو��سلت �ل�سغوط على �حلريات 

الدينية يف ظل تزايد التع�سب الديني وحمالت الكراهية الدينية، مب�ساهمة بع�س رموز اأحزاب 

الإ�سالم ال�سيا�سي والف�سائيات الدينية. واأدت اأعمال العنف الطائفي اإىل تزايد التهجري الق�رشى 

لعائالت قبطية.

�سارت حريات �لتعبري هدفا ل�سغوط �أكرب على وجه �خل�سو�ش بعد تويل �لرئي�ش �ملنتخب 

ملوؤ�س�سة  املنتقدين  لرتهيب  والإعالميني  لل�سحفيني  الق�سائية  املالحقات  تزايدت  فقد  احلكم. 

الرئا�سة اأو جلماعة الإخوان امل�سلمني، وجرت م�سادرة بع�س ال�سحف، وتعر�ست بع�س 

�ل�سابق  �لنظام  قو�نني  توظيف  جرى  كما  ق�سائية.  ومالحقات  �إد�رية  ل�سغوط  �لف�سائيات 

للدولة،  اململوكة  الإعالم  وو�سائل  ال�سحف  على  امل�سلمني  الإخوان  جماعة  هيمنة  لتعزيز 

الكتاب من ن�رش مقالتهم. كما وقعت اعتداءات على �سحفيني ومبدعني من  ومنع عدد من 

قبل اأن�سار الإخوان امل�سلمني وبع�س اجلماعات ال�سلفية، وحو�رشت مدينة الإنتاج الإعالمي 

ولقي �سحفي م�رشعه  الوفد.  مقر جريدة حزب  لإحراق  اأ�سابيع، وجرت حماولة  لب�سعة 

بالر�سا�س، فيما تعر�س اآخر من�سق عن جماعة الإخوان امل�سلمني لإطالق النار، فيما يحتمل 

اأن يكون حماولة اغتيال اأو ترهيب. 

6- انظر »اأزمة العدالة النتقالية يف اإطار الربيع العربي، حالة م�رش منوذجا«، يف هذا التقرير.



التقرير ال�سنوي 2012

113

ظلت منظمات املجتمع املدين وحقوق الإن�سان هدفا حلمالت عدائية مل تنقطع، اأدارها بعد 

انتفا�سة يناير املجل�س الع�سكري ودعمتها ف�سائل الإ�سالم ال�سيا�سي، وجرى من خاللها توظيف 

الق�ساء لرتهيب ن�سطاء املجتمع املدين ومدافعي حقوق الإن�سان والنيل من �سمعتهم. ف�سال عن 

اأعداد م�رشوعات قوانني ت�ستهدف تاأميم موؤ�س�سات املجتمع املدين وحتويلها اإىل منظمات �سبه 

حكومية، مع التقييد الكلى ملنظمات حقوق الإن�سان.

كان الإخفاق الأكرب للمجل�س الع�سكري يف بناء توافق وطني حول م�سار املرحلة النتقالية 

الإ�سالم  ف�سائل  من  وحلفاءها  امل�سلمني  الإخوان  جماعة  لكن  الد�ستورية.  املوؤ�س�سات  وبناء 

خالل  من  وخا�سة  احلاد،  ال�سيا�سي  وال�ستقطاب  النق�سام  حالة  عمقت  الأخرى  ال�سيا�سي 

ال�سيطرة على عملية و�سع الد�ستور. الأمر الذي اأدي اإىل مواجهات عنيفة �سقط خاللها عدد 

من القتلى. وبدا فيها وا�سحا اأن جماعة الإخوان امل�سلمني وموؤ�س�سة الرئا�سة التي متثلها ت�رش 

على ت�سييد توجهاتها بالرتهيب والقمع، دومنا اعتبار لأي قواعد قانونية اأو د�ستورية. وهو ما 

جت�سد على وجه اخل�سو�س عرب اإعالن د�ستوري ا�ستبق به رئي�س اجلمهورية اأحكاما ق�سائية 

قا�سمة  �رشبة  خالله  من  ليوجه  ال�سورى،  وجمل�س  للد�ستور  التاأ�سي�سية  الهيئة  بحل  حمتملة 

ق�سائيا.  عليها  للطعن  و�سيلة  اأي  من  وقوانينه  قراراته  مبوجبه  ويح�سن  الق�ساء،  ل�ستقالل 

مبارك  نظام  على  حم�سوب  عام  نائب  لعزل  غطاًء  الد�ستوري  اإعالنه  الرئي�س  وا�ستخدم 

وا�ستبدله باآخر قام بتعيينه باإرادة منفردة.

بالن�ساط  �إعالميا  يو�سف  ملا  متز�يد�  ظهورً�   2012 عام  من  الأخرية  الأ�سهر  �سهدت 

ال�سيا�سي، واكبها تدخل  »امليلي�ساتي« جلماعة الإخوان امل�سلمني وغريها من ف�سائل الإ�سالم 

متزايد يف عمل املوؤ�س�سات الق�سائية، وتعر�سها حلمالت تطعن يف نزاهتها، يف ذات الوقت 

الذي ترتاجع فيه ثقة املواطنني يف قدرة الق�ساء على حتقيق العدالة يف ق�سايا قتل املتظاهرين، 

ومنع اإفالت مرتكبيها من العقاب. وهو ما يهدد بتقوي�س فر�س بناء مقومات دولة دميقراطية 

حديثة، يخ�سع فيها اجلميع لأحكام القانون والق�ساء، بل ميهد لالنزلق نحو حرب اأهلية، 

يدفع اإليها ان�سداد قنوات احلوار ال�سيا�سي بني النخبة احلاكمة اجلديدة ومعار�سيها، والنزوع 

املتزايد لأعمال الحتجاج ال�سلمي للتحول تدريجيا نحو العنف، مثلما حدث يف اقتحام واإحراق 

مقار جلماعة الإخوان امل�سلمني وحزبها، والهجمات على الق�رش الرئا�سي، بعد اأن ا�ستخدمت 

اأيدي موؤيديه، ومع هذا ظل  الرئي�س على  التعذيب والتنكيل مبعار�سي  اأ�سواره يف ممار�سة 

مرتكبوها مبناأى عن امل�ساءلة والعقاب.
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امل�صار الد�صتوري:

انتخابات  لإجراء  الأولوية  منح  الذي  املتعرث  النتقايل  للم�سار  فادحا  ثمنا  امل�رشيون  دفع   

للقوات  الأعلى  املجل�س  اأ�سدره  مادة   63 من  د�ستوري  اإعالن  اإطار  يف  ورئا�سية  برملانية 

امل�سلحة يف نهاية مار�س 2011 باإرادة منفردة، دون اأدنى ت�ساور اأو حوار جمتمعي7. عمقت 

على  وباعدت  مبكر،  وقت  منذ  املجتمع  يف  ال�سيا�سية  النق�سامات  الد�ستورية  الرتتيبات  هذه 

و�الأقباط من جهة،  و�لي�ساريني  و�لعلمانيني  �لليرب�ليني  بني  �لتو�فق  بناء  فر�ش  متز�يد  نحو 

وجماعات الإ�سالم ال�سيا�سي من جهة اأخرى8. 

خالل عام 2012 تزايدت حده النق�سام ب�سبب اإ�رشار جماعة الإخوان امل�سلمني وحلفائها 

من الإ�سالميني على الهيمنة على عملية و�سع الد�ستور، و�سياغته ب�سورة جت�سد انحيازاتهم 

 15 يف  عليه  ال�ستفتاء  يف  الد�ستور  اعتماد  اإىل  اأدي  الذي  الأمر  وال�سيا�سية،  الأيديولوجية 

دي�سمرب مب�ساركة نحو 20 باملائة فقط من الناخبني، ومبوافقة 63% فقط ممن اأدلوا باأ�سواتهم، 

على  املجتمعي  التوافق  غياب  جلي  ب�سكل  يبني  الذي  الأمر  منهم9،   %36 نحو  رف�سه  فيما 

القرتاع  عمليات  اأن  العتبار  يف  اأخذ  ما  اإذا  اأكرب  مغزى  يكت�سب  الأمر  اأن  غري  الد�ستور. 

والفرز قد اأحيطت بقدر كبري من املطاعن على نزاهتها. حيث جرت يف غياب اإ�رشاف ق�سائي 

فعلى عليها، نظرا لإعالن عدد كبري من الق�ساة امتناعهم عن الإ�رشاف عليها، احتجاجا على 

العدوان على ا�ستقالل الق�ساء10.

7- حول التعديالت الد�ستورية والإعالن الد�ستوري، انظر:

- مواد الد�ستور املعدلة، الهيئة العامة لال�ستعالمات.

http://www.sis.gov.eg/ar/LastPage.aspx?Category_ID=1638
- ن�سو�س الإعالن الد�ستوري، الهيئة العامة لال�ستعالمات.

http://www.sis.gov.eg/ar/LastPage.aspx?Category_ID=1685
8- يرجع يف ذلك اإىل الف�سل اخلا�س مب�رش يف: 

- »�سقوط �حلو�جز« �لتقرير �ل�سنوي لعام 2011، مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان، 2012.

http://www.cihrs.org/?p=2536
9- اللجنة العليا تتجاهل الطعون على ال�ستفتاء وتعلن النتيجة، املنظمة امل�رشية حلقوق الإن�سان، بتاريخ 26 

دي�سمرب 2012.

http://ar.eohr.org/?p=3137
10- حول اخلروقات التي رافقت ال�ستفتاء على الد�ستور انظر:

- منظمات املجتمع املدين حتذر من تزوير ال�ستفتاء، وتطالب باإبعاد املجل�س القومي حلقوق الإن�سان عن مراقبة 

ال�ستفتاء والو�ساية على املجتمع املدين، مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان، 12 دي�سمرب 2012.

http://www.cihrs.org/?p=5273
- رغم الثورة.. ا�ستفتاء على الطريقة املباركية: املنظمات احلقوقية تطالب باإعادة املرحلة الأوىل من ال�ستفتاء، 

مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان، 16 دي�سمرب 2012.

http://www.cihrs.org/?p=5308
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اقرتنت عملية اعتماد الد�ستور بهجوم غري م�سبوق على ال�سلطة الق�سائية، وعلى الأخ�س 

املحكمة الد�ستورية العليا وق�ساء جمل�س الدولة، قاده رئي�س اجلمهورية بنف�سه، واأذكته جماعة 

الإخوان امل�سلمني وف�سائل الإ�سالم ال�سيا�سي الأخرى، ب�سبب الأحكام الق�سائية التي �سدرت 

بحل جمل�س ال�سعب وبطالن الهيئة التاأ�سي�سية الأويل11.

ومع ذلك فاإن الهيئة التاأ�سي�سية الثانية مل تتجاوز اأوجه العوار التي اأحاطت بالت�سكيل الأول. 

كما افتقرت اإىل الكفاءات املتخ�س�سة يف و�سع الد�ساتري؛ الأمر الذي اأدي اإىل تقدمي 43 طعنا 

بعد  منها،  ان�سحابها  الإ�سالمية  التيارات غري  من  واأعلنت عدة رموز  ت�سكيلها،  ق�سائيا على 

اأن ا�ستنفدت كل �سبل احلوار. غري اأن رئي�س اجلمهورية دعا جمل�س ال�سعب املنحل لالنعقاد، 

و�سدق على م�رشوع القانون اخلا�س مبعايري اختيار الهيئة التاأ�سي�سية الذي مل ي�سادق عليه 

املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة12. يف 23 اأكتوبر اأحالت حمكمة الق�ساء الإداري اإىل املحكمة 

الد�ستورية العليا ذلك القانون للبت يف د�ستوريته13.

