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والمديـر  المشـارك  المؤسـس  هـو  لطفـي  محمـد 
والحريـات  للحقـوق  المصريـة  للمفوضيـة  التنفيـذي 
)ECRF(، وهـي منظمـة لحقـوق اإلنسـان، قائمـة علـى 

.2013 سـبتمبر/أيلول  فـي  تأسسـت  العضويـة، 

عمـل محمـد لطفي سـابقًا كناشـط وقائـد حمالت ومن 
ثـم كباحـث متخصـص بالشـؤون المصريـة لـدى منظمـة 
العفـو الدوليـة. فعمـل بيـن عامـي 2006 و2012 علـى 
قبـل  مـن  المرتكبـة  اإلنسـان  حقـوق  انتهـاكات  مسـألة 
الشـرطة والجيـش، بمـا فـي ذلك خالل ثـورة عام 2011 
لطفـي  محمـد  قـام  كمـا  العسـكري.  المجلـس  وحكـم 
بدراسـة االنتهـاكات الممارسـة للحقـوق االقتصاديـة واالجتماعيـة لسـكان األحيـاء الفقيـرة، مثـل 

اإلخـالء القسـري.
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المنهجية
تــم وضــع هــذه الدراســة بهــدف اســتخدامها مــن قبــل المنظمــات غيــر الحكوميــة 
لحقــوق اإلنســان واألفــراد مــن أجــل تســليط الضــوء وتنظيــم حمــالت مناصرة بشــأن 
المخاطــر التــي تطــال المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان فــي ســياق إجــراءات مكافحــة 
اإلرهــاب والتدابيــر المتعلقــة بحفــظ األمــن فــي مصــر. وهــي تهــدف إلــى أن تكــون 
مكملــة للمــوارد القائمــة حاليــًا وبمثابــة مرجــع لشــريحة متخصصــة مــن األشــخاص. 
كمــا تهــدف الدراســة إلــى أن تكــون مصــدر إلهــام للمنظمــات التــي تتعامــل مــع دول 

أخــرى غيــر مصــر.

وفقــًا إلعــالن األمــم المتحــدة لحمايــة المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان الصــادر 
فــي العــام 11998، تعتبــر هــذه الدراســة بمثابــة مدافــع عــن حقــوق اإلنســان أي 
ــأن يدعــو ويســعى إلــى  ــره، ب شــخص يمــارس حقــه »بمفــرده وباالشــتراك مــع غي
حمايــة وإعمــال حقــوق االنســان والحريــات األساســية علــى الصعيديــن الوطنــي 

والدولــي.«2

تجمــع هــذه الدراســة بيــن بحــوث أجرتهــا منظمــات مصريــة ودوليــة باإلضافــة إلــى 
ــن عــن  ــة بالمدافعي ــا المتصل ــن يغطــون القضاي ــن محققي معاهــد بحــوث وصحفيي
حقــوق اإلنســان ومكافحــة اإلرهــاب والتدابيــر األمنيــة وحقــوق اإلنســان فــي مصــر. 
وهــي تعتمــد علــى منشــورات هــذه الفئــات، الســيما تلــك الصــادرة علــى مــدى 
الســنوات الخمــس الماضيــة، باإلضافــة إلــى مقابــالت أجريــت مــع العديــد مــن 
ــا الرئيســية التــي أثيــرت  المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان المصرييــن حــول القضاي

ــات. فــي الفصــول األربعــة التاليــة مــن الدراســة، فضــاًل عــن التوصي
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1. الموجز التنفيذي

ــل هــذه الدراســة الظــروف التــي يعمــل يف ظلهــا املدافعــون عــن حقــوق اإلنســان يف مــرص حاليــاً، مــع  تحلّ

الرتكيــز عــىل الفــرتة التــي تلــت يوليو/متــوز 2013، عقــب عــزل الرئيــس الســابق مــريس، حتــى الفــرتة الســابقة 

ــة كيــف يتــم اســتخدام  ــات الرئاســية يف مــارس/آذار – أبريل/نيســان 2018. وتوضــح الدراســة باألدل لالنتخاب

نظــام مكافحــة اإلرهــاب والتدابــر األمنيــة والترشيعــات املتعلقــة باألمــن والجهــاز القضــايئ بشــكل متزايــد 

مــن قبــل النظــام لقمــع املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان وعرقلــة عمــل املنظــات غــر الحكوميــة املســتقلة 

والحــّد مــن الحريــات األساســية. ويف حــال اســتمرار انجــراف النظــام يف هــذا االتجــاه االســتبدادي، فهــو ســيدمر 

ــر الدراســة مقــدار  ــاً. كــا تُظه ــال قادمــة ويقــي عــىل املجتمــع املــدين املســتقل كلي املجتمــع املــدين ألجي

املرونــة الــذي أبــداه املدافعــون عــن حقــوق اإلنســان يف هــذه الفــرتة العصيبــة وتستكشــف أشــكال املقاومــة 

الســلمية التــي قــد تــؤدي إىل إعــادة تنشــيط العمــل يف مجــال حقــوق اإلنســان. وتختــم الدراســة بتوصيــات 

موجهــة إىل كل مــن الســلطات املرصيــة واملجتمــع الــدويل.

ــاً مــا يتــم التنصــت عــىل املكاملــات الهاتفيــة للمدافعــني والناشــطني يف مجــال حقــوق اإلنســان يف مــرص  غالب

حاليــاً، مبــا يف ذلــك املحامــون والقضــاة املختصــون بحقــوق اإلنســان والناشــطون يف مجــال الدميقراطيــة 

والصحفيــون املســتقلون ومنــارصو الحــركات النســوية وقيــادات اتحــادات الطــالب وقيــادات النقابــات العاليــة 

والناشــطون يف جاعــات األقليــات، كــا يتعرضــون لحمــالت تشــهر وخطابــات تحــض عــىل الكراهيــة مــن قبــل 

وســائل اإلعــالم الخاضعــة لســيطرة الحكومــة وللمضايقــات والرتهيــب مــن قبــل ضبــاط قطــاع األمــن الوطنــي. 

كــا يصــل القمــع بالنســبة للبعــض إىل حــد منــع الســفر وتجميــد األصــول والتحقيــق القضــايئ املطــول – ومــن 

أبــرز األمثلــة، القضيــة رقــم 173 )قضيــة التمويــل األجنبــي( – واالحتجــاز التعســفي واملطــول واملحاكمــة غــر 

العادلــة واألحــكام القاســية والتعذيــب وغــره مــن رضوب ســوء املعاملــة واالختفــاء القــري والحبــس االنفرادي 

واإلهــال الطبــي وحتــى املــوت أثنــاء الحجــز. فاملخاطــر التــي يواجهونهــا ماثلــة لتلــك التــي يواجههــا ضحايــا 

املارســات التــي يلتزمــون مبحاربتهــا.3 ال بــد مــن اإلشــارة إىل أن هــذه اإلجــراءات القمعيــة تســتند أحيانــاً إىل 

قوانــني قمعيــة يف حــني ال يكــون لهــا أي أســاس قانــوين يف أحيــان أخــرى. يبــدو أن الهــدف النهــايئ للحكومــة 

املرصيــة هــو كــّم ســائر أصــوات املعارضــة والســيطرة بشــكل نهــايئ عــىل الشــأن العــام.