التاأ�سي�سية وبحل جمل�س ال�سورى - وفقا  اأحكام ق�سائية ببطالن الهيئة  نظرا لتوقع �سدور 

فاإن  ال�سعب-14،  العليا قرارها بحل جمل�س  الد�ستورية  التي بنت عليها املحكمة  لذات الأ�س�س 

حقوق  لدرا�سات  القاهرة  مركز  ال�ستفتاء،  من  الأوىل  املرحلة  اإجراء  باإعادة  تطالب  احلقوقية  املنظمات   -

الإن�سان، 16 دي�سمرب 2012.

http://www.cihrs.org/?p=5324
- يف نهاية املرحلة الثانية.. ا�ستفتاء يفتقد النزاهة، املنظمة امل�رشية حلقوق الإن�سان، 22 دي�سمرب 2012.

http://ar.eohr.org/?p=3130
11- انظر حيثيات حكم الق�ساء الإداري ببطالن اللجنة التاأ�سي�سية الأويل، يف:

- الن�س الكامل حليثيات حكم بطالن تاأ�سي�سية الد�ستور، جريدة �سوت الأمة، 28 مايو 2012.

http://www.soutalomma.com/articles/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5-%D8%
A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8
%AB%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%B -

%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8
%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1

12- انظر ن�س القانون رقم 79 ل�سنة 2012، اجلريدة الر�سمية: العدد 28 مكرر، بتاريخ 12 يوليو 2012.

https://referendum2012.elections.eg/images/pdfs/laws/ElectAssemblyMembers2012-79.pdf
13- للنظر اإىل حيثيات حكم الق�ساء الإداري باإحالة الطعون على اجلمعية التاأ�سي�سية الثانية ميكن الرجوع اإيل:

 - نن�رش حيثيات حكم اإحالة طعون »حل التاأ�سي�سية« لـ«الد�ستورية«.. »املحكمة«: قانون اختيار اأع�ساء التاأ�سي�سية

»غل يد« الق�ساء الإداري، جريدة امل�سهد، 23 اأكتوبر 2012.

http://al-mashhad.com/Articles/129070.aspx
14- حول حيثيات حكم املحكمة الد�ستورية بحل جمل�س ال�سعب انظر:

- «بوابة الأهرام” تن�رش الن�سو�س الثالثة الرئي�سية اخلا�سة بحل وعودة جمل�س ال�سعب، جريدة الأهرام، 8 

يوليو 2012.

http://gate.ahram.org.eg/News/228902.aspx
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رئي�س اجلمهورية اأ�سدر اإعالنا د�ستوريا يف 21 نوفمرب، هو يف جوهره مبثابة تقوي�س ملبداأ 

ا�ستقالل الق�ساء ومبداأ �سيادة القانون واأ�س�س الدولة احلديثة15. ن�س الإعالن على حظر قيام 

اأي جهة ق�سائية بحل جمل�س ال�سورى اأو اجلمعية التاأ�سي�سية للد�ستور، كما ح�سن الإعالنات 

الد�ستورية والقوانني والقرارات ال�سابقة لرئي�س اجلمهورية منذ توليه ال�سلطة والالحقة حتى 

جهة  اأي  اأمام  عليها  الطعن  �سور  جميع  من  جديد،  �سعب  جمل�س  وانتخاب  الد�ستور  نفاذ 

الإخوان  جماعة  وقيادات  اجلمهورية  رئي�س  من  ر�سمي  حتري�س  واكبه  كما  ق�سائية16. 

امل�سلمني �سد املحكمة الد�ستورية العليا، واتهامها بالتاآمر على موؤ�س�سات الدولة، وال�سعي اإىل 

تقوي�سها، على الرغم من اأن حيثيات احلكم يف 2012 بعدم د�ستورية قانون جمل�س ال�سعب 

اأبطلت بها املحكمة اأكرث من مرة يف عهد مبارك عددًا من ت�سكيالت  هي نف�س احليثيات التي 

جمل�سي ال�سعب وال�سورى واملجال�س ال�سعبية واملحلية.

حت�سبا  املحكمة،  بح�سار  امل�سلمني  الإخوان  جماعة  اأن�سار  قام  التحري�س،  هذا  مع  جتاوبا 

لحتمالت اأن تتحدى املحكمة الإعالن الد�ستوري، وتبا�رش الدعاوى املنظورة اأمامها ب�ساأن 

بطالن جمل�س ال�سورى والهيئة التاأ�سي�سية. وا�سطرت املحكمة اإىل التوقف عن عملها نحو �ستة 

اأ�سابيع، و�سط تواطوؤ جميع موؤ�س�سات الدولة مبا يف ذلك رئا�سة اجلمهورية ووزارتا الداخلية 

والعدل.

الد�ستورية« يف 30  التاأ�سي�سية بالنتهاء من »جرميتها  الهيئة  خالل فرتة احل�سار �سارعت 

الد�ستور  على  لال�ستفتاء  املواطنني  بدعوة  اجلمهورية  رئي�س  قرار  التو  يف  و�سدر  نوفمرب، 

خالل اأ�سبوعني فقط، على الرغم من اأن الرئي�س كان قد منح يف اإعالنه الد�ستوري �سهرين 

اإ�سافيني للهيئة التاأ�سي�سية لالنتهاء من اأعمالها، لإتاحة الفر�سة للو�سول اإىل »التوافق« حول 

الد�ستور17. الأمر الذي اأدي اإىل حرب �سوارع دامية اأمام املقر الرئا�سي يف 5- 6 دي�سمرب، 

بعد اأن هاجم اأن�سار جماعة الإخوان امل�سلمني معار�سيهم الذين كانوا قد اعت�سموا حول حميط 

ما  تثبيت  على  اأكد  بديال  د�ستوريا  اإعالنا  اجلمهورية  رئي�س  اأ�سدر  دي�سمرب   8 يف  الق�رش18. 

15- ن�س الإعالن الد�ستوري ال�سادر يف 21 نوفمرب 2012، الهيئة العامة لال�ستعالمات.

http://www.sis.gov.eg/ar/LastPage.aspx?Category_ID=2427
16- حول الإعالن الد�ستوري يف 21 نوفمرب، انظر

- الإعالن الد�ستوري اجلديد مينح مر�سي �سلطات اإلهية ويوجه �رشبة قا�سية ل�ستقالل الق�ساء، مركز القاهرة 

لدرا�سات حقوق الإن�سان، 24 نوفمرب 2012.

http://www.cihrs.org/?p=5081
17- املحكمة الد�ستورية العليا، مدافع عن حقوق الإن�سان، اأم اأداة يف يد نظام مبارك وفلوله، مركز القاهرة 

لدرا�سات حقوق الإن�سان، بتاريخ 14 يناير 2013.

http://www.cihrs.org/?p=5807
18- راجع يف ذلك: الق�سم اخلا�س بقمع التجمعات والحتجاجات ال�سلمية.



التقرير ال�سنوي 2012

117

ترتب على اإعالن نوفمرب من اآثار19.   

يوؤ�س�س الد�ستور لال�ستبداد ال�سيا�سي والديني، ويفتح الطريق اإىل دولة دينية على منط نظام 

ولية الفقيه الإيراين ولكن مب�سطلحات �سنية، حيث مينح الفقيه »ال�سني« -ممثال فيما يعرف 

بهيئة كبار علماء الأزهر–الو�ساية على عملية الت�رشيع. 

ين�س الد�ستور على اأن »متار�س احلقوق واحلريات مبا ل يتعار�س مع املقومات الواردة يف 

باب الدولة واملجتمع«، وهي املواد وثيقة ال�سلة بهوية الدولة الدينية، الأمر الذي يوؤدي اإىل 

تفريغ اأي مادة جيدة تتعلق بحقوق الإن�سان من حمتواها متاما، خا�سة اأن الد�ستور يخلو من 

اأي اإ�سارة مرجعية اإيل التفاقيات وال�سكوك الدولية حلقوق الإن�سان. كما يرف�س الد�ستور 

امل�رشوعية  ي�سبغ  الذي  نوعه  من  الأول  هو  اجلديد  الد�ستور  يعد  كما  النقابية،  التعددية  مبداأ 

الد�ستورية على اإحالة املدنيني للمحاكم الع�سكرية وعلى عمالة الأطفال وعلى اأعمال ال�سخرة.

ل يحد الد�ستور من ال�سلطات الهائلة التي كان يتمتع بها رئي�س اجلمهورية يف ظل الد�ساتري 

تعيني روؤ�ساء  �سلطة رئي�س اجلمهورية يف  اإليها  بل ي�سيف  يناير،  ال�سابقة على »ثورة« 25 

ذلك  التنفيذية، مبا يف  ال�سلطة  تراقب  اأن  يفرت�س  التي  الرقابية،  والأجهزة  امل�ستقلة  الهيئات 

خ�سوعها  دون  ويحول  الع�سكرية،  املوؤ�س�سة  امتيازات  يحفظ  كما  ذاتها.  الرئا�سة  موؤ�س�سة 

للمراقبة املدنية20.

19- ن�س الإعالن الد�ستوري ال�سادر يف 8 دي�سمرب 2012. الهيئة العامة لال�ستعالمات.

http://www.sis.gov.eg/ar/LastPage.aspx?Category_ID=2268
20- لالإطالع على ن�سو�س الد�ستور كاملة، انظر: املوقع الر�سمي للجنة العليا لالنتخابات.

http://egelections-2011.appspot.com/Referendum2012/dostor_masr_final.
pdf#page=3&zoom=auto،0،448
و حول النتقادات التي اأحاطت بالهيئة التاأ�سي�سية للد�ستور وامل�سودات الأولية ال�سادرة عنها و�سول اإىل املنتج 

النهائي لها، انظر:

الإن�سان  حقوق  يقو�س  د�ستور  على  لال�ستفتاء  مدعوون  امل�رشيون  الإن�سان،  حلقوق  العاملي  اليوم  يف   -

واحلريات، مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان، 10 دي�سمرب 2012.

http://www.cihrs.org/?p=5246
- ل لد�ستور اإعادة اإنتاج ال�ستبداد الديني، منظمات حقوق الإن�سان ترف�س م�سودة الد�ستور، مركز القاهرة 

لدرا�سات حقوق الإن�سان، 18 نوفمرب 2012.

http://www.cihrs.org/?p=5040
حقوق  لدرا�سات  القاهرة  مركز  العامة،  احلريات  يقيد  اجلديد  الد�ستور  م�رش،  يف  الدينية  الدولة  د�سرتة   -

الإن�سان، 3 اأكتوبر 2012.

http://www.cihrs.org/?p=4421
- بعد ح�سور ممثليها جلل�سة ا�ستماع اجلمعية التاأ�سي�سية للد�ستور، منظمات حقوقية تبدي تخوفها من مدى جدية 

احلوار املجتمعي، مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان، 24 يوليو 2012.

http://www.cihrs.org/?p=3574
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التطورات على ال�صعيد الت�صريعي: 

�سهدت البالد على ال�سعيد الت�رشيعي عددًا من التطورات اليجابية املحدودة الأثر يف تلبية 

حالة  اإنهاء  راأ�سها  مبارك، على  بنظام  الإطاحة  بعد  الدميقراطي  للتحول  امل�رشيني  تطلعات 

الطوارئ ر�سميًا يف 3 مايو بعد امتناع املجل�س الع�سكري عن التقدم بطلب لتمديدها. وتعديل 

جمل�س ال�سعب القانون املنظم لالنتخابات الرئا�سية، مبا يحد من فر�س التالعب يف عمليات 

فرز الأ�سوات واإعالن النتائج النهائية21. لكنه عجز عن اإلغاء حت�سني قرارات اللجنة العليا 

لالنتخابات الرئا�سية من اأي و�سيلة للطعن على قراراتها.

مل ت�ستقبل اأجهزة الأمن اإنهاء حالة الطوارئ ب�سورة اإيجابية، وطالبت وزارة الداخلية اأكرث 

من مرة بعودتها ب�سورة اأو باأخرى بعد ت�سليم ال�سلطة اإىل الرئي�س املنتخب، بدعاوى الت�سدي 

حلالة النفالت الأمني والبلطجة. كما �سبق اأن ا�سدر وزير العدل قرارًا يف 13 يونيو –اأي 

بعد اأ�سبوعني من اإنهاء حالة الطوارئ- مبنح �سلطة ال�سبطية الق�سائية يف اجلرائم التي تقع من 

مدنيني لل�سباط و�سباط �ل�سف باملخابر�ت �حلربية و�ل�رشطة �لع�سكرية. �عتربت �ملنظمات 

احلقوقية اأن القرار يقدم بدياًل اأ�سواأ لقانون الطوارئ، ويوفر غطاء قانونيًا للمزيد من اجلرائم 

التي ارتكبت يف ظل حكم املجل�س الع�سكري22.

ومع اأن الق�ساء الإداري ا�سدر حكمًا م�ستعجاًل باإلغاء ذلك القرار بناء على طعن املنظمات 

احلقوقية، فقد اأعيد اإحياوؤه مرة اأخرى، ولكن عرب قرار من الرئي�س املنتخب مبنا�سبة تكليفه 

القوات امل�سلحة بتاأمني ترتيبات ال�ستفتاء على الد�ستور يف 15 دي�سمرب.

انتخاب رئي�س اجلمهورية يف حزمة من م�رشوعات  بعد  التداول يف احلكومة  كما يجري 

القوانني التي �سبق اأن تقدمت بها وزارة الداخلية يف ظل اإدارة املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة 

املجل�س حال دون  اأن حل  الطوارئ، غري  اإنهاء حالة  بعد  بديال  لتكون  ال�سعب،  اإىل جمل�س 

ذلك. ت�ستهدف القوانني املقدمة اإىل فر�س القيود على احلق يف التظاهر ال�سلمي، ويف تنظيم 

الإ�رشابات، كما تفتح الباب لتخاذ تدابري ا�ستثنائية -ل تختلف كثريًا عن العتقال التحفظي 

يف قانون الطوارئ- بدعوى حماية املجتمع من »اخلطرين«23. 

21- ال�سعب يقر تعديالت قانون انتخابات الرئا�سة، بوابة الأهرام، 20 فرباير 2012 

http://www.ahram.org.eg/Al%20Mashhad%20Al%20Syiassy/News/133826.aspx
 22- الق�ساء الإداري يقبل الطعن املقدم من املنظمات احلقوقية، ويق�سي بوقف تنفيذ قرار ال�سبطية الق�سائية، 

16 يونيو 2012، مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان، 

http://www.cihrs.org/?p=3032
 23- لالطالع على م�رشوعات القوانني وحتليلها انظر:

- تاأديب ال�سعب وجترمي الثورة بالقانون بدعوى تعزيز الأمن، مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان، 20 

اأكتوبر 2012 

http://www.cihrs.org/?p=4562
- قوانني معاقبة الثورة امل�رشية، مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان، 20 اأكتوبر 2012 

http://www.cihrs.org/?p=4562
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يف 21 نوفمرب �سدر قانون ا�ستثنائي جديد بدعوى »حماية الثورة« ميكن ا�ستخدامه ملالحقة 

لديها  متخ�س�سة  نيابات  خالل  من  املدين،  املجتمع  ون�سطاء  وال�سحفيني  واملنتقدين  اخل�سوم 

�سالحية احلب�س الحتياطي ملدة ت�سل اإىل �ستة اأ�سهر. 24

هناك تدابري ت�رشيعية ايجابية حمدودة اأ�سدرها رئي�س اجلمهورية مبقت�سى احتفاظه ب�سلطة 

الت�رشيع. من اأبرزها اإلغاء احلب�س الحتياطي لل�سحفيني يف جرمية اإهانة رئي�س اجلمهورية. 

لإطالق  اأدي  مما  ع�سكريًا،  واملحاكمني  وال�سجناء  املعتقلني  اأو�ساع  ملراجعة  جلنة  وبت�سكيل 

700 من املحتجزين واملحاكمني بعد 25 يناير 2011، واإ�سدار عفٍو �سامل عن  �رش�ح نحو 

كل من اتهم بارتكاب جناية اأو جنحة بهدف منا�رشة الثورة منذ اندلعها وحتى ت�سلمه ال�سلطة 

قي 30 يونيو 2012، و�سمل ذلك من حوكموا اأو الذين كانت ق�ساياهم ل تزال منظورة اأمام 

املحاكم املدنية اأو الع�سكرية 25. ولكن هذا العفو مل يقرتن باإحداث قطيعة نهائية مع املحاكمات 

الع�سكرية للمدنيني. حيث �سهد 2012 اإحالة الع�رشات اإىل املحاكم الع�سكرية على خلفية اأعمال 

الحتجاج اأو التظاهر يف بور�سعيد وال�سوي�س واأمام مقر وزارة الدفاع، اأو ال�سيادين بتهمة 

ال�سيد يف مناطق ع�سكرية حمظورة26، عالوة على 25 من �سكان جزيرة القر�ساية اعتقلوا 

يف نوفمرب بعد ا�ستباكات مع ال�رشطة الع�سكرية التي كانت حتاول اإجالءهم بالقوة من اأر�س 

يعتربها اجلي�س مملوكة له27.

 24- حول قانون حماية الثورة راجع الق�سم اخلا�س بالإفالت من العقاب. 

كربى  واأزمات  الإن�سان،  حقوق  م�ستقبل  على  �سلبية  موؤ�رشات  مر�سي  حممد  للرئي�س  يوم  املائة  بعد  ما   -25 

مفتوحة، تقرير �سادر عن مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان، بتاريخ 15 اأكتوبر 2012.

http://www.cihrs.org/?p=4523
26- ن�رشة اأخبار املحاكمات الع�سكرية يونيو 2012، جمموعة ل للمحاكمات الع�سكرية.

http://www.nomiltrials.com/2012/06/2012.html
انظر اأي�سا:

- ال�سوي�س: حماكم ع�سكرية لطلبة وعمال و�سيادين، جمموعة ل للمحاكمات الع�سكرية، 18 يوليو 2012.

http://www.nomiltrials.com/2012/07/blog-post_18.html
- ما بعد املائة يوم للرئي�س حممد مر�سي موؤ�رشات �سلبية على م�ستقبل حقوق الإن�سان، مرجع �سابق.

هيومن  منظمة  عن  �سادر  بيان  بالقوة،  القر�ساية  جزيرة  لإخالء  ا�ستباكات  نتيجة  �سخ�س  وفاة  م�رش:   -27

رايت�س ووت�س، بتاريخ 21 نوفمرب 2012.

http://www.hrw.org/fr/node/111627
- انظر اأي�سا:

على خلفية نزاع على ملكية اأر�س بجزيرة القر�ساية: ال�رشطة الع�سكرية تقتل وت�سيب مدنني م�رشيني والنيابة 

الع�سكرية حتتجز 25 اآخرين، بيان �سادر عن املبادرة امل�رشية للحقوق ال�سخ�سية، بتاريخ 20 نوفمرب 2012.

http://eipr.org/pressrelease/2012/11/20/1544
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قمع التجمعات واالحتجاجات ال�صلمية:

ظل امل�رشيون مت�سبثني مبمار�سة حقهم يف التظاهر والعت�سام ال�سلمي، على الرغم من اأن 

اآلة القمع مل تتوقف. و�سقط ع�رشات القتلى خالل عام 2012 نتيجة �ال�ستخد�م �ملفرط للقوة من 

ال�رشطة الع�سكرية وقوات اجلي�س وقوات ال�رشطة املدنية. 

مبذبحة  عرف  فيما  فرباير  مطلع  يف  الأهلي  النادي  م�سجعي  من   74 م�رشع  اأعقاب  ففي 

وا�ستخدمت  اأيام،  خم�سة  لنحو  وال�سوي�س  القاهرة  يف  وا�سعة  احتجاجات  اندلعت  بور�سعيد، 

 16 مقتل  اإيل  اأدي  مما  النارية،  الأ�سلحة  ذلك  يف  مبا  املفرطة  القوة  املركزي  الأمن  قوات 

�سخ�سا28.

يف الفرتة من 28 اأبريل وحتى 4 مايو تعر�س املعت�سمون بالقرب من مقر وزارة الدفاع، 

�أبو  �سالح  حازم  �ل�سلفي  �ملر�سح  �لرئا�سية  لالنتخابات  �لعليا  �للجنة  ��ستبعاد  على  �حتجاجا 

اإ�سماعيل من الرت�سح، لالعتداء من جمهولني م�سلحني ببنادق اخلرطو�س وال�سكاكني، دون 

�سخ�سا،  اإىل م�رشع 12  اأف�سي  املعت�سمني، مما  اجلي�س حلماية  اأو  الأمن  قوات  تتدخل  اأن 

والقب�س على نحو 300 اآخرين، اأحيلوا اإيل النيابة الع�سكرية29.

يف 2 يونيو نظمت جمموعة من النا�سطات الن�سائيات تظاهرة بقلب العا�سمة للمطالبة بو�سع 

حد للتحر�س اجلن�سي بالن�ساء املحتجات، غري اأنهن تعر�سن للتحر�س اجلن�سي ولعتداءات بدنية 

من قبل جمموعات من الرجال حاول بع�سهم متزيق مالب�س املحتجات والعبث باأج�سادهن30.

القاهرة لدرا�سات  28- مذبحة بور�سعيد..الدولة تكر�س املناخ الهادئ لقتل الأبرياء، بيان �سادر عن مركز 

حقوق الإن�سان، بتاريخ 5 فرباير 2012.

http://www.cihrs.org/?p=1133
انظر اأي�سا:

- م�رش: وكالء �لقمع، �ل�رشطة �مل�رشية وت�سيق �الإ�سالح، تقرير �سادر عن منظمة �لعفو �لدولية، بتاريخ 2 

اأكتوبر 2012.

http://www.amnesty.org/ar/library/info/MDE12/029/2012/ar
29- م�رش: وح�سية بال عقاب ول رادع: اجلي�س امل�رشي يقتل املحتجني ويعذبهم دون حما�سبة، تقرير �سادر 

عن منظمة العفو الدولية، بتاريخ 2 اأكتوبر 2012.

http://www.amnesty.org/ar/library/info/MDE12/017/2012/ar
انظر اأي�سا:

- اأحداث العبا�سية ا�ستمرار ل�سيا�سة املجل�س الع�سكري يف النتهاك املنهجي حلقوق الإن�سان يف املرحلة النتقالية، 

بيان �سادر عن مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان، بتاريخ 7 مايو 2012.

http://www.cihrs.org/?p=2073
30- م�رش: ينبغي التحقيق يف العتداءات على املحتجات، بيان �سادر عن منظمة العفو الدولية، بتاريخ 11 

يونيو 2012.

http://www.amnesty.org/ar/for-media/press-releases/egypt-investigate-attacks-women-

protesters-2012-06-11
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ال�سلمي  والحتجاج  التجمع  يف  للحق  النتهاكات  اكت�ست  املنتخب  الرئي�س  ولية  ظل  ويف 

مزيدًا من اخلطورة، وذلك مب�ساركة اأن�سار الرئي�س من جماعة الإخوان امل�سلمني وحلفائهم 

لتوجهات  املناوئة  ال�سيا�سية  الحتجاجات  مهاجمة  يف  الأخرى  ال�سيا�سي  الإ�سالم  ف�سائل  من 

موؤ�س�سة الرئا�سة وجماعة الإخوان امل�سلمني. يف 12 اأكتوبر حر�ست جماعة الإخوان امل�سلمني 

جرت  التي  احل�ساب«،  »ك�سف  مليونية  ملواجهة  التحرير  ميدان  اإىل  التوجه  على  اأن�سارها 

الدعوة اإليها لالحتجاج على اأداء الرئي�س مر�سي بعد مائة يوم من انتخابه. وقد اأدي ذلك اإىل 

وقوع ا�ستباكات بني اأن�سار الرئي�س ومعار�سيه، اأف�ست اإىل اإ�سابة نحو 160 �سخ�سا31.

احلرية   « وحزبها  امل�سلمني  الإخوان  جماعة  يف  بارزة  قيادات  دعت  دي�سمرب  اأوائل  ويف 

والعدالة » اأن�سارها اإىل الزحف نحو الق�رش الرئا�سي » الحتادية »، بدعوى حماية ال�رشعية 

من معار�سي الرئي�س الذين ن�سبوا خيامهم لالعت�سام �سلميا يف حميط الق�رش الرئا�سي. اأدي 

هجوم اأن�سار الرئي�س على املعت�سمني لندلع ا�ستباكات دامية يومي 5 – 6 دي�سمرب، وم�رشع 

11 �سخ�سا. ومل تتخذ موؤ�س�سة الرئا�سة اأو اأجهزة الأمن اأي تدابري ملنع اأعمال العنف، اأو قيام 

العنا�رش املوؤيدة للرئي�س باحتجاز عدد من املتظاهرين املعار�سني، ل�ستجوابهم ولتعذيبهم على 

اأ�سوار الق�رش الرئا�سي. قام اأن�سار الرئي�س بت�سليم املحتجزين لديهم بعد ا�ستجوابهم اإىل ال�رشطة 

وبلغ عددهم 139 حمتجزا، بينهم 20 طفال. وقد ا�ستبق رئي�س اجلمهورية نتائج التحقيقات، 

و�أد�ن �ملحتجزين موؤكد� �أنهم بلطجية م�ستاأجرون تلقو� �ملال و�ل�سالح ملهاجمة ق�رش �لرئا�سة. 