ــك  ــوز 2013، وذل ــذ يوليو/مت ــات من ــدات وتحدي ــرص تهدي ــان يف م ــوق اإلنس ــات حق ــود منظ ــه وج يواج

بســبب بيئــة معاديــة تتألــف مــن إطــار قانــوين قمعــي متزايــد وإجــراءات أمنيــة – قانونيــة أو غــر قانونيــة – 

ومالحقــات قضائيــة مســتمرة.4 مقابــل احتــال صــدور أحــكام بالســجن/الحبس قيــد التحقيــق لفــرتات مطولــة 

أو اإلغــالق – كــا حــدث ملركــز النديــم لتأهيــل ضحايــا العنــف والتعذيــب يف عــام 2016 – عمــد العديــد مــن 

ــا إىل تقليــص أنشــطتهم وإغــالق مكاتبهــم يف بعــض املحافظــات وخفــض  ــة وقادته املنظــات غــر الحكومي

عــدد املوظفــني والتكاليــف الثابتــة، أو نقــل بعــض موظفيهــم إىل الخــارج كــا فعــل مركــز القاهــرة لدراســات 

حقــوق اإلنســان.5 كــا تــم منــع منظــات حقــوق اإلنســان الدوليــة مــن دخــول مــرص أو مــن إجــراء البحــوث 

عــىل أرض الواقــع بشــكل آمــن.6 فشــال ســيناء، عــىل ســبيل املثــال، قــد أصبــح عمليــاً أشــبه بثقــب أســود، 

يصعــب الوصــول إليــه، مــا حــال دون متكــن املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان أو الصحفيــني مــن التحقيــق يف 
االنتهــاكات املرتكبــة.7

تــم اعتقــال مئــات الناشــطني وتوجيــه التهــم لهــم مبوجــب قوانــني التظاهــر أو مكافحــة اإلرهــاب. وبعضهــم 

ــي  ــس االحتياط ــوى للحب ــة القص ــدة القانوني ــي امل ــني، وه ــن عام ــر م ــذ أك ــق من ــد التحقي ــزون قي محتج

وفقــاً للقانــون املــرصي. كــا تتــم مراقبــة النشــاط عــرب اإلنرتنــت مــن قبــل الحكومــة ويتــم حجــب املواقــع 

اإللكرتونيــة لألصــوات املســتقلة. فيســتدعي األمــن الوطنــي الناشــطني الســتجوابهم حــول أفكارهــم وانتاءاتهم 

ويســتخدم بشــكل تعســفي ومفــرط تحقيقــات الرشطــة ضــد النشــطاء املفــرج عنهــم، ويجربهــم عــىل قضــاء 

12 ســاعة يف اليــوم يف مراكــز الرشطــة. كــا أن املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان الذيــن يقومــون بحمــالت ضــد 

هــذه الجرائــم قــد تعرضــوا لالختفــاء القــري والتعذيــب.

منــذ عــام 2011، عمــدت الحكومــة املرصيــة إىل التســلّح مبجموعــة أدوات ترشيعيــة متزايــدة للقضــاء عــىل 

ــة«  ــدة الوطني ــي« و«الوح ــن القوم ــىل »األم ــاظ ع ــم الحف ــة، باس ــلمية أو عنيف ــت س ــواء كان ــة، س املعارض

و«الســالمة العامــة« و«الســلم االجتاعــي« و«اآلداب العامــة«، فضــالً عــن أمــور أخــرى تفتقــر إىل تعريــف 

واضــح عــن قصــد. وقــد ظلــت األحــكام القانونيــة القمعيــة، حتــى تلــك املعتمــدة قبــل عهــد مبــارك بثالثــني 

عامــاً، ال ســيا يف قانــون العقوبــات وقانــون الطــوارئ، ســارية املفعــول. كــا تــم اعتــاد قانونــني جديديــن 

ملكافحــة اإلرهــاب منــذ عــام 2013: قانــون التظاهــر وقانــون الجمعيــات. وكالهــا أكــر قســوة مــن القوانــني 

الســابقة وينتهــكان دســتور العــام 2014 الجديــد.

نظــراً للفلســفة القامئــة عــىل الــرورات األمنيــة لقانــون الجمعيــات الجديــد ونظرتــه ملســألة اســتقالل عمــل 

املجتمــع املــدين كتهديــد لألمــن، لــن يكتفــي هــذا القانــون بجعــل وجــود منظــات حقــوق اإلنســان املســتقلة 

مســتحيالً، وإمنــا ســيمنع أيضــاً أي جمعيــة أو مؤسســة مســجلة مــن العمــل مــع هامــش كاٍف للتحــرك مــن 

أجــل خدمــة مجتمعهــا مــن دون املخاطــرة بعقوبــة حبــس أو غرامــات باهظــة. عــىل ســبيل املثــال، يفــرض 
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ــة  ــة وهيئ ــوزارة الشــؤون االجتاعي ــة عــىل املنظــات ويســمح ل ــة مرهق ــات إداري ــد التزام ــون الجدي القان

ــش واملباحــث  ــة والجي ــزة األمني ــني عــن األجه ــا ممثل ــني أعضائه ــوزارات – تضــم ب ــني ال ــدة مشــرتكة ب جدي

)هيئــة األمــن الوطنــي( – بالتدخــل يف العمــل اليومــي للمنظــات.

ــه يجــرب  ــدة؛ كــا أن ــة الجدي ــات الخري ــادرات واملنظــات والجمعي ــي هــذا اإلطــار عــن إنشــاء املب ــد يثن ق

عــىل األغلــب قــادة املنظــات غــر الحكوميــة عــىل التوقــف عــن عملهــم أو تحمــل مخاطــر العمــل بصــورة 

ــا املدافعــون  ــام به ــي ق ــدة الت ــادرات الجدي ــت املب ــد أثبت ــك، فق ــة. لكــن وعــىل الرغــم مــن ذل غــر قانوني

عــن حقــوق اإلنســان والناشــطون الحقوقيــون قدرتهــا عــىل تعبئــة املتعاطفــني باســتخدام تقنيــات جديــدة 

وتقنيــات لحشــد املؤيديــن. كــا نجــح محامــو حقــوق اإلنســان يف الحصــول عــىل قــرارات قضائيــة مؤيــدة 

إلطــالق رساح الناشــطني املحتجزيــن. يف املقابــل، يتــم الرتحيــب باملدافعــني عــن حقــوق اإلنســان املرصيــني 

ــة  ــل هــذه البيئ ــر لصمودهــم يف وجــه مث ــز خاصــة بحقــوق اإلنســان كتقدي ــع أنحــاء العــامل بجوائ يف جمي

ــة. العدائي

التوصيات الرئيسية الصادرة عن الدراسة إىل السلطات املرصية هي كالتايل:

اإلفــراج الفــوري وغــر املــرشوط عــن جميــع املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان والناشــطني يف هــذا املجال 	 

الذيــن تــم احتجازهــم ملجــرد مارســتهم لحقهــم يف حريــة التعبــر والتجمــع وتكويــن الجمعيــات أو 

تــم حبســهم عــىل خلفيــة تهــم تســتند إىل أحــكام صارمــة تتعلــق مبكافحــة اإلرهــاب أو حفــظ األمــن 

لقومي. ا

وقــف املالحقــات القضائيــة ضــد املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان والناشــطني يف هــذا املجــال الذيــن 	 

يواجهــون تهــاً مبقتــى أحــكام صارمــة ملكافحــة اإلرهــاب أوحفــظ األمــن القومــي مــن خــالل إغــالق 

التحقيقــات القضائيــة ضدهــم بســبب مارســتهم لحقهــم يف حريــة التعبــر والتجمــع وتكويــن 

ــي(  ــل األجنب ــة التموي ــام 2011 )قضي ــم 173 يف الع ــة رق ــات. وتشــمل هــذه الحــاالت القضي الجمعي

ــة  ــال الدميقراطي ــطني يف مج ــاة وناش ــني وقض ــني ومحام ــد صحفي ــة ض ــا املعلق ــن القضاي ــا م وغره

وحقــوق األقليــات وحقــوق العــال وقياديــني للنقابــات واتحــادات الطــالب وناشــطني يف مجــال حقــوق 

ــة الجنســانية. ــري الهوي ــل الجنــي ومغاي ــني ومزدوجــي املي ــات واملثلي املثلي

إصــدار عفــو رئــايس عــن 43 موظفــاً مــن منظــات دوليــة مدانــة بالتمويــل األجنبــي والعمــل مبــا يــر 	 

باألمــن الوطنــي يف إطــار القضيــة رقــم 173 للعــام 2011.