ولكن املحامي العام الأول لنيابات �رشق القاهرة اأمر بالإفراج الفوري عنهم لأنه مل يجد دليال 

يدينهم32، ومل يقدم رئي�س اجلمهورية دليال على اتهاماته. 

بداأت  امل�سلمني واأن�سارها،  الإخوان  امليلي�سياتي« جلماعة  اأن »الظهور  اإىل  الإ�سارة  جتدر 

اأوىل موؤ�رشاته يف اعتداءات متكررة على عدد من املحامني واحلقوقيني والنا�سطني ال�سيا�سيني 

اأثناء نظر جمل�س الدولة للطعون على قرارات لرئي�س اجلمهورية وعلى بطالن ت�سكيل الهيئة 

31- يف موقعة “جمل جديدة “وخروجًا على روح �لثورة �مل�رشية، بيان �سادر عن �ملنظمة �مل�رشية حلقوق 

الإن�سان، بتاريخ 14 اأكتوبر 2012.

http://ar.eohr.org/?p=2904
انظر اأي�سا:

- ما بعد املائة يوم للرئي�س حممد مر�سي موؤ�رشات �سلبية على م�ستقبل حقوق الإن�سان، واأزمات كربى مفتوحة، 

مرجع �سابق.

32- حول اأحداث ق�رش الحتادية؛ انظر:

لدرا�سات حقوق  القاهرة  تقرير �سادر عن مركز  القاهرة،  الرئا�سي يف  الق�رش  ا�ستباكات الحتادية مبحيط   -

الإن�سان، دي�سمرب 2012.

http://www.cihrs.org/wp-content/uploads/2012/12/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8
%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D
8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9.pdf
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التاأ�سي�سية33. 

من ناحية اأخرى �سهدت الفرتة 19 – 28 نوفمرب تو��سل �ال�ستخد�م �ملفرط للقوة من جانب 

قوات الأمن يف الت�سدي لالحتجاجات ال�سلمية مبنا�سبة الذكرى الأوىل ل�سهداء مذبحة �سارع 

املئات  املحتجني، واأ�سيب  قتل ثالثة من  الد�ستوري. وقد  بالإعالن  للتنديد  اأو  حممد حممود 

نتيجة ا�ستخدام اأعرية اخلرطو�س والقنابل امل�سيلة للدموع. وتواكب قمع هذه الحتجاجات مع 

امل�سلمني وحزبها  الإخوان  امل�ساد. حيث تعر�س 28 من مقار جماعة  للعنف  بوادر  ظهور 

اأحد  مب�رشع  الهجمات  هذه  واقرتنت  بع�سها،  وحرق  اقتحام  ملحاولة  والعدالة«  »احلرية 

اأن�سار اجلماعة34.

خالل ولية الرئي�س املنتخب تزايدت العتداءات اأي�سا على الحتجاجات الجتماعية. مثل 

ف�س اعت�سام عمال م�سانع �سرياميكا كليوباترا يف 17 يوليو، وحما�رشة قوات الأمن عمال 

هيئة النقل العام امل�رشبني يف 16 �سبتمرب يف عدد من جراجات الهيئة، والقب�س على املتحدث 

الر�سمي با�سم النقابة امل�ستقلة لعمال النقل العام بتهمة التحري�س على الإ�رشاب35.

هجوم متزايد على حرية التعبري وحرية االإعالم:

مبارك  حكم  من  الأخرية  الأعوام  خالل  امل�رشيون  انتزعها  التي  الوا�سعة  امل�ساحة  ظلت 

للتعبري عن اأرائهم بحرية قائمة، رغما عن تر�سانة القوانني املعادية حلرية التعبري والإعالم 

وتداول املعلومات، والتي مل ت�سهد تبدل يذكر بعد الإطاحة مببارك. 

يف  وقعت  الع�سكري  املجل�س  حكم  ظل  يف  والإعالميني  ال�سحفيني  على  العتداءات  اأبرز 

اعت�سام  اإبان  وقعت  التي  امل�سادمات  بتغطية  يقومون  ال�سحفيون  كان  عندما  مايو،  �سهر 

قنابل  ب�سبب  باختناقات  ال�سحفيني  اأ�سيب عدد من  الدفاع. وقد  اأمام مقر وزارة  ملتظاهرين 

33- املنظمة امل�رشية تدين العتداء على الفخراين والربعي واحلريري وتطالب بالتحقيق الفوري، بيان �سادر 

عن املنظمة امل�رشية حلقوق الإن�سان، بتاريخ 11 يوليو 2012.

http://ar.eohr.org/?p=2592
34- املرجع ال�سابق.

وانظر اأي�سا:

- املنظمة امل�رشية تنعي دماء �سباب الوطن الربيئة، بيان �سادر عن املنظمة امل�رشية حلقوق الإن�سان، بتاريخ 

26 نوفمرب 2012.

http://ar.eohr.org/?p=3017

بتاريخ 20  الإن�سان،  امل�رشية حلقوق  املنظمة  الأويل لأحداث حممد حممود،  الذكري  اإخباري عن  تقرير   -

نوفمرب 2012.

http://ar.eohr.org/?p=2998
35- ما بعد املائة يوم للرئي�س حممد مر�سي موؤ�رشات �سلبية على م�ستقبل حقوق الإن�سان، مرجع �سابق.
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الف�سائيات  بع�س  الع�سكري �سغوطا على  املجل�س  مار�س  كما  منهم36.  الغاز، واحتجز 18 

اخلا�سة للحد من النتقادات التي تطال �سيا�ساته. ففي 11 فرباير قامت اإدارة قناة »التحرير« 

باإيقاف برنامج يومي تقدمه املذيعة دينا عبد الرحمن بعد عر�س تقرير عن حملة »كاذبون« 

لك�سف النتهاكات التي جترى يف ظل حكم الع�سكر37. ويف 21 فرباير قطعت قناة »مودرن 

حرية« ال�سوت عن الإعالمي معتز مطر اأثناء البث املبا�رش لربناجمه »حمطة م�رش«، حيث 

كان يعر�س لتدخالت الأجهزة الأمنية يف قنوات مودرن38.

ولكن العتداء على حريات التعبري والإعالم ازداد �رشاوة يف الن�سف الثاين من العام. 

فبعد اأ�سبوعني فقط من توىل الرئي�س املنتخب توعد معار�سيه ومنتقديه39، و�سعدت قيادات 

ال�ستثمار  وزير  وتوعد  الإعالميني،  �سد  اتهاماتها  من  وحزبها  امل�سلمني  الإخوان  جماعة 

و�سحب  و�الإيقاف  �لنظر  ولفت  �لتحذير  بني  ترت�وح  عقوبات  بفر�ش  �لف�سائية  �لقنو�ت 

الرتاخي�س نهائيا40. 

36- حول النتهاكات التي تعر�س لها ال�سحفيون خالل العت�سام، انظر:

- اعتداءات واعتقالت تطال ما ل يقل عن 18 �سحفيا خالل امل�سادمات يف م�رش، تقرير �سادر عن ال�سبكة 

الدولية لتبادل املعلومات حول حرية التعبري/اآيفك�س، بتاريخ 7 مايو 2012. 

http://ifex.org/egypt/2012/05/07/journalists_assaulted/ar/

الدولية  ال�سبكة  عن  �سادر  بيان  احتجازهما،  اأثناء  وح�سية  ملعاملة  تعر�سهما  عن  يبلغان  م�رشيان  �سحفيان   -

لتبادل املعلومات حول حرية التعبري/اآيفك�س، بتاريخ 7 مايو 2012.

/http://ifex.org/egypt/2012/05/08/journalists_brutalised/ar
- الإرهاب الفكري وعودة �سيا�سة تكميم الأفواه، تقرير �سادر عن املنظمة امل�رشية حلقوق الإن�سان، بتاريخ 

15 اأغ�سط�س 2012.

http://ar.eohr.org/?p=2696
- اأحداث العبا�سية ا�ستمرار ل�سيا�سة املجل�س الع�سكري يف النتهاك املنهجي حلقوق الإن�سان يف املرحلة النتقالية، 

مرجع �سابق.

37- ال�سبكة العربية ت�ستنكر منع اإدارة قناة التحرير الإعالمية دينا عبد الرحمن من تقدمي برناجمها اليومي، بيان 

�سادر عن ال�سبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان / اأيفك�س، بتاريخ 14 فرباير 2012.

/http://ifex.org/egypt/2012/02/14/anhri_egypt_dina_abdel/ar
38- املنظمة امل�رشية تعلن ت�سامنها مع فريق عمل برنامج حمطة م�رش والإعالمي معتز مطر، بيان �سادر عن 

املنظمة امل�رشية حلقوق الإن�سان، بتاريخ 22 فرباير 2012.

http://ar.eohr.org/?p=2199
39- خرباء: تهديد الرئي�س ملعار�سيه خرق للقانون، جريدة امل�رشي اليوم، 18 يوليو 2012.

http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=346805
40- املنظمة امل�رشية ت�ستنكر تهديد وزير ال�ستثمار للقنوات الف�سائية وتطالب مر�سي بدعم حرية الإعالم، بيان 

�سادر عن املنظمة امل�رشية حلقوق الإن�سان، بتاريخ 6 اأغ�سط�س 2012.

http://ar.eohr.org/?p=2666
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بعد  م�رشعه،  الفجر(  )جريدة  املعار�س  ال�سحفي  �سيف  اأبو  احل�سيني  لقي  دي�سمرب  ويف 

اإ�سابته بطلق ناري يف الراأ�س اأثناء ت�سويره لوقائع ال�ستباكات الدامية اأمام ق�رش الحتادية 

اجلليل  عبد  ال�سحفي  الكاتب  تعر�س  نوفمرب   5 ويف  ومعار�سيه41.  الرئي�س  اأن�سار  بني 

ال�رشنوبي، رئي�س حترير موقع »اإخوان اأون لين« ال�سابق ومن�سق جبهة الإبداع امل�رشي 

اأثناء مروره بطريق مبحافظة القليوبية. كان ال�رشنوبي قد  لإطالق الر�سا�س على �سيارته 

تلقى تهديدات عرب الهاتف ما مل يتوقف عن انتقاد جماعة الإخوان امل�سلمني التي ان�سق عنها منذ 

منت�سف عام 201142.

الإخوان  جماعة  اأن�سار  من  للح�سار  منا�سبات  عدة  يف  الإعالمي  الإنتاج  مدينة  تعر�ست 

امل�سلمني وحلفائها بهدف اإرهابها، والعتداء على الإعالميني و�سيوف القنوات الف�سائية من 

�لفنانني و�ملفكرين و�حلقوقيني. وقد طالت �العتد�ء�ت يف �أغ�سط�ش �الإعالميني خالد �سالح 

وعمرو اأديب ويو�سف احل�سيني43. ويف دي�سمرب املخرج ال�سينمائي املعروف خالد يو�سف44. 

دعاوي  بعدة  عكا�سة  توفيق  القناة  رئي�س  وحما�رشة  »الفراعني«  قناة  بث  وقف  جرى  كما 

ق�سائية، تتهمه باإهانة رئي�س اجلمهورية، والتحري�س على قتله45.

هاجمت  للبالد-  اجلديد  الد�ستور  على  ال�ستفتاء  من  الأول  اليوم  -اأي  دي�سمرب   15 ويف 

جمموعة منا�رشة لرئي�س اجلمهورية مقر حزب الوفد و�سحيفته، واأطلقت مقذوفات واألعابا 

41- حرية ال�سحافة والإعالم يف قف�س التهام، تقرير �سادر عن املنظمة امل�رشية حلقوق الإن�سان، بتاريخ 3 

يناير 2013.

http://ar.eohr.org/?p=3187
-انظر اأي�سا: 

مركز  عن  �سادر  تقرير  م�رش؟،  يف  ال�سيا�سية  اخلالفات  لت�سوية  روتينًيا  منًطا  الحتادية  اأحداث  ت�سبح  هل   -

القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان، بتاريخ 26 دي�سمرب 2012.

http://www.cihrs.org/?p=5352
42- حرية ال�سحافة والإعالم يف قف�س التهام، مرجع �سابق.