رفــع القــرار مبنــع الســفر وتجميــد األصــول املتخــذ ضــد املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان والناشــطني يف 	 

هــذا املجــال يف إطــار املضايقــات أو املالحقــات القضائيــة مــن قبــل األجهــزة األمنيــة

الكــف عــن اســتخدام التهــم املتعلقــة باإلرهــاب واألمــن الوطنــي ضــد املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان 	 

والناشــطني يف هــذا املجــال بســبب مارســتهم لحقهــم يف حريــة التعبــر والتجمــع وتكويــن الجمعيــات.

ــه 	  ــم صياغت ــد تت ــون جدي ــم 70 لســنة 2017( واســتبداله بقان ــون رق ــات )القان ــون الجمعي ــاء قان إلغ

ــراد  ــك األف ــا يف ذل ــدين – مب ــع امل ــة يف املجتم ــات املعني ــع الجه ــع جمي ــة م ــاورات فعال ــب مش عق

واملجموعــات العاملــة يف مجــال الحقــوق املدنيــة والسياســية، فضــالً عــن الحقــوق االقتصاديــة 

واالجتاعيــة والثقافيــة – مــن أجــل ضــان الحــق يف حريــة تكويــن الجمعيــات وفقــاً اللتزامــات مــرص 

ــان. ــوق اإلنس ــدويل لحق ــون ال ــب القان مبوج

إلغــاء حجــب جميــع املواقــع اإللكرتونيــة مبــا يتــاىش مــع الحــق يف حريــة التعبــر وحريــة املعلومــات، 	 

خاصــة املواقــع التابعــة ملنظــات حقــوق اإلنســان واملواقــع اإلخباريــة وغرهــا؛ وقــف املراقبــة 
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ــوق اإلنســان والناشــطني يف هــذا املجــال  ــن حق ــىل اتصــاالت املدافعــني ع ــة ع والهجــات اإللكرتوني

وأعضــاء منظــات حقــوق اإلنســان، ال ســيا املراقبــة والهجــوم اإللكــرتوين عــىل مواقعهــم اإللكرتونيــة 

ــم  ــي ومكاملاته ــبكات التواصــل االجتاع ــرتوين وحســاباتهم يف ش ــائل بريدهــم اإللك ــم ورس ومدوناته

ــر. ــة املعلومــات والتعب ــة والحــق يف حري ــك متاشــياً مــع الحــق يف الخصوصي ــة، وذل الهاتفي

دعــوة املقــرر الخــاص لألمــم املتحــدة املعنــي بالحــق يف حريــة التجمــع الســلمي وتكويــن الجمعيــات 	 

ــية يف  ــات األساس ــان والحري ــوق اإلنس ــة حق ــز وحاي ــي بتعزي ــاص املعن ــدة الخ ــم املتح ــرر األم ومق

ســياق مكافحــة اإلرهــاب إلجــراء زيــارة رســمية إىل مــرص.

ــة واألمــم املتحــدة  ــات الرئيســية الصــادرة عــن الدراســة إىل االتحــاد األورويب والحكومــات األجنبي التوصي

هــي كالتــايل:

ــواردة أعــاله واملوجهــة إىل الحكومــة املرصيــة يف االجتاعــات الثنائيــة واملحافــل 	  تكــرار التوصيــات ال

املتعــددة األطــراف، كــا يف إطــار تنفيــذ اتفاقيــة الرشاكــة بــني االتحــاد األورويب ومــرص.

حــث الحكومــة املرصيــة عــىل احــرتام حريــة التعبــر والتجمــع وتكويــن الجمعيــات مبــا يف ذلــك عــرب 	 

البيانــات خــالل جلســة االســتعراض الــدوري الشــامل املتعلــق مبــرص يف مجلــس األمــم املتحــدة لحقــوق 

اإلنسان.

ــع 	  ــش يف القم ــة أو الجي ــل الرشط ــن قب ــتخدامها م ــن اس ــي ميك ــدات الت ــلحة واملع ــل األس ــق نق تعلي

الداخــي للمعارضــة الســلمية إىل أن يتــم إجــراء تحقيــق كامــل ونزيــه يف االنتهــاكات الخطــرة لحقــوق 

اإلنســان املرتكبــة مــن قبــل قــوات األمــن منــذ العــام 2011 وإحالــة املســؤولني إىل العدالــة.

ــة أو 	  ــن اســتخدامها ملراقب ــي ميك ــرص الت ــة إىل م ــة الجاعي ــات املراقب ــل تكنولوجي ــة نق ــق عملي تعلي

ــع  ــال ومن ــذا املج ــطني يف ه ــان والناش ــوق اإلنس ــن حق ــني ع ــة املدافع ــاك خصوصي ــب أو انته تعق

ــرص. ــات إىل م ــذه التكنولوجي ــل ه ــل مث ــن نق ــرشكات م ال
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2. مقدمة

ــاين 2017  ــن الث ــل عــىل مســجد يف شــال ســيناء يف نوفمرب/ترشي ــه القناب يف أعقــاب هجــوم اســتخدمت في

خلــف أكــر مــن 300 قتيــل، أمــر الرئيــس الســيي قــوات األمــن باســتخدام »القــوة الغاشــمة« إلقــرار األمــن 

يف شــبه جزيــرة ســيناء يف غضــون ثالثــة أشــهر.8 ويكشــف املصطلــح املســتخدم مــدى قلــة االحــرتام املــوىل 

ــي تجعــل  ــات الت ــه يجــيء عقــب سلســلة مــن التعليق ــاء مكافحــة اإلرهــاب، كــا أن لحقــوق اإلنســان أثن

حقــوق اإلنســان أمــراً نســبياً بشــكل عــام.9 وقــد شــكل كل مــن املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان واملنظــات 

ــو/ ــة بـ»مكافحــة اإلرهــاب«. يف يوني ــه املتعلق ــه وإجراءات ــة أحــد أهــداف النظــام يف خطابات ــر الحكومي غ

ــة  ــة الناجــزة مغلول ــد العدال ــس: »إن ي ــال الرئي ــرة، ق ــام يف القاه ــب الع ــال النائ ــد اغتي ــران 2015، عن حزي

ــة  ــون والعدال ــذ القان ــي تســمح بـ»تنفي ــني الت ــل القوان ــا انتظــار هــذا«10، ووعــد بتعدي ــني، وال ميكنن بالقوان

يف أرسع وقــت ممكــن.« تــم اعتــاد قانــون صــارم جديــد ملكافحــة اإلرهــاب يف أغســطس/آب 2015، وتــم 

تصويــر معــاريض مــرشوع القانــون يف ذلــك الوقــت – مبــا يف ذلــك منظــات حقــوق اإلنســان – يف وســائل 

اإلعــالم الرســمية والخاصــة كمتعاطفــني مــع اإلرهــاب.11 ويف ســياق االنتخابــات الرئاســية املرصيــة يف العــام 

ــة  ــا ذات صل ــوق اإلنســان املســتقلة عــىل أنه ــاالت تصــف منظــات حق 2018، نــرشت وســائل اإلعــالم مق
بـ«منظــات إرهابيــة« وبالتــايل غــر مؤهلــة ملراقبــة االنتخابــات.12

ال شــك أن خطــر اإلرهــاب حقيقــي يف مــرص والدولــة ملزمــة بضــان حــق كل شــخص يف الســالمة واألمــن، 

غــر أن النظــام يســتغل يف الواقــع كل فرصــة ســانحة للتمّعــن يف تقويــض حقــوق اإلنســان باســم الحفــاظ 

عــىل األمــن، مــع تقييــد املشــاركة يف الشــأن العــام – الــذي كان قــد رّشع عــىل نطــاق واســع يف أعقــاب ثــورة 

العــام 2011 – وإلقــاء اللــوم عــىل مجتمــع حقــوق اإلنســان واملعارضــة بشــكل عــام لفشــل الحكومــة يف منــع 

الهجــات اإلرهابيــة. للحكومــة املرصيــة تقليــد طويــل يف اســتخدام ســتار »الحــرب عــىل اإلرهــاب« وحايــة 
األمــن القومــي لتقييــد حقــوق اإلنســان.13

ــز  ــي بتعزي ــم املتحــدة املعن ــرر الخــاص لألم ــام 2009، أوىص املق ــارة رســمية إىل مــرص يف الع ــاب زي يف أعق

وحايــة حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية يف ســياق مكافحــة اإلرهــاب الحكومــة املرصيــة بــأن »ميتثــل 

أي تدبــر ملناهضــة اإلرهــاب ويــؤدي إىل تقييــد لحقــوق اإلنســان، وال ســيام مــا يتعلــق منهــا بحريــة التعبــر 

ــة  ــر قانوني ــاً ملعاي ــق وفق ــب، وأن يطبَّ ــرورة والتناس ــي ال ــات، لرشط ــن الجمعي ــلمي وتكوي ــع الس والتجم

محــددة بوضــوح ]...[ووضــع ضامنــات قانونيــة رصيحــة ضــد إســاءة املعاملــة، وتطبيقهــا تطبيقــاً متســقاً، مــن 

أجــل منــع أي اســتخدام متعمــد لتدابــر مكافحــة اإلرهــاب يف التأثــر ســلبياً عــى الحــوار املفتــوح والنقــد، 
مبــا يف ذلــك ضــد الحكومــة.« 14

غــر أن هــذه التوصيــات – والعديــد مــن التوصيــات األخــرى التــي قدمتهــا هيئــات معاهــدات األمــم املتحــدة 

لحقــوق اإلنســان ومجلــس األمــم املتحــدة لحقــوق اإلنســان وإجراءاتــه الخاصــة – مل تلــق لســوء الحــظ أي 

ــة. يتفــق معظــم املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان أو املحللــني السياســيني اليــوم عــىل أن درجــة  آذان صاغي

ــران 2014،  ــتورية يف يونيو/حزي ــني الدس ــذي أدى اليم ــيي، ال ــس الس ــم الرئي ــت حك ــرص تح ــع يف م القم

تتجــاوز تلــك التــي كانــت ســائدة يف عهــد مبــارك.

منــذ شــهر يوليو/متــوز 2013، شــهدت مــرص اعتقــاالت جاعيــة للمعارضــني السياســيني، خاصــة مــن اإلخــوان 

املســلمني، ولكــن أيضــاً مــن املجموعــات الليرباليــة واالشــرتاكية.15 وقــد أصــدرت املحاكــم العاديــة والعســكرية 

عقوبــات إعــدام جاعيــة وأحكامــاً بالســجن لفــرتات طويلــة يف أعقــاب محاكــات جائــرة.16 كا شــهدت مرص 

زيــادة يف حــاالت االختفــاء القــري والقتــل خــارج نطــاق القضــاء.17 واليــوم، ال يــزال التعذيــب وغــره مــن 

رضوب ســوء املعاملــة منهجيــاً ومنتــرشاً وفقــاً للجنــة األمــم املتحــدة ملناهضــة التعذيــب ومنظــات حقــوق 

اإلنســان الوطنيــة والدوليــة.18 وقــد ازداد انتشــار الحبــس االحتياطــي املطــّول للنشــطاء يف انتظــار املحاكمــة19 

– وذلــك يف ظــّل ظــروف احتجــاز الإنســانية ومهينــة مــع حــوادث إهــال طبــي ووفــاة أثنــاء الحجــز.20 لقــد 

عمــدت رشطــة مكافحــة الشــغب إىل ســحق االحتجاجــات املناهضــة للحكومــة باســتخدام القــوة املفرطــة 

واملميتــة مــع إفــالت فعــي مــن العقــاب21، يف حــني تعــرض ناشــطو حقــوق اإلنســان والناشــطون السياســيون 

لعــدة موجــات مــن االعتقــاالت – العديــد منهــم عــرب مداهــات ملنازلهــم يف ســاعات الفجــر مــن قبــل ضبــاط 

هيئــة األمــن الوطنــي.22 فقــد بلــغ عــدد الصحفيــني املحتجزيــن يف مــرص يف العــام 2016 مــا ال يقــل عــن 25 

صحفيــاً، مــع حجــب أكــر مــن 400 موقــع إلكــرتوين يف العــام 2017، مبــا يف ذلــك املواقــع اإللكرتونيــة ملنظات 

حقــوق اإلنســان. كــا احتلــت مــرص املرتبــة الثالثــة يف تصنيــف منظمــة مراســلون بــال حــدود للعــام 2017 

للــدول التــي تتضمــن أكــرب عــدد مــن الصحفيــني قيــد االحتجــاز.

لقــد وصــل التأثــر الســلبي للتدابــر األمنيــة عــىل املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان والنضــاالت الســلمية بشــكل 

عــام إىل مســتويات غــر مســبوقة. إن نهــج الحكومــة تجــاه »الحــرب عــىل اإلرهــاب« يقــي بتوقــع دعــم 

ــة«.  ــا »إرهابي ــة بأنه ــوات املعارض ــام أص ــتعدة الته ــي مس ــة، وإال فه ــظ للحكوم ــن دون أي تحف ــق م مطل

وتعتــرب االحتجاجــات الســلمية املناهضــة للحكومــة تهديــداً لألمــن القومــي مــن قبــل وزارة الداخليــة. كــا أن 
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املشــاركات عــرب اإلنرتنــت عــىل مواقــع التواصــل االجتاعــي أو املقــاالت النقديــة يف الصحافــة قــد تســتتبع 

تحقيقــاً قضائيــاً أو اعتقــاالً واتهامــات، مثــل »االنتــاء إىل تنظيــم محظــور« أو »نــرش أخبــار كاذبــة لزعزعــة 

األمــن القومــي« أو »التحريــض عــىل التظاهــر غــر القانــوين«. ويفيــد محامــو حقــوق اإلنســان أنفســهم عــن 

العوائــق والقيــود التــي يواجهونهــا عنــد محاولــة دخــول مبنــى النيابــة العامــة يف القاهــرة حيــث تجــري مثــل 

هــذه التحقيقــات يف كثــر مــن األحيــان. فبذريعــة األمــن، يجــب عــىل املحامــني تــرك هواتفهــم وحقائبهــم 

قبــل دخــول املبنــى، كــا يتــم منعهــم مــن تقديــم املشــورة القانونيــة الكاملــة إىل املتهمــني، ويتعرضــون يف 
بعــض األحيــان لالســتجواب مــن قبــل املدعــني العامــني بســبب تدوينهــم املالحظــات.23

أمــا بالنســبة لإلطــار القانــوين الــذي يجــب عــىل املنظــات غــر الحكوميــة العمــل مبوجبــه، فقــد ازداد طابعــه 

القمعــي مــع اعتــاد قانــون الجمعيــات الجديــد الــذي صــدق عليــه الرئيــس يف مايو/أيــار 2017. ويف حــني 

تتباهــى الحكومــة املرصيــة بوجــود 47،000 منظمــة غــر حكوميــة ومؤسســة أهليــة مســجلة )مبوجــب قانــون 

ــة، فنشــاط  ــة القمــع ضــد املنظــات غــر الحكومي ــادات بشــأن حمل ــادي االنتق ــم(24 لتف ــات القدي الجمعي

معظــم هــذه املنظــات يقتــرص عــىل األعــال الخريــة، كــا أن العــدد الناشــط فعليــاً منهــا أو تلــك التــي 

ســتتمكن مــن االســتمرار يف العمــل مبوجــب قانــون الجمعيــات الجديــد غــر واضــح. ويف حــني أن املرصيــني 

يواجهــون صعوبــات اقتصاديــة تفاقمــت بســبب ارتفــاع األســعار بعــد تعويــم الجنيــه املــرصي – الــذي خــر 

عــىل الفــور حــوايل نصــف قيمتــه مقابــل الــدوالر األمريــي يف نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2016، ارتــأى الربملــان 

يف الشــهر نفســه ســّن قانــون الجمعيــات الجديــد، وبالتــايل التمّعــن يف عرقلــة مســاعي الجمعيــات الخريــة 

للتخفيــف مــن آثــار التدابــر االقتصاديــة عــىل الفقــراء.