43- املنظمة امل�رشية تدين العتداء على جمموعة من الإعالميني وتطالب بالتحقيق الفوري، بيان �سادر عن 

املنظمة امل�رشية حلقوق الإن�سان، بتاريخ 8 اأغ�سط�س 2012.

http://ar.eohr.org/?p=2673
44- املرجع ال�سابق.

امل�رشية  املنظمة  بيان �سادر عن  يوما،  ملدة 45  الفراعني  قناة  اإغالق  والتعبري  الراأي  انتهاك حلرية  45- يف 

حلقوق الإن�سان، بتاريخ 10 اأغ�سط�س 2012.

http://ar.eohr.org/?p=2681
انظر اأي�سا:

- الإرهاب الفكري وعودة �سيا�سة تكميم الأفواه، مرجع �سابق.
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نارية على املقر، وحطمت �سيارات ال�سحفيني46.

ويف 16 نوفمرب اأعلنت اإدارة قنوات درمي عن تعذر بث براجمها على الهواء مبا�رشة بعد 

قيام �رشكة النايل �سات بقطع الكابل اخلا�س بالبث عنها، بدعوى خمالفتها للقانون47. ولكن 

حمكمة �لق�ساء �الإد�ري ق�ست الحقا باإلغاء �لقر�ر، و�ل�سماح ببث بر�جمها48.

األف قا�ٍس، تعر�س عدد كبري من الإعالميني يف  وعلى خلفية بالغات تقدم بها اأكرث من 

قنوات احلياة، اون تي يف، والنهار، درمي، �سي بي �سي، وروتانا م�رشية للتحقيق بتهمة 

اإهانة الق�ساة وال�سلطة الق�سائية ب�سبب اآراء اأو تعليقات49. 

يف 26 اأغ�سط�س جرى منع بث اإحدى حلقات برنامج »ال�سمري« بالقناة الثانية للتلفيزيون 

احلكومي؛ نظرا لتناوله »اأخونة الإعالم«. كما اأحيل للتحقيق طاقم العمل يف برنامج »نهارك 

»احلرية  حلزب  الربنامج  �سيوف  اأحد  وجهها  انتقادات  ب�سبب  ليف«.  »نايل  بقناة  �سعيد« 

والعدالة« احلاكم ومل�رشوع النه�سة الذي ت�سمنه الربنامج النتخابي لرئي�س اجلمهورية50.

كما ات�سعت ظاهرة تقدمي البالغات �سد ال�سحفيني والإعالميني و�سيوف الربامج الف�سائية، 

بدعوى اإهانة رئي�س اجلمهورية. وجرى التحقيق ق�سائيا مع عدد منهم قبل نهاية العام، بني 

هوؤلء الإعالمي املعروف حممود �سعد، والدكتورة منال عمر ا�ست�ساري الطب النف�سي التي 

قامت بتقدمي حتليل ل�سخ�سية رئي�س اجلمهورية51. وخالد �سالح رئي�ش حترير جريدة �ليوم 

ال�سابع وال�سحفية عال ال�سافعي52. واإ�سالم عفيفي رئي�س حترير �سحيفة الد�ستور –الذي اأحيل 

46- بيان من اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبري تدين الأعمال الإجرامية والإرهابية �سد ال�سحف وو�سائل 

الإعالم، بتاريخ 16 دي�سمرب 2012.

http://ta3beer.com/?p=659
انظر اأي�سا:

- املركز يدين حرق مقر حزب الوفد، بيان �سادر عن املركز العربي ل�ستقالل الق�ساء واملحاماة، بتاريخ 16 

دي�سمرب 2012.

http://www.acijlp.org/main/art.php?id=9&art=254
- رغم الثورة.. ا�ستفتاء على الطريقة املباركية املنظمات احلقوقية تطالب باإعادة املرحلة الأوىل من ال�ستفتاء، 

مرجع �سابق.

47- حرية ال�سحافة والإعالم يف قف�س التهام، مرجع �سابق.

48- ن�س حيثيات احلكم ال�سادر ل�سالح قنوات درمي الف�سائية ب�رشورة البث، موؤ�س�سة حرية الفكر والتعبري، 

بتاريخ 20 يناير 2013.

http://www.afteegypt.org/issues/provisions/2013/01/20/809-afteegypt.html
49- حرية ال�سحافة والإعالم يف قف�س التهام، مرجع �سابق.

50- ما بعد املائة يوم للرئي�س حممد مر�سي موؤ�رشات �سلبية على م�ستقبل حقوق الإن�سان، مرجع �سابق.

51- حرية ال�سحافة والإعالم يف قف�س التهام، مرجع �سابق.

52- حرية ال�سحافة والإعالم يف قف�س التهام، مرجع �سابق.
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اإىل حمكمة اجلنايات-.53و�سودر عدد جريدة الد�ستور ال�سادر يف 11 اأغ�سط�س من اأك�ساك 

بيع ال�سحف54. كما �سودر يف 22 اأغ�سط�س العدد الأ�سبوعى من جريدة »ال�سعب اجلديد« من 

مطابع الأهرام55.

»احلرية  وحزبها  امل�سلمني  الإخوان  جماعة  متكنت  الإعالم،  هيكلة  اإعادة  �سعار  حتت 

حترير  روؤ�ساء  اأغلب  تعيني  من  ال�سورى-  جمل�س  يف  اأغلبيتها  -با�ستخدام  والعدالة« 

وجمال�س اإدارات ال�سحف اململوكة للدولة من املوالني لها، عالوة على الهيمنة على املجل�س 

نقاد اجلماعة ورئي�س  اإىل حجب مقالت عدد من  اأدى لحقا  الذي  الأمر  لل�سحافة؛  الأعلى 

اجلمهورية، بينهم عبلة الرويني والروائي يو�سف القعيد وثروت اخلرباوي القيادي ال�سابق 

بجماعة الإخوان امل�سلمني، وال�سيناري�ست مدحت العدل، وغادة نبيل، واآخرون. كما مت منع 

عبد اجلليل ال�رشنوبي الع�سو ال�سابق بجماعة الإخوان امل�سلمني من الكتابة بال�سفحة ال�سيا�سية 

مبجلة »الإذاعة والتلفزيون«. واأوقفت جملة »امل�سور« ن�رش حلقات كتاب »عائدون من جنة 

الإخوان« للكاتب �سامح فايز بعد ن�رش خم�س حلقات منه. واألغت �سحيفة الأهرام بابا بعنوان 

»100 يوم من الوعود الرئا�سية« لر�سد ما مت اجنازه اأو اإهماله من وعود رئي�س اجلمهورية 

خالل املائة يوم الأويل من وليته56. واأ�سدر رئي�س جمل�س ال�سورى بو�سفه رئي�سا للمجل�س 

 17 يف  اجلمهورية  �سحيفة  حترير  رئي�س  باإقالة  قرارًا  للقانون-  –باملخالفة  لل�سحافة  الأعلى 

ح�سني  امل�سري  مع  التحقيق  امل�رشوع  غري  الك�سب  جهاز  اعتزام  عن  خربا  ن�رشه  بعد  اأكتوبر؛ 

طنطاوي وزير الدفاع ال�سابق ورئي�س اأركان القوات امل�سلحة ال�سابق الفريق �سامي عنان57. 

وقد امتنع جمل�س ال�سورى عن تنفيذ احلكم الق�سائي الذي �سدر ل�سالح رئي�س التحرير. 

53- املرجع ال�سابق.

54- ما بعد املائة يوم للرئي�س حممد مر�سي موؤ�رشات �سلبية على م�ستقبل حقوق الإن�سان، مرجع �سابق.

انظر اأي�سا:

- انتكا�سة جديدة حلرية الراأي والتعبري، بيان �سادر عن املنظمة امل�رشية حلقوق الإن�سان، بتاريخ 11 اأغ�سط�س 2012.

http://ar.eohr.org/?p=2684
55- ا�ستمرار �سيا�سة تكميم الأفواه وم�سادرة ال�سحافة: املنظمة امل�رشية تدين م�سادرة جريدة ال�سعب من قبل 

جهة �سيادية، بيان �سادر عن املنظمة امل�رشية حلقوق الإن�سان، بتاريخ 22 اأغ�سط�س 2012.

http://ar.eohr.org/?p=2709
56- ما بعد املائة يوم للرئي�س حممد مر�سي: موؤ�رشات �سلبية على م�ستقبل حقوق الإن�سان، مرجع �سابق.

انظر اي�سا:

- حرية ال�سحافة والإعالم يف قف�س التهام، مرجع �سابق.

57- اإقالة عبد الرحيم من رئا�سة حترير جريدة اجلمهورية، بيان �سادر عن املنظمة امل�رشية حلقوق الإن�سان، 

بتاريخ 18 اأكتو ير 2012.

http://ar.eohr.org/?p=2933
انظر اأي�سا:

- “الإداري” يلغي قرار ال�سورى باإقالة عبد الرحيم من رئا�سة حترير اجلمهورية، جريدة الوطن، 6 نوفمرب 2012.

http://www.elwatannews.com/news/details/72264
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�سهدت ال�سهور ال�ستة الأخرية من العام تزايدًا ملحوظا يف توظيف التهام بازدراء الإ�سالم 

اأ�سدرت حمكمة جنح �سوهاج حكما باحلب�س  التعبري. يف 18 �سبتمرب  لتقييد حرية  اأو الأديان 

واإهانة  الإ�سالمي،  الدين  بازدراء  اإدانته  بعد  كامل  بي�سوى كميل  املواطن  �سنوات على  �ست 

رئي�س اجلمهورية من خالل كتابات احتوتها �سفحته على موقع التوا�سل الجتماعي »الفي�س 

بحق  �سنوات  ثالث  ملدة  باحلب�س  حكما  املرج  جنح  حمكمة  اأ�سدرت  دي�سمرب  بوك«58.ويف 

بعد  �سبتمرب  �سابر يف  األبري  على  القب�س  القي  وقد  الأديان.  ازدراء  بتهمة  عياد  �سابر  األبري 

جتمهر بع�س من جريانه اأمام منزله، وتقدمهم ببالغات تتهمه بازدراء الأديان عرب ح�ساباته 

على مواقع التوا�سل الجتماعي. وقد ا�ستغاثت والدته بال�رشطة خ�سية اقتحام املنزل من قبل 

األقت القب�س على ابنها، و�سادرت احلا�سوب اخلا�س به. وقد  املتجمهرين، ولكن ال�رشطة 

تهديدات  والدته  تلقت  الذي  الوقت  يف  ال�رشطة،  ق�سم  داخل  بدنية  لعتداءات  األبري  تعر�س 

بالقتل وحرق منزلها ما مل تغادره، وهو ما ا�سطرت اإليه بالفعل59.

يف دي�سمرب اأي�سا تقدم حمامون من جماعة الإخوان امل�سلمني ببالغ للنائب العام �سد الكاتب 

تتهمه  والنا�س«  »القاهرة  ف�سائية  على  القاهرة«  »هنا  برنامج  مقدم  عي�سي  اإبراهيم  ال�سحفي 

ر�سامة  العدل  دعاء  وا�ستدعيت  القراآنية.  بالآيات  وال�ستهزاء  الإ�سالمي  الدين  بازدراء 

الكاريكاتري ب�سحيفة »امل�رشي اليوم« للمثول اأمام �سلطات التحقيق يف 27 دي�سمرب بعد بالغ 

يتهمها بازدراء الأديان على خلفية ر�سم كاريكاتري ي�سخر من دعوات الت�سويت بنعم للد�ستور 

على اأ�سا�س ديني60.