ــر  ــج عكســية إذ يوف ــؤدي إىل نتائ ــا ي ــع باســم مكافحــة اإلرهــاب إمن ــني أن القم ــن املحلل ــد م ــرب العدي يعت

بيئــة مؤاتيــة للتطــرف والعنــف، ال ســيا يف الســجون حيــث ينتهــي املطــاف بــكل مــن املعارضــني الســلميني 

وأعضــاء »الجاعــات اإلرهابيــة« معــاً عــىل خلفيــة التهــم نفســها. إن التشــكيك املتزايــد يف إمكانيــة التغيــر 

ــن  ــام 2011 أو الذي ــورة الع ــاركوا يف ث ــن ش ــباب الذي ــاط الش ــاط يف أوس ــن اإلحب ــة م ــق حال ــلمي يخل الس

يعارضــون النظــام بشــكل عــام. ويف هــذا الســياق القمعــي، يجــد أنصــار التغيــر العنفــي أتباعــاً جــدد، خاصــة 

ــاء يف الســلطة بعــد فوزهــا  ــن شــهدوا فشــل الجاعــة يف البق ــة اإلخــوان املســلمني الذي ــني أعضــاء جاع ب

ــوان  ــة اإلخ ــوايل. فجاع ــىل الت ــني 2011 و2012 ع ــة يف العام ــية دميقراطي ــة ورئاس ــات برملاني يف أول انتخاب

املســلمني، فضــالً عــن الجاعــات األخــرى التــي تعــاين مــن ظلــم الســلطات، مثــل بعــض البــدو يف ســيناء، 
تشــعر وكأنــه يُدفــع بهــا إىل أحضــان تنظيــم داعــش.25
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المدافعين عن حقوق اإلنسان 
والناشطين في هذا المجال

عــىل الرغــم مــن أن دســتور العــام 2014 يتضمــن مــواداً تقدميــة لضــان حريــة التعبــر والتجمــع وتكويــن 

الجمعيــات26، غــر أن الترشيعــات املرصيــة غنيــة باألحــكام التــي تؤثــر عــىل هــذه الحقــوق. تضمــن املــادة 

65 مــن الدســتور حريــة التعبــر، مــن دون إضافــة »عــىل النحــو الــذى ينظمــه القانــون« كــا هــي الحــال 

يف النســخ الســابقة.27 كــا تضمــن املــادة 73 الحــق يف حريــة التجمــع »بإخطــار عــىل النحــو الــذى ينظمــه 

ــة.  ــات األهلي ــكيل املؤسس ــق يف تش ــن الح ــات وتضم ــن الجمعي ــة تكوي ــادة 75 حري ــم امل ــون«. وتنظ القان

ــة مبجــرد اإلخطــار، وال يجــوز حلهــا إال بحكــم قضــايئ.28 وتنــص املــادة 93  وتكــون لهــا الشــخصية االعتباري

عــىل مــا يــي: »تلتــزم الدولــة باالتفاقيــات والعهــود واملواثيــق الدوليــة لحقــوق اإلنســان التــي تصــدق عليهــا 

مــرص، وتصبــح لهــا قــوة القانــون بعــد نرشهــا وفقــاً لألوضــاع املقــررة.«

مــرص دولــة طــرف يف العديــد مــن معاهــدات حقــوق اإلنســان، مبــا يف ذلــك العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق 

املدنيــة والسياســية )1966( الــذي صدقــت عليــه مــرص يف العــام 1982. يضمــن العهــد الحــق يف حريــة الــرأي 

والتعبــر )املــادة 19( والحــق يف التجمــع الســلمي )املــادة 21( والحــق يف حريــة تكويــن الجمعيــات )املــادة 

22(. كــا تنــص املــادة 19 عــىل أن الحــق يف حريــة التعبــر »يســتتبع واجبــات ومســؤوليات خاصــة. وعــىل 

ذلــك يجــوز إخضاعــه لبعــض القيــود ولكــن رشيطــة أن تكــون محــددة بنــص القانــون وأن تكــون رضوريــة: 

)أ( الحــرتام حقــوق اآلخريــن أو ســمعتهم؛ )ب( لحايــة األمــن القومــي أو النظــام العــام أو الصحــة العامــة 

ــود املفروضــة عــىل مارســة كال الحقــني فقــط  ــان 22 و23، فتحــدان مــن القي ــا املادت أو اآلداب العامــة. أم

عندمــا تكــون هــذه القيــود متفقــة مــع – أو ينــص عليهــا – القانــون و«تشــكل تدابــر رضوريــة، يف مجتمــع 

دميقراطــي، لصيانــة األمــن القومــي أو الســالمة العامــة أو النظــام العــام أو حايــة الصحــة العامــة أو اآلداب 

العامــة أو حايــة حقــوق اآلخريــن وحرياتهــم.«29 مــرص هــي أيضــا دولــة طــرف يف العهــد الــدويل الخــاص 

بالحقــوق االقتصاديــة واالجتاعيــة واالقتصاديــة )1966( الــذي تــم التصديــق عليــه يف العــام 1982. وتنــص 

املــادة 8 مــن هــذا العهــد عــىل الحــق يف تكويــن النقابــات أو االنضــام إليهــا، كــا تخضــع القيــود املفروضــة 

ــات  ــن الجمعي ــة تكوي ــق يف حري ــىل الح ــة ع ــرشوط املفروض ــداً لل ــابهة ج ــرشوط مش ــق ل ــذا الح ــىل ه ع
والتجمــع.30

ومــن الترشيعــات األخــرى التــي تؤثــر عــىل املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان والناشــطني يف هــذا املجــال بعــض 

أحــكام قانــون العقوبــات )القانــون رقــم 58 لســنة 1937 املعــدل عــىل مــر الســنني(؛ قانــون مكافحــة اإلرهــاب 

)القانــون رقــم 97 لســنة 1992 بشــأن تعديــل قانــون العقوبــات(؛ قانــون الجمعيــات القديــم )القانــون رقــم 

ــم 10  ــون رق ــر )القان ــون التجمه ــم 162 لســنة 1958(؛ قان ــون رق ــون الطــوارئ )القان 84 لســنة 2002(؛ قان

لســنة 1914(؛ قانــون البلطجــة )القانــون رقــم 10 لســنة 2011، املتعلــق بتعديــل قانــون العقوبــات(؛ قانــون 

التظاهــر )القانــون رقــم 107 لســنة 2013(؛ قانــون الكيانــات اإلرهابيــة )القانــون رقــم 8 لســنة 2015(؛ قانــون 

مكافحــة اإلرهــاب الجديــد )القانــون رقــم 94 لســنة 2015( وقانــون الجمعيــات الجديــد )القانــون رقــم 70 

لســنة 2017(. وقــد صــدرت معظــم القوانــني املذكــورة أعــاله بعــد شــهر يوليو/متــوز 2013 مبوجــب مرســوم 

رئــايس يف ظــل غيــاب الربملــان الــذي تــم انتخابــه يف ديســمرب/كانون األول 2015 وصــادق عــىل جميــع هــذه 

القوانــني يف العــام 2016. كــا قــد تؤثــر أحــكام قانونيــة أخــرى عــىل املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان مثــل 

قانــون النقابــات وميثــاق اتحــاد الطــالب، غــر أن هــذه الدراســة لــن تركــز عليهــا. العديــد مــن أحــكام هــذه 

القوانــني هــي انتهــاك واضــح لدســتور 2014. عــىل ســبيل املثــال، بحســب املحكمــة الدســتورية، مثــة حكــم يف 
قانــون التظاهــر لســنة 2013 غــر دســتوري.31
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متــت صياغــة ترشيعــات مكافحــة اإلرهــاب يف مــرص عــىل نحــو يســمح بتجريــم املارســة الســلمية للحقــوق 