58- بعد حكم بال�سجن 6 �سنوات �سد قبطي بتهم ازدراء الإ�سالم و�سب الرئي�س - املبادرة امل�رشية: تو�سع �سديد 

يف ا�ستخدام تهمة الزدراء يهدد حرية الراأي والتعبري، بيان �سادر عن املبادرة امل�رشية للحقوق ال�سخ�سية، 

بتاريخ 18 �سبتمرب 2012.

http://eipr.org/pressrelease/2012/09/18/1490
59- اأ�رشة م�سيحية تدفع ثمن ممار�سة احد اأفرادها حلرية التعبري، بيان �سادر عن موؤ�س�سة حرية الفكر والتعبري، 

بتاريخ 15 �سبتمرب 2012.

http://www.afteegypt.org/pressrelease/2012/09/15/710-afteegypt.html
انظر اأي�سا:

- 8 منظمات حقوقية تتقدم ببالغ للنائب العام يف وقائع القب�س على األبري عياد وطرد اأ�رشته من م�سكنها، مركز 

القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان، بتاريخ 18 �سبتمرب 2012.

http://www.cihrs.org/?p=4047
القاهرة  مركز  عن  �سادر  بيان  الدميقراطية،  نع�س  يف  يدق  جديد  م�سمار  بال�سجن:  �سابر  األبري  على  احلكم   -

لدرا�سات حقوق الإن�سان، بتاريخ 13 دي�سمرب 2012.

http://www.cihrs.org/?p=5290
60- حرية ال�سحافة والإعالم يف قف�س التهام، مرجع �سابق.
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�صغوط متزايدة على احلريات الدينية وتوا�صل العنف الطائفي:

�سهد عام 2012 ا�ستمرار انت�سار خطاب التع�سب الديني، وتوا�سل اأعمال العنف الطائفي، 

جتاه  للقانون  احلازم  التطبيق  عن  التخلي  يف  مبارك  نظام  اتبعه  الذي  النهج  ا�ستمرار  مع 

اأعمال العنف الطائفي -وال�ستعا�سة عن ذلك بعقد جل�سات ال�سلح العرفية- وعدم  مرتكبي 

�لق�رشى  �لتهجري  حاالت  تز�يد  ثم  ومن  وممتلكاتهم،  عبادتهم  ودور  لالأقباط  �حلماية  تاأمني 

لأ�رش قبطية من قراها.

يف احلالت القليلة التي اأحيلت فيها جرائم للعنف الطائفي للق�ساء، جلاأت ال�سلطات –كما يف 

عهد مبارك– اإىل حماكم اأمن الدولة »طوارئ«. وغالبا ما حتا�رش املطاعن �سحة الأحكام 

�لتي ت�سدرها هذه �ملحاكم، خا�سة و�أن �ملاثلني �أمامها ال يتاح لهم �حلق يف �لطعن على هذه 

املوؤبد  بال�سجن  مايو  الطوارئ يف 21  اإحدى حماكم  ق�ست  وقد  اأعلى.  اأمام حمكمة  الأحكام 

بحق 12 م�سيحيا فيما براأت ثمانية من امل�سلمني، يف ق�سية ال�ستباكات الطائفية التي وقعت عام 

2011 مبدينة اأبو قرقا�س مبحافظة املنيا، والتي اأف�ست اإيل مقتل اثنني من امل�سلمني واإحراق 

حماكم  �أمام  �أخرى  حماكمة  تعليق  جري  وقد  لالأقباط.  �ململوكة  و�ملنازل  �ملتاجر  من  عدد 

الطوارئ خالل اأعمال عنف اأكرث خطورة، وقعت يف اإمبابة يف مايو 2011، وجرى خاللها 

اأبريل  يف  املحكمة  اأمرت  حيث  اجلرحى.  ومئات  �سخ�سا   13 ومقتل  كني�ستني  على  العتداء 

الف�سل يف د�ستورية  بكفالت مالية حلني  48 متهما  �ملتهمني وعددهم  باإطالق �رش�ح   2012

اإحدى ن�سو�س قانون الطوارئ61.

�أحد�ث  خلفية  �أ�سيوط على  �إحدى قرى حمافظة  من  قبطية  �أ�رشة  ترحيل  �لعام  �سهد مطلع 

ل�سور  بالرتويج  قبطي  طالب  قيام  حول  �سائعات  انت�سار  بعد  قرى،  اأربع  يف  طائفي  عنف 

وحماولة  �الأقباط  منازل  على  و�عتد�ئهم  �مل�سلمون  جتمهر  �إىل  �أدى  مما  للر�سول.  م�سيئة 

اقتحام بع�سها، واإ�سعال النريان يف منزل اأ�رشة الطالب القبطي، واتفق امل�سئولون باملحافظة 

والقيادات الدينية والقبلية على ترحيل اأ�رشة الطالب من القرية62. 

العقاب، تقرير �سادر عن منظمة هيومن  اإفالت اجلناة يف جرائم العنف الطائفي من  اإنهاء  61- م�رش: يجب 

رايت�س ووت�س، بتاريخ 16 يوليو 2012.

http://www.hrw.org/ar/news/2012/07/16
انظر اأي�سا:

- �الأقباط حتت حكم �لع�سكر، وقائع عام ون�سف �لعام من جر�ئم �ملرحلة �النتقالية، تقرير �سادر عن �ملبادرة 

امل�رشية للحقوق ال�سخ�سية، بتاريخ 9 اأكتوبر 2012.

http://eipr.org/pressrelease/2012/10/09/1519
62- �أحد�ث �أ�سيوط �لطائفية.. حني يغيب �لقانون وحني تعالج »م�رش �لثورة« �أزماتها على خطى »�أمن �لدولة«: 

التهجري الق�رشي تكري�س للطائفية، بيان �سادر عن املبادرة امل�رشية حلقوق ال�سخ�سية، بتاريخ 5 يناير 2012.

http://eipr.org/pressrelease/2012/01/05/1339
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جرى  طائفية  العتد�ء�ت  �الإ�سكندرية  مبحافظة  �رشبات  قرية  �أقباط  تعر�ش  يناير   27 يف 

خاللها �أعمال حرق ونهب جماعي للمنازل و�ملحال �ململوكة لالأقباط، وذلك على خلفية �سائعة 

بقيام �ساب قبطي بتداول �سور جتمعه مع �سيدة م�سلمة من اأهل القرية. ورغم اأن ال�ساب قام 

فقد عقدت جل�سة عرفية يف  التحقيق،  النيابة حب�سه على ذمة  لل�رشطة، وقررت  نف�سه  بت�سليم 

30 يناير برعاية القيادات التنفيذية والأمنية باملحافظة، ترتب عليها تهجري ثماين اأ�رش م�سيحية 

ق�رشيا63. 

يف ظل ولية الرئي�س املنتخب، �سهدت قرية ده�سور جنوب حمافظة اجليزة يف 26 يوليو 

منازل وحمال   5 اإحراق  اإىل  اأف�سي  اإىل عنف طائفي،  م�سلم وم�سيحي  بني  م�ساجرة  حتول 

مملوكة لالأقباط ووفاة مو�طن م�سلم متاأثر� باإ�سابته بحروق. وقد �متنعت �ل�رشطة عن �لتدخل 

اأو متكني �سيارات الدفاع املدين من الدخول لإخماد النريان؛ مما ا�سطر عددا كبريا من الأ�رش 

القبطية اإىل مغادرة القرية خوفا على حياتهم، بعد مطالبة ال�رشطة لهم برتك منازلهم اإىل حني 

انتهاء موجة الغ�سب64.  

مع تز�يد ن�ساط ونفوذ �جلماعات �ل�سلفية �جلهادية يف �سيناء، وقعت �عتد�ء�ت من جمهولني 

على ممتلكات �الأقباط يف رفح يف �سبتمرب، كان قد �سبقها قيام �سخ�ش ملثم بتوزيع من�سور�ت 

منازلهم  مغادرة رفح وعر�ش  �إىل  م�سيحية  �أ�رش  ت�سعة  ��سطرت  بالرحيل.  �الأقباط  تطالب 

اإ�سدار  اأن كل ما ميكن تقدميه لهم هو  �سيناء  امل�سئولون مبحافظة �سمال  اأو�سح  للبيع، بعدما 

رئي�ش  نفى  فقد  ذلك  بدال من رفح!. ومع  بالعري�ش  للعمل  �الأقباط  �ملوظفني  بندب  قر�ر�ت 

�إيل  �النتقال  »حرية«  بـ  �ختارو�  قد  �الأقباط  �أن  ز�عما  ق�رشيا،  رفح  �أقباط  تهجري  �حلكومة 

منطقة اأخرى65!.

63- جر�ئم �لعامرية: عقاب جماعي لالأقباط ورعاية ر�سمية لالعتد�ء�ت �لطائفية، تقرير �سادر عن �ملبادرة 

امل�رشية للحقوق ال�سخ�سية، بتاريخ 12 فرباير 2012.

http://eipr.org/pressrelease/2012/02/12/1366
64- بعد وفاة �ساب بالقرية متاأثرً� باإ�سابته: على �ل�رشطة �لتدخل فورً� حلماية �الأرو�ح و�ملمتلكات حت�سبًا لتجدد 

ال�ستباكات الطائفية يف ده�سور، بيان �سادر عن املبادرة امل�رشية للحقوق ال�سخ�سية، بتاريخ 31 يوليو 2012.

http://eipr.org/pressrelease/2012/07/31/1457
انظر اأي�سا:

- ما بعد املائة يوم للرئي�س حممد مر�سي: موؤ�رشات �سلبية على م�ستقبل حقوق الإن�سان، واأزمات كربى مفتوحة، 

مرجع �سابق.

65- �ملبادرة �مل�رشية للحقوق �ل�سخ�سية: �لتهجري �لق�رشي الأقباط رفح لي�ش حادثا منفرد� على �لدولة �أن حتمي 

املواطنني يف بيوتهم بدل من امل�ساركة يف تهجريهم، بيان �سادر عن املبادرة امل�رشية للحقوق ال�سخ�سية، بتاريخ 

30 �سبتمرب 2012.

http://eipr.org/pressrelease/2012/09/30/1505
انظر اأي�سا: 

- ما بعد املائة يوم للرئي�س حممد مر�سي موؤ�رشات �سلبية على م�ستقبل حقوق الإن�سان، واأزمات كربى مفتوحة، 

مرجع �سابق.
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كني�سة  من  خروجهم  اأثناء  م�سيحيني  م�سلني  امل�سلمني  من  ع�رشات  هاجم  اأكتوبر   28 يف 

مارى جرج�س بعزبة ماركو طال مبحافظة بني �سويف، واعتدوا عليهم بالع�سي واحلجارة 

و�جلنازير، بدعوى �أن بع�ش �مل�سلني �الأقباط قادمون من قرى �أخرى. عقدت جل�سة �سلح 

القرى  من  مل�سلني  الكني�سة  ا�ستقبال  رف�س  على  خاللها  اتفق  اأمنية،  قيادات  برعاية  عرفية 

بع�ش  باإ�سالح  �مل�سلمني  من  �ملعتدين  و�إلز�م  كنائ�ش،  بها  توجد  ال  �لتي  �ملجاورة  و�لعزب 

�لتلفيات، مقابل تنازل �الأقباط عن �ملحا�رش �لتي حرروها �سد مهاجميهم66!.

مملوكة  اأر�س  قطعة  اأمام  نارية  اأ�سلحة  يحملون  امل�سلمني  من  عدد  جتمهر  نوفمرب   5 يف 

ملطرانية �سربا اخليمة ملنع ا�ستكمال بناء مبني خدمي تابع للمطرانية. وهددوا بتحويل املبني اإىل 

م�سجد، واأقاموا ال�سالة على الأر�س املخ�س�سة لبناء املبني. وقد تباطاأت اأجهزة الأمن لنحو 

يومني يف القب�س على العنا�رش املحر�سة واملعتدية على الأر�س67.

�ل�سعائر  ممار�سة  يف  �ل�سيعي  �ملذهب  معتنقي  بحق  �ل�سغوط   2012 عام  خالل  تزايدت 

وفق مذهبهم. ومنها معاقبة املواطن حممد فهمي عبد ال�سيد بال�سجن ملدة عام بتهمة ن�رش الفكر 

عليها  ترتب  ال�سنة،  اأهل  ملذهب  خمالفة  امل�ساجد  باأحد  ال�سالة  اأثناء  اأفعال  وارتكابه  ال�سيعي، 

منا�سبة رف�سه  اأكرث من  اأعلن يف  الأزهر  اأن  اإىل  الإ�سارة  العبادة«68!. جتدر  »تدني�س دور 

اإن�ساء م�ساجد ذات �سبغة مذهبية اأو طائفية، وبخا�سة ما يعرف باحل�سينيات ال�سيعية، معتربا 

اأنها ت�سيع ثقافة الكراهية ل�سحابة الر�سول واآل بيته69.

66- املبادرة امل�رشية تطالب ب�رشعة اإ�سدار قانون لبناء الكنائ�س ومعاقبة امل�سئولني عن العتداءات على امل�سلني 

امل�سيحيني، بيان �سادر عن املبادرة امل�رشية للحقوق ال�سخ�سية، بتاريخ 31 اأكتوبر 2012.

http://eipr.org/en/node/1524
البدء  اجلمهورية  رئي�س  على  امل�رشية:  اخليمة- املبادرة  �سربا  مطرانية  اأر�س  على  العتداء  خلفية  على   -67

فورا يف حوار جمتمعي من اأجل اإ�سدار قانون عادل لدور العبادة، بيان �سادر عن املبادرة امل�رشية للحقوق 

ال�سخ�سية، بتاريخ 8 نوفمرب 2012.

http://eipr.org/pressrelease/2012/11/08/1528
68- املبادرة امل�رشية للحقوق ال�سخ�سية تطعن بالنق�س يف حكم بحب�س مواطن لنتمائه للمذهب ال�سيعي، بيان 

�سادر عن املبادرة امل�رشية للحقوق ال�سخ�سية، بتاريخ 27 �سبتمرب 2012.

http://eipr.org/pressrelease/2012/09/27/1500
انظر اأي�سا:

- ما بعد املائة يوم للرئي�س حممد مر�سي موؤ�رشات �سلبية على م�ستقبل حقوق الإن�سان، واأزمات كربى مفتوحة، 

مرجع �سابق.

69- الأزهر يرف�س اإقامة ح�سينيات �سيعية يف م�رش، جريدة الأخبار، 20 مايو 2012.

http://www.dar.akhbarelyom.org.eg/issuse/detailze.asp?field=news&id=71801
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القيود على الن�صاط الأهلي ومنظمات حقوق الإن�صان:

ظلت �جلمعيات و�ملوؤ�س�سات �الأهلية �أ�سرية لذ�ت �ل�سغوط �الإد�رية و�لبريوقر�طية و�الأمنية 

التي تعك�س نزوعًا متزايدًا لإحكام الهيمنة احلكومية على العمل الأهلي ا�ستنادًا لأحكام القانون 

مبارك  اإزاحة  بعد  الر�سمية  التوجهات  اإن  بل  لأحكامه.  باملخالفة  حتى  اأو   2002 ل�سنة   84

مت�سي باجتاه فر�س مزيد من القيود التع�سفية على العمل الأهلي. يف الوقت ذاته فاإن الهجمة 

الإعالمية الأمنية على موؤ�س�سات حقوق الإن�سان التي بداأت يف 2011، مل تتوقف بعد تويل 

الإخوان امل�سلمني مقاليد ال�سلطة.

اأبريل، ج�سدت  قانون جديد يف  الت�رشيعي، جرت حماولة لرتويج م�رشوع  ال�سعيد  على 

�أجهزة �لدولة، و�عتبار  �إدماج �ملنظمات غري �حلكومية �سمن  ن�سو�سه طموح �حلكومة يف 

والحتادات  الأهلية  واملوؤ�س�سات  اجلمعيات  اإدارة  جمال�س  واأع�ساء  عامة،  اأمواًل  اأموالها 

يف  التدخل  يف  احلق  للحكومة  امل�رشوع  يتيح  كما  العموميني.  املوظفني  حكم  يف  عنها  املنبثقة 

للراأي، والدفاع عن  ا�ستطالعات  اأو  اإجراء بحوث ميدانية  �سئون اجلمعيات، ويحظر  اأدق 

حقوق واأ�سحاب مهن معينة يف مواجهة اأ�سحاب الأعمال، كما مينح �سلطة ال�سبطية الق�سائية 

ملوظفي مديريات ال�سئون الجتماعية عند تفقدهم مقار اجلمعيات 70.

مع  م�ساورات  اأدارت  قد  كانت  ال�سعب،  مبجل�س  الإن�سان  حقوق  جلنة  اأن  بالذكر  جدير 

منظمات حقوق الإن�سان –ممثلة مبركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان- وقررت رف�س 

حقوق  منظمات  من  �ملقرتح  �لقانون  م�رشوع  وتبني  �حلكومة،  من  �ملقدم  �لقانون  م�رشوع 

ال�سيا�سية  -الذراع  والعدالة  احلرية  حزب  تقدمي  وبعد  القاهرة.  مركز  قدمه  الذي  الإن�سان 

ومركز  احلزب  بني  التفاو�س  جري  للقانون،  جديدا  م�رشوعا  امل�سلمني-  الإخوان  جلماعة 

القاهرة على م�رشوع القانون، الأمر الذي اأدي لإدخال حت�سينات ن�سبية عليه، ولكن جمل�س 

ال�سعب جرى حله71. 

�سيطرة  واإحكام  امل�سلمني،  الإخوان  جماعة  من  للجمهورية  رئي�س  انتخاب  بعد  اأنه  غري 

اجلماعة بالتايل على ال�سلطتني التنفيذية والت�رشيعية، فاإن املوؤ�رشات تتوايل حول اجتاه اجلماعة 

الذي كانت اجلماعة  الأهلية،  للجمعيات  القمعي الأمني  تبني م�سامني امل�رشوع  اإىل  وحزبها 

وحزبها من امل�ساركني يف رف�سه داخل جلنة حقوق الإن�سان مبجل�س ال�سعب.

 70- للمزيد من التفا�سيل انظر : 

حقوق  لدرا�سات  القاهرة  مركز  للدولة،  الإداري  اجلهاز  يف  ودجمه  املدين  املجتمع  لتاأميم  قانون  م�رشوع   -

الإن�سان، 11 اأبريل 2012 

http://www.cihrs.org/?p=1970
 71- م�رشوع قانون اجلمعيات واملوؤ�س�سات الأهلية اجلديد: تطوير ملمو�س و�سلبيات موروثة، مركز القاهرة 

لدرا�سات حقوق الإن�سان، 28 مايو 2012 

http://www.cihrs.org/?p=2280
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قد  التي كانت  الأهلية  ت�سويه اجلمعيات  امل�سلمني« يف حملة  ت�سهم حكومة حزب »الإخوان 

بداأتها حكومة املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة يف 2011. فقد عقدت وزارة التاأمينات وال�سئون 

لبع�س  متويال  »رف�ست  اأنها  فيه  تزعم   ،2012 اأكتوبر   14 يف  �سحفيا  موؤمترا  الجتماعية 

اجلمعيات الأهلية من جهات اأجنبية لها عالقة باإ�رشائيل«، دون اأن تك�سف عن اأ�سماء اجلهات 

املانحة اأو اجلمعيات الأهلية التي كانت �ستتلقى هذا التمويل، بهدف تعميم التهامات لو�سم كل 

موؤ�س�سات العمل الأهلي. 72

جدير بالذكر اأن رموزًا بارزة يف جماعة الإخوان امل�سلمني وف�سائل الإ�سالم ال�سيا�سي �سبق 

اأن �ساركت يف حملة 2011 �سد املنظمات احلقوقية، متهمة اإياها بتلقي متويالت اأجنبية لتنفيذ 

اأجندة غربية، بغر�س تعطيل اإجراء النتخابات الربملانية والرئا�سية. 73

 يف �سياق هذه احلملة، اأحيل اإىل حمكمة اجلنايات يف فرباير 2012، 43 �سخ�سا يعملون لدى 

مكاتب منظمات اأجنبية )اأربعة اأمريكية واخلام�سة اأملانية( بتهمة اإدارة منظمات غري مرخ�س 

لها، وتلقي مبالغ �أجنبية باملخالفة للقانون. وقد �أدت �ل�سغوط �لدبلوما�سية �إىل �ل�سماح للمتهمني 

الأجانب مبغادرة البالد بعد اإلغاء قرار كان يق�سي مبنعهم من ال�سفر. 

يف اإطار هذه احلمالت الت�سهريية قامت وزارة العدل برتويج –اإعالميا- اتهامات ل اأ�سا�س 

لها بحق ع�رشات املنظمات، بينما كان من املفرت�س اأن يجري حتقيق ق�سائي م�ستقل يف هذه 

الدعاءات، ولكن مهمة التحقيق اأ�سندت اإىل اثنني من الق�ساة اختارتهما وزارة العدل بال�سم. 

�سحيحة  اأو  مغلوطة  ملعلومات  العمدي  الت�رشيب  عمليات  توا�سلت  التحقيق،  مراحل  خالل 

منتزعة من �سياقها من ملف التحقيقات التي يفرت�س �رشيتها، والتي جرى توظيفها على اأو�سع 

بلغت هذه احلملة ذروتها عندما  باملنظمات احلقوقية. وقد  الت�سهري  ت�سويق حمالت  نطاق يف 

قام ق�ساة التحقيق- يف �سابقة فريدة منافية للقانون والأعراف الق�سائية- بعقد موؤمتر �سحفي 

ملد حمالت الت�سهري باملزيد من التهامات، قبل اأن يعلن ر�سميا -مبنا�سبة رفع حظر ال�سفر عن 

ت�ستوجب حب�سًا احتياطيًا  اإدارية، ل  اأن التهامات ل تعدو كونها خمالفة  املتهمني الأجانب- 

للمتهمني اأو منعًا من ال�سفر.74

كربى  واأزمات  الإن�سان  حقوق  م�ستقبل  على  �سلبية  موؤ�رشات  مر�سي  حممد  رئا�سة  من  يوم  مائة  بعد  ما   -72

مفتوحة، مرجع �سابق.

 73- حول هذه احلمالت وم�سمونها والأطراف ال�سالعة فيها، انظر: 

الأهلية  اجلمعيات  الهجمة على  قراءة يف  الأجنبي،  والتمويل  الت�سهري  حمالت   “ الدين حممد ح�سن،  - ع�سام 

ومنظمات املجتمع املدين “ ورقة عمل مقدمة يف حلقة نقا�سية نظمتها املجموعة املتحدة حتت عنوان “اإهانة القانون 

وحملة الكراهية” 19 �سبتمرب 2011.

 74- حول امل�سار الذي اتخذته الهجمة على منظمات حقوق الإن�سان واملجتمع املدين، انظر:

حقوق  لدرا�سات  القاهرة  مركز  وامل�سئولني،  الوزراء  مع  والتحقيق  الأجنبية  املنظمات  ق�سية  حفظ  يجب   -

الإن�سان،11 مار�س 2012.

http://www.cihrs.org/?p=1783
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منذ ت�سلم الرئي�س املنتخب ال�سلطة اجته لإق�ساء املنظمات احلقوقية من دائرة الت�ساور حول 

ق�سايا حقوق الإن�سان. حيث ا�ستثناها من امل�ساركة يف اجتماع عقده رئي�س اجلمهورية يف 11 

نوفمرب مع منظمات املجتمع املدين. ويف 13 نوفمرب كان من املفرت�س اأن ت�سارك املنظمات 

دعوات  ت�سلمت  اأن  بعد  الأوروبية  امل�رشية  العمل  ملجموعة  م�سرتك  اجتماع  يف  احلقوقية 

للم�ساركة. غري اأن الدعوات األغيت بناء على طلب احلكومة امل�رشية، يف حني مل تلغ بالن�سبة 

للمنظمات الأوروبية والأمريكية واملنظمات امل�رشية غري احلقوقية.

حول  بالقاهرة  �ملتحدة  �الأمم  عقدته  ملوؤمتر  �الفتتاح  جل�سة  �حلكومة  قاطعت  نوفمرب   7 يف 

م�سكالت تطبيق العدالة النتقالية برغم اأن جدول اأعمال املوؤمتر كان يت�سمن كلمة للحكومة 

يف �فتتاح �ملوؤمتر. يف �ليوم �لتايل �سن ممثل �خلارجية �مل�رشية يف �ملوؤمتر هجومًا حادً� عليه 

باعتباره امتدادًا ملوؤامرة دولية �سد م�رش75.