األساســية. فتــم اعتــاد أو تعديــل مــواد قانــون العقوبــات مــن 86 إىل 102 )مكــرر( مبوجــب قانــون مكافحــة 

ــدي  ــىل أي ــاً ع ــياً وإرهاب ــاً سياس ــه عنف ــرص تواج ــت م ــني كان ــنة 1992(، ح ــم 97 لس ــون رق ــاب )القان اإلره

جاعــات إســالمية مســلحة متطرفــة. وقــد انتقــدت لجنــة األمــم املتحــدة لحقــوق اإلنســان القانــون يف العــام 

1993 إذ يؤثــر عــىل املــادة 6 )الحــق يف الحيــاة( واملــادة 7 )الســالمة الجســدية( واملــادة 9 )الحريــة واألمــن(، 

عــىل ســبيل املثــال ال الحــرص، مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية. ويف العــام 2015، 

اعتمــدت مــرص قانونــني جديديــن ملكافحــة اإلرهــاب، هــا قانــون الكيانــات اإلرهابيــة )القانــون رقــم 8 لســنة 

2015( وقانــون مكافحــة اإلرهــاب الجديــد )القانــون رقــم 94 لســنة 2015(. كــا انتقــدت منظــات حقــوق 

اإلنســان العديــد مــن نســخ مــرشوع قانــون مكافحــة اإلرهــاب الجديــد يف العــام 2014 عــىل خلفيــة انتهاكهــا 

ــة  ــر الحكوم ــاً لتقدي ــتخدامها وفق ــم اس ــاً ويت ــارية حالي ــة س ــني الثالث ــذه القوان ــية.32 وه ــات األساس للحري

والســلطة القضائيــة.

يســمح قانــون الكيانــات اإلرهابيــة للمحاكــم باعتبــار أشــخاص طبيعيــني ومعنويــني »إرهابيــني« باســتخدام 

طلــب إدراج مؤقــت مــن قبــل املحكمــة عقــب التــاس الســلطات. فيمكــن إســباغ وصــف اإلرهــايب ملــدة 

تصــل إىل ثــالث ســنوات، ميكــن تجديدهــا مــن دون الحاجــة إىل تزويــد املحكمــة بأدلــة داعمــة أو ملفــات 

أو اســتجواب للشــهود، ناهيــك عــن اإلدانــة بجرميــة اإلرهــاب. يتــم حــل الكيانــات التــي تــدرج عــىل قامئــة 

اإلرهــاب، وقــد يتــم تجميــد أصــول أعضائهــا ويصبحــون غــر مؤهلــني للعمــل يف الهيئــات العامــة أو الهيئــات 

التمثيليــة إذ يحرمــون مــن حقوقهــم السياســية. يعتمــد القانــون عــىل تعريــف واســع لألفعــال التــي تســمح 

بتصنيــف شــخص أو كيــان مــا عــىل أنــه إرهــايب، مثــل »اإلخــالل بالنظــام العــام أو تعريــض ســالمة املجتمــع 

أو مصالحــه أو أمنــه للخطــر أو تعطيــل أحــكام الدســتور أو القوانــني أو اإلرضار بالوحــدة الوطنيــة أو الســالم 

االجتاعــى أو األمــن القومــى«، أو املشــاركة يف أعــال »وكان غرضهــم تنفيــذ أى مــن تلــك األعــال«. لذلــك، 

ــة  ــاالت الصحفي ــة املق ــر أو املشــاركة يف االحتجاجــات أو كتاب ــرش التقاري ــل ن فبعــض األعــال الســلمية، مث

قــد تعنــي إمكانيــة إســباغ صفــة اإلرهــاب عــىل املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان أو األحــزاب السياســية أو 

الجمعيــات التنمويــة بســهولة.

وكان املقــرر الخــاص لألمــم املتحــدة املعنــي بتعزيــز وحايــة حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية يف ســياق 

ــد مــن اســتناد »حظــر  ــه ال ب ــه ملــرص أن ــره عــن زيارت مكافحــة اإلرهــاب قــد حــذر يف العــام 2009 يف تقري

املنظــات اإلرهابيــة، مبــا يف ذلــك تطبيــق املســؤولية الجنائيــة عــىل أعضائهــا، إىل أدلــة وقائعيــة عــىل ضلوعهــا 

يف أنشــطة ذات طبيعــة إرهابيــة خالصــة، وإىل املشــاركة الفعليــة لألفــراد املعنيــني يف هــذه األنشــطة. ويحــذر 

املقــرر الخــاص مــن التجريــم اســتناداً إىل األهــداف أو الغايــات، األمــر الــذي يهــدد الرابطــات املرشوعــة، مبــا 

فيهــا منظــات حقــوق اإلنســان وجاعــات املعارضــة التــي ال ينبغــي أن تقــع يف نطــاق أي قانــون ملكافحــة 
اإلرهــاب.«34

تنــص املــادة 86 مــن قانــون العقوبــات عــىل تعريــف واســع النطــاق لإلرهــاب بحيــث يشــمل »كل اســتخدام 

ــع  ــلمة املجتم ــض س ــام أو تعري ــام الع ــل بالنظ ــدف الخل ــع ]...[ يه ــد أو الرتوي ــف أو التهدي ــوة أو العن للق

وأمنــه للخطـــر، إذا كـــان مــن شــأن ذلــك إيــذاء األشــخاص أو إلقــاء الرعــب بينهــم أو تعريــض حياتهــم أو 

حرياتهــم أو أمنهــم للخطــر، أو إلحــاق الــرر بالبيئــة، أو باالتصــاالت أو املواصــالت أو باألمــوال أو باملبــاين 

أو بامللــك العامــة أو الخاصــة أو احتاللهــا أو االســتيالء عليهــا أو منــع أو عرقلــة مارســة الســلطات العامــة أو 

دور العبــادة أو معاهــد العلــم ألعالهــا، أو تعطيــل تطبيــق الدســتور أو القوانــني أو اللوائــح.«35 كــا يذهــب 

ــة  ــادرة املرصي ــت املب ــد أعلن ــف اإلرهــاب. وق ــك يف تعري ــن ذل ــد م ــد أبع ــون مكافحــة اإلرهــاب الجدي قان

للحقــوق الشــخصية باالشــرتاك مــع معهــد القاهــرة لدراســات حقــوق اإلنســان أن القانــون يتضمــن »توســًعا 

مقلًقــا يف دائــرة التجريــم باســتخدام تعريفــات غــر دقيقــة أو بإضافــة أفعــال غــر محــددة كــا يف الفقــرة 

ــا يتضمــن  ــق الغــرض اإلرهــايب. فعندم ــي تجــرم كل ســلوك يُرتكــب لتحقي ــة والت ــادة الثاني ــن امل ــة م الثاني

التعريــف »إلحــاق الــرر بالبيئــة« واحتــالل األمــالك العامــة أو الخاصــة واالســتيالء عليهــا أو إلحــاق الــرر 

بهــا، فإنــه يتيــح بذلــك إلصــاق تهمــة اإلرهــاب مبــن يتظاهــرون أمــام مبــاٍن حكوميــة أو رشكات أو االعتصــام 

بداخلهــا أو يف الطريــق العــام. كــا أن مصطلحــات »النظــام العــام« و»ســالمة املجتمــع« و»مصالــح املجتمــع« 

ــك »ســلطة« التفســر  ــاً ملــن ميل ــة بحيــث ميكــن تفســرها – وفق ــة«، هــي مــن العمومي و«الوحــدة الوطني

ــل املدعــني  ــة بــني أكــر االتهامــات اســتخداماً مــن قب – بأشــكال متنوعــة.«36 يعــد االنتــاء لجاعــة إرهابي

العامــني ضــد الناشــطني واملدافعــني عــن حقــوق اإلنســان واملعارضــني السياســيني.