توا�صل ال�صغوط على احلقوق واحلريات النقابية:

مل تتخذ ال�سلطات خطوات جادة لتعزيز احلريات النقابية التي يقيدها القانون رقم 35 ل�سنة 

76 ب�ساأن النقابات العمالية، على الرغم من اأن م�رشوعا بديال للقانون كان قد اأعد يف 2011 

مببادرة وزير القوى العاملة ال�سابق اأحمد الربعى، حظيت يف حينها بتوافق اأطراف احلركة 

النقابية واأ�سحاب الأعمال وممثلي احلكومة واملنظمات احلقوقية. ولكن على النقي�س من ذلك 

- م�رش: يجب �إ�سقاط �التهامات يف ق�سية منظمات �ملجتمع �ملدين، هيومان ر�يت�ش ووت�ش، 7 مار�س 2012 

http://www.hrw.org/ar/news/2012/03/07
- م�رش: ن�سطاء حقوق الإن�سان عر�سة خلطر ال�سجن، هيومان رايت�س ووت�س،6 فرباير2012.

 http://www.hrw.org/ar/news/2012/02/05-2
-الف�سيحة اأكرب من اأن يحملها عبد املعز وحده : بهي الدين ح�سن، مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان، 4 

مار�س 2012. 

http://www.cihrs.org/?p=1755         

- احلملة املنظمة �سد منظمات حقوق الإن�سان: حقائق غائبة وت�سليل متعمد للراأي العام، مركز القاهرة لدرا�سات 

حقوق الإن�سان، 15 فرباير 2012.

http://www.cihrs.org/?p=1230
- م�رش: كفوا عن اتخاذ املنظمات غري احلكومية كرهينة، منظمة العفو الدولية، 7 فرباير 2012.

http://www.amnesty.org/ar/news/egypt-stop-holding-ngos-hostage-2012-02-07
مار�س  الدولية،1  العفو  منظمة  املدين،  املجتمع  منظمات  على  الهجوم  وقف  امل�رشية  ال�سلطات  على  يتعني   -

.2012

http://www.amnesty.org/ar/news/egypt-must-end-attacks-civil-society-2012-03-01
اجلمهورية  ورئي�س  الوروبي،  الحتاد  مع  لجتماع  حقوقية  منظمات  دعوة  تلغي  اخلارجية  75- وزارة 

ي�ستبعدها من اجتماعه مع املجتمع املدين، مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان، 13 نوفمرب 2012 

http://www.cihrs.org/?p=4815
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�سادق رئي�س اجلمهورية على تعديل حمدود للقانون ال�ساري، ميهد ل�سيطرة العنا�رش املقربة 

من جماعة الإخوان امل�سلمني على التنظيم النقابي الر�سمي » احتاد عمال م�رش«76.

يوؤدي ا�ستمرار العمل بالقانون رقم 35 ل�سنة 1976 الذي يكر�س اأحادية التنظيم النقابي، اإىل 

و�سع العراقيل اأمام النقابات امل�ستقلة، يتواكب ذلك مع مالحقة كوادرها القيادية، ومعاقبتها 

بالف�سل والنقل التع�سفي والحتجاز والتحقيق والإحالة اإىل املحاكمة. يف 23 �سبتمرب اأ�سدرت 

حمكمة جنح الإ�سكندرية حكما غيابيا جائرا يق�سي بحب�س 5 من قيادات النقابة امل�ستقلة ل�رشكة 

تداول احلاويات، بتهمة حتري�س العاملني على الإ�رشاب والإ�رشار باملال العام77. خالل 

امل�ستقلة  النقابات  قيادات  املنتخب تعر�س 39 عامال من  الرئي�س  الأويل من ولية  املائة يوم 

للف�سل، واأحيل 32 نقابيا للنيابة العامة بتهمة التحري�س على الإ�رشاب، وخ�سع ع�رشات من 

النقابيني للتحقيق الإداري من قبل املوؤ�س�سات التي يعملون بها78.

اخلدمات  لدار  العام  املن�سق  عبا�س  كمال  البارز  واحلقوقى  النقابي  اأن  اإيل  الإ�سارة  جتدر 

النقابية والعمالية كان قد تلقى حكما يف 26 فرباير بحب�سه ملدة 6 اأ�سهر بتهمة اإهانته للقائم باأعمال 

لنقابات عمال م�رش خالل اجتماعات منظمة العمل الدولية يف جنيف.  العام  رئي�س الحتاد 

ويف 25 نوفمرب حكمت حمكمة حلوان بتربئته79.

76- حول تعديل قانون النقابات العمالية، انظر:

- قرار بقانون لتعديل بع�س اأحكام قانون النقابات العمالية، دار اخلدمات النقابية والعمالية.

http://www.ctuws.com/default.aspx?item=1250
77- انتهاكات احلريات النقابية خالل املائة يوم الأوىل من حكم الرئي�س حممد مر�سى، دار اخلدمات النقابية 

والعمالية.

http://www.ctuws.com/default.aspx?item=1242
انظر اأي�سا:

- معار�سة احلكم ال�سادر بحب�س خم�سة من قيادات النقابة امل�ستقلة لتداول احلاويات، ال�سبكة العربية ملعلومات 

حقوق الإن�سان، 29 �سبتمرب2012.

http://www.anhri.net/?p=59764
كربى  واأزمات  الإن�سان،  حقوق  م�ستقبل  على  �سلبية  موؤ�رشات  مر�سي  حممد  للرئي�س  يوم  املائة  بعد  ما   -78

مفتوحة، مرجع �سابق.

انظر اأي�سا: 

- انتهاكات احلريات النقابية خالل املائة يوم الأوىل من حكم الرئي�س حممد مر�سى، مرجع �سابق.

79- احلكم برباءة املن�سق العام لدار اخلدمات النقابية والعمالية، دار اخلدمات النقابية والعمالية، 25 نوفمرب 

.2012

http://ctuws.com/?item=1254
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توا�صل التعذيب واالنتهاكات ال�صرطية اجل�صيمة:

مل تتوقف ممار�سات التعذيب وغريه من �سنوف املعاملة القا�سية بحق املحتجزين وال�سجناء 

على �أيدي قو�ت �ل�رشطة �ملدنية و�لع�سكرية، مثلما ظلت �ل�سكوى قائمة من �ال�ستخد�م �ملفرط 

للقوة يف قمع التظاهرات وقتل املتظاهرين ال�سلميني وممار�سات للقتل خارج نطاق القانون. 

ميثل ا�ستمرار هذه املمار�سات الوجه الآخر ل�ستمرار الإفالت من العقاب عن انتهاكات حقوق 

�الإن�سان، وهز�ل �الإجر�ء�ت �لتي �تخذت لالإ�سالح �الأمني.

ت�سكل مذبحة �ستاد بور�سعيد �لتي ر�ح �سحيتها 74 على الأقل من م�سجعي النادي الأهلي 

بالغ  موؤ�رشا  الأمن،  قوات  من  وم�سمع  مراآي  على  جرت  والتي   ،2012 فرباير  مطلع  يف 

الدللة، قد يتجاوز كثريا التهام التقليدي بتقاع�س ال�رشطة يف حماية املواطنني. 80. واأ�سار 

ال�رشطة  قوات  اإىل دور  املذبحة  بعد وقوع  ال�سعب  �سكلها جمل�س  التي  احلقائق  تق�سى  تقرير 

وقيادات الأمن يف ت�سهيل وقوع املذبحة81. واعتربت تقارير حقوقية اأن مذبحة �ستاد بور�سعيد 

بدت موؤ�رشًا على التكري�س املتعمد حلالة النفالت الأمني، الذي ي�ستهدف التمهيد لفر�س مزيد 

من �لقو�نني �لقمعية والإف�ساح �ملجال الإطالق يد �ل�رشطة يف �لبط�ش باملو�طنني وممار�سة ذ�ت 

النتهاكات التي �سادت عهد مبارك82. 

�سهد عام 2012 وفاة 17 �سخ�سا، يرجح حدوثها نتيجة ملمار�سات التعذيب و�سوء املعاملة 

واحلرمان من الرعاية الطبية داخل مقار الحتجاز، كما �سجلت 12 واقعة لحتجاز الن�ساء 

هذه  طالت  التعذيب،  يف  الع�سكرية  ال�رشطة  �ساركت  وقد  ذويهن83.  على  لل�سغط  كرهائن 

حميط  حول  مايو   4 يف  وقعت  التي  ال�ستباكات  يف  عليهم  القب�س  األقى  الذين  املمار�سات 

وز�رة �لدفاع. حيث تعر�سو� لل�رشب �ملربح بالع�سي و�لق�سبان �لكهربية و�أعقاب �لبنادق 

80- ن�س مرافعة النيابة يف ق�سية مذبحة بور�سعيد، جريدة الد�ستور، 26 اأغ�سط�س 2012.

http://www.dostor.org/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AF%D8%A7%
D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%AA/49875-

%D9%86%D8%B5-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8
%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%89-

%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B0%D8%A8%D8%AD%D8%A9-

%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
81- تقرير جلنة تق�سى احلقائق يدين الآمن ويتهمه بت�سهيل حدوث جمزرة بور�سعيد، جريدة ال�رشوق، 12 

فرباير 2012.

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?id=ddfc3761-37f4-4a35-a907-aa1a98d01c31
82- مذبحة بور�سعيد.. الدولة تكر�س املناخ الهادئ لقتل الأبرياء، مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان، 

5 فرباير 2012.

http://www.cihrs.org/?p=1133
83- مواطنون بال حقوق، بعد عامين من ثورة 25 يناير، المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان، 22 يناير 2013.
http://ar.eohr.org/wp-content/uploads/2013/01/+-.1.pdf
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وخراطيم املياه84.

يالحظ اأنه بعد انتخاب رئي�س اجلمهورية تزايدت النتهاكات املن�سوبة اإيل ال�رشطة املدنية. 

فبينما ر�سدت منظمات حقوقية وفاة اثنني من املواطنني اأثناء التعذيب حتى يونيو 2012، فقد 

ر�سدت 10 حالت للوفاة داخل الأق�سام وال�سجون حتيط بها �سكوك التعذيب خالل 4 اأ�سهر 

فقط من ولية الرئي�س املنتخب. وبينما �سجلت خالل الن�سف الأول من العام 8 حالت للقتل 

خارج نطاق القانون، �سجلت 11 حالة مماثلة يف الفرتة ما بني يوليو اإىل نوفمرب85. 

يف 2 يوليو هاجمت قوة من مع�سكر قوات الأمن قرية اأبو �سليم مبحافظة بني �سويف، بعد 

تعر�س بع�س اجلنود لالحتيال من بع�س ال�سباب، م�ستخدمة الأ�سلحة النارية، مما اأف�سي اإىل 

م�رشع 4 اأ�سخا�س. ويف 24 دي�سمرب هاجمت قوة من مديرية اأمن املنيا اأحد اأحياء املدينة بعد 

اأثناء م�ساجرة، واعتدت على املارة وحطمت املحالت واأطلقت النار  م�رشع �سابط �رشطة 

ب�سورة ع�سوائية86.

84- وح�سية بال عقاب ول رادع، اجلي�س امل�رشي يقتل املحتجني ويعذبهم دون حما�سبة، مرجع �سابق.

85- 25 يناير 2013: عامان من الثورة.. الظلم م�ستمر.. جرائم الدولة بال ح�ساب: الداخلية فوق القانون، 

والنيابة ل تقوم بدورها، املبادرة امل�رشية للحقوق ال�سخ�سية، 25 يناير 2013.

http://eipr.org/report/2013/01/22/1601
86- املرجع ال�سابق.

وللوقوف على مزيد من التفا�سيل ب�ساأن اجلرائم والنتهاكات ال�رشطية، انظر:

- تقرير الـ 100 يوم، مركز الندمي، 13 نوفمرب 2012.

https://alnadeem.org/en/node/421
- ما بعد املائة يوم للرئي�س حممد مر�سي موؤ�رشات �سلبية على م�ستقبل حقوق الإن�سان، واأزمات كربى مفتوحة، 

مرجع �سابق.

- وكالء �لقمع، �ل�رشطة �مل�رشية وق�سية �الإ�سالح، مرجع �سابق.

- القتل م�ستمر - جرائم القتل والتعذيب على يد ال�رشطة يف ال�سهور الأربعة الأوىل من حكم الرئي�س مر�سي، 

املبادرة امل�رشية للحقوق ال�سخ�سية، 22 يناير 2013.

http://eipr.org/report/2013/01/22/1603