ــة  ــادئ الدســتورية والقانوني ــد مــن املب ــد – فضــالً عــن تقويضــه العدي ــون مكافحــة اإلرهــاب الجدي إن قان

ــن  ــات التجمــع وتكوي ــدرج ضمــن حري ــد ين ــذي ق ــوق اإلنســان ال – يجــرم العمــل الرشعــي يف مجــال حق

ــوى  ــون بحجــب محت ــة. فيســمح هــذا القان ــات يف وســائل اإلعــالم اإللكرتوني ــر واملعلوم ــات والتعب الجمعي

املواقــع ألســباب مبهمــة وينــص عــىل عقوبــات بالســجن للمســتخدمني ومقّدمــي املحتــوى. يجــرّم القانــون 

الرتويــج لألفــكار واملعتقــدات بطريــق مبــارش أو غــر مبــارش إذا نظــر إليهــا عــىل أنهــا تدعــو الرتــكاب »جرميــة 

ــات الرســمية  ــف البيان ــات تخال ــرش معلوم ــرة لن ــة كب ــادة 35 عــىل غرام ــص امل ــادة 28(. وتن ــة« )امل إرهابي

الصــادرة عــن وزارة الدفــاع. كــا تنــص الفقــرة 2 مــن املــادة 35 عــىل مســؤولية رئيــس تحريــر الصحيفــة عــن 

الجرائــم التــي ترتكــب مبوجــب مــادة معينــة، وبالتــايل معاقبتــه كمشــتبه رئيــي يف الجرائــم التــي ترتكبهــا 

الصحيفــة. ويســتعيد القانــون املــادة 195 مــن قانــون العقوبــات التــي أعلنــت املحكمــة الدســتورية عــدم 
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دســتوريتها. تحظــر املــادة 36 مــن القانــون بــث أو عــرض أيــة وقائــع مــن جلســات املحاكمــة إال بــأذن مــن 

ــون  ــح القان ــا مين ــات. ك ــي للمحاك ــع العلن ــداً للطاب ــذي يشــكل تقيي ــر ال ــة املختصــة، األم ــس املحكم رئي

ســلطات معينــة إىل الرئيــس تشــبه الصالحيــات املمنوحــة يف حــاالت الطــوارئ مبوجــب قانــون الطــوارئ، مبــا 

يف ذلــك إخــالء بعــض املناطــق أو عزلهــا أو حظــر التجــول فيهــا و«اتخــاذ التدابــر املناســبة للمحافظــة عــىل 

ــد  ــا عن ــن عنه ــة طــوارئ غــر معل ــة وجــود حال ــام إمكاني ــاب أم ــح الب ــايل فت األمــن والنظــام العــام«، وبالت
ــان 51 و53(.37 مكافحــة اإلرهــاب )املادت

ال يــزال هنالــك العديــد مــن املــواد األخــرى يف قانــون العقوبــات التــي اســتحدثها قانــون مكافحــة اإلرهــاب 

لســنة 1992 الســارية وهــي ال تــزال تهــدد حريــة التعبــر والتجمــع وتكويــن الجمعيــات.

ــكل 	  ــة ل ــة تصــل إىل خمــس ســنوات وغرام ــات عــىل عقوب ــون العقوب ــن قان ــادة 98 )ب( م ــص امل تن

ــة  ــادئ الدســتور األساســية أو النظــم األساســية للهيئ ــر مب ــة طريقــة مــن الطــرق لتغي »مــن روج بأي

االجتاعيــة أو لتســويد طبقــة اجتاعيــة عــىل غرهــا مــن الطبقــات أو للقضــاء عــىل طبقــة اجتاعيــة 

أو لقلــب نظــم الدولــة األساســية االجتاعيــة أو االقتصاديــة أو لهــدم أي نظــام مــن النظــم األساســية 

للهيئــة االجتاعيــة متــى كان اســتعال القــوة أو الرهــاب أو أيــة وســيلة أخــرى غــر مرشوعــة.

تجــرّم املــادة 98 )ب( مكــرر حيــازة »محــررات أو مطبوعــات تتضمــن تحبيــذاً أو ترويجــاً لــيء مــا 	 

نــص عليــه ىف املادتــني98 )ب( و174 إذا كانــت معــدة للتوزيــع أو اطــالع الغــر عليهــا، وكل مــن حــاز 

بأيــة وســيلة مــن وســائل الطبــع أو التســجيل أو العلنيــة مخصصــة ولــو بصفــة وقتيــة لطبــع أو تســجيل 

أو إذاعــة نــداءات أو أناشــيد أو دعايــة خاصــة مبذهــب أو جمعيــة أو هيئــة أو منظمــة ترمــي إىل غــرض 

مــن األغــراض املنصــوص عليهــا ىف املادتــني املذكورتــني.«

تنــص املــادة 174 عــىل عقوبــة بالســجن ملــدة ال تقــل عــن خمــس ســنوات لــكل مــن قلــم بالتحريــض 	 

عــىل قلــب نظــام الحكومــة املقــرر ىف القطــر املــرصي.«

ــاراً أو بيانــات أو إشــاعات 	  تعاقــب املــادة 102 )مكــرر( بالســجن والغرامــة »كل مــن أذاع عمــداً أخب

كاذبــة أو مغرضــة أو بــث دعايــات مثــرة إذا كان مــن شــأن ذلــك تكديــر األمــن العــام أو إلقــاء الرعــب 
بــني النــاس أو إلحــاق الــرر باملصلحــة العامــة.«38

تعاقــب املــادة 98)و( مــن قانــون العقوبــات بالحبــس ملــدة ال تقــل عــن ســتة أشــهر أو بغرامــة كل 	 

مــن اســتغل الديــن ىف الرتويــج ألفــكار متطرفــة بقصــد إثــارة الفتنــة أو تحقــر أو ازدراء أحــد األديــان 

الســاوية أو الطوائــف املنتميــة إليهــا أو اإلرضار بالوحــدة الوطنيــة.« 

فيــا يتعلــق بحريــة تكويــن الجمعيــات، تعاقــب املــادة 98)ج()1( مــن قانــون العقوبــات املــرصي بالحبــس 

ملــدة ال تزيــد عــىل ســتة أشــهر أو بغرامــة كل مــن أنشــأ أو أســس أو نظــم أو أدار مــن غــر ترخيــص ]...[ 

جمعيــات أو هيئــات أو أنظمــة مــن أي نــوع كان ذات صفــة دوليــة أو فروعــاً لهــا. ويضاعــف الحــد األقــى 

للعقوبــة إذا كان الرتخيــص بنــاء عــىل بيانــات كاذبــة.« يف حــني يعاقــب بالحبــس ملــدة ثالثــة أشــهر أو بغرامــة 

» كل مــن انضــم إىل الجمعيــات أو الهيئــات أو املنظمــة املذكــورة وكذلــك كل مــرصي مقيــم يف الجمهوريــة 

املرصيــة انضــم أو اشــرتك بأيــة صــورة مــن غــر ترخيــص مــن الحكومــة إىل تشــكيالت مــا ذكــر يكــون مقرهــا 

ــدة تصــل إىل خمــس ســنوات وبغرامــة »كل مــن تســلم أو  يف الخــارج.« وتعاقــب املــادة 98)د( بالحبــس ل

قبــل مبــارشة أو بالواســطة بأيــة طريقــة أمــواالً أو منافــع مــن أي نــوع كانــت مــن شــخص أو هيئــة يف خــارج 

الجمهوريــة أو يف داخلهــا متــى كان ذلــك يف ســبيل ارتــكاب جرميــة مــن الجرائــم املنصــوص عليهــا فيــى املــواد 
98)أ( أو 98)1()مكــرر( أو 98)ب( أو 98)ج( أو 174 مــن هــذا القانــون.39

3 . 2 أحكام قانون العقوبات وقانون الطوارئ التي تؤثر على 
حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات

عــاش املرصيــون ملــدة 30 ســنة متتاليــة يف ظــل حالــة طــوارئ يف عهــد الرئيــس الســابق مبــارك. مل يتــم رفــع 

حالــة الطــوارئ هــذه إال يف يناير/كانــون الثــاين 2012 مــن قبــل املجلــس العســكري الحاكــم آنــذاك، باســتثناء 

ــن يف  ــر التمّع ــم اســتخدام الهجــات عــىل قــوات األمــن أو املدنيــني بشــكل عــام لتربي ــم البلطجــة. ت لجرائ

تقويــض الحريــات الدســتورية مــن خــالل اعتــاد قوانــني وتدابــر جديــدة لقمــع املعارضــة وتضييــق الخنــاق 

عــىل املعارضــة السياســية الســلمية. يف 9 أبريل/نيســان 2017، تــم اإلعــالن عــن حالــة طــوارئ عــىل مســتوى 

البــالد ملــدة ثالثــة أشــهر عقــب الهجــات بالقنابــل عــىل الكنائــس القبطيــة يف مدينتــي اإلســكندرية وطنطــا 

التــي أســفرت عــن مقتــل 45 شــخصاً وإصابــة أكــر مــن 100 آخريــن. وقــد تــم تجديدهــا مرتــني منــذ ذلــك 

الحــني، علــاً أنهــا كانــت قامئــة يف شــال ســيناء منــذ أكتوبر/ترشيــن األول 2014، إذ شــهدت هــذه املنطقــة 

ــني  ــد املدني ــش، ض ــك داع ــا يف ذل ــلحة، مب ــات املس ــل الجاع ــن قب ــات م ــرة وهج ــكرية كب ــات عس عملي

وقــوات األمــن وانتهــاكات واســعة النطــاق لحقــوق اإلنســان، مبــا يف ذلــك اإلخــالء القــري وترشيــد الســكان. 

يحتــوي قانــون العقوبــات عــىل معظــم األحــكام التــي قــد تجــرم املارســة الســلمية لحريــة التعبــر والتجمــع 

ــات  ــح صالحي ــون الطــوارئ مين ــة واالســتثنائية، غــر أن قان ــات العادي ــات يف كل مــن األوق ــن الجمعي وتكوي

اســتثنائية للســلطة التنفيذيــة يف كثــر مــن األحيــان وهــو مســتخدم تقليديــاً يف مــرص لحايــة قبضــة الحــكام 

عــىل الســلطة وليــس لحايــة الســكان مــن التهديــدات األمنيــة.
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تحتفــظ مــرص مبجموعــة مــن األحــكام يف قانــون العقوبــات )ضمــن الفصــل املتعلــق بالجنايــات املرتكبــة مــن 

ــة الرئيــس أو تشــويه  ــر. هــذه األحــكام تجــرّم إهان ــة التعب ــر عــىل حري ــي تؤث ــل الصحافــة وغرهــا( الت قب

ســمعته )املــادة 179( أو املحاكــم أو الجيــش أو مجلــس الشــورى أو مجلــس الشــعب )املــادة 184( وأعضــاء 

النيابــة العامــة واملوظفــني العامــني )املــادة 185( أو القضــاة )املــادة 186(، فضــالً عــن كل »مــن عــاب بإحــدى 

ــادة 182(. يجــرّم  ــة )امل ــدول األجنبي ــي ال ــادة 181( أو ممث ــة )امل ــدول األجنبي ــوك ال الطــرق« رؤســاء أو مل

ــياء »إذا  ــن األش ــك م ــر ذل ــوري أو غ ــع أي صــورة أو رســم كاريكات ــازة أو توزي ــع أو حي الفصــل نفســه صن

كانــت منافيــة لــآداب العامــة« )املــادة 178( أو الصــور املعدلــة التــي مــن شــأنها »اإلســاءة إىل ســمعة البــالد« 

)املــادة 178 مكــرر )2((.

ــرش  ــرم ن ــات تج ــون العقوب ــرى يف قان ــدة أخ ــواد ع ــة م ــاله، مث ــم أع ــورة يف القس ــواد املذك ــة إىل امل باإلضاف

األخبــار أو البيانــات »الكاذبــة«. تنــص املــادة 80)د( مــن قانــون العقوبــات عــىل عقوبــة بالحبــس ملــدة تصــل 

إىل خمــس ســنوات لــكل مــن »أذاع عمــداً أخبــاراً أو بيانــات أو إشــاعات كاذبــة أو مغرضــة حــول األوضــاع 

ــة  ــارش بأي ــا واعتبارهــا أو ب ــة أو هيبته ــة بالدول ــة املالي ــك إضعــاف الثق ــد وكان مــن شــأن ذل ــة للبل الداخلي

طريقــة كانــت نشــاطاً مــن شــأنه اإلرضار باملصالــح القوميــة للبلــد.« وتنــص املــادة 188 عــىل عقوبــة بالحبــس 

ملــدة تصــل إىل ســنة واحــدة كل مــن »نــرش بســوء قصــد أخبــاراً أو بيانــات أو إشــاعات كاذبــة ]تلحــق[ الــرر 
باملصلحــة العامــة.«40

وفيــا يتعلــق بحريــة تكويــن الجمعيــات، فــإن أكــر األحــكام شــهرة املــادة 78 مــن قانــون العقوبــات املعدلــة 

يف العــام 2014. وهــي تحظــر فعليــاً التمويــل األجنبــي واملحــي لإلجــراءات أو األنشــطة العنيفــة والســلمية 

عــىل حــد ســواء. وتعاقــب عــىل قبــول نقــود أو أســلحة أو ذخــرة »أو أشــياء أخــرى« بالســجن املؤبــد وغرامــة. 

ــد يكــون  ــة ق ــام الســلطات لتفســر أي خدم ــاب مفتوحــاً أم ــرتك الب ــارة »أشــياء أخــرى« ي إن اســتخدام عب

ــدل يومــي أو عشــاء أو منحــة دراســية أو  ــة ســفر أو نفقــات إقامــة أو ب ــل بطاق ــد تلقاهــا، مث الشــخص ق

ورشــة تدريبيــة يف الخــارج. ويف حــال وقــوع الجرميــة يف زمــن الحــرب أو كان الجــاين موظفــاً عامــاً أو مكلفــاً 

بخدمــة عامــة أو ذا صفــة نيابيــة عامــة أو ارتكبــت الجرميــة تنفيــذاً »لغــرض إرهــايب«، تكــون العقوبة الســجن 

املؤبــد أو عقوبــة اإلعــدام. ال شــك أن وجــوب تجريــم متويــل أعــال العنــف أمــر مفهــوم، غــر أن املرشعــني 

ــل  ــكاب »عم ــل بقصــد ارت ــة هــذا التموي ــل ملعاقب ــة غامضــة يف التعدي ــة صياغ ــني اســتخدموا طريق املرصي

ضــار مبصلحــة قوميــة« أو »اإلخــالل بالســالم والنظــام العــام« أو التأثــر عــىل »اســتقالل البــالد أو وحدتهــا«. 

وقــد يشــمل ذلــك متويــل األنشــطة الســلمية للمؤسســات األهليــة لحقــوق اإلنســان واملدافعــني عــن حقــوق 

اإلنســان التــي ميكــن للســلطات تفســرها عــىل أنهــا تــر مبصلحــة البلــد أو حتــى أنهــا نــوع مــن »اإلرهــاب«. 

تعاقــب هــذه املــادة كالً مــن متلقــي التمويــل والجهــة املانحــة عــىل حــد ســواء. كــا أنهــا قــد تعاقــب عــىل 

التعــاون بــني املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان ومنظــات حقــوق اإلنســان واملنظــات الدوليــة.41 إن املــادة 78 

مــن قانــون العقوبــات هــي األســاس القانــوين لعمليــة التحقيــق مــع املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان املرصيــني 

يف القضيــة 173 لســنة 2011 )املعروفــة باســم قضيــة التمويــل األجنبــي(.

فيــا يتعلــق بحريــة التجمــع، يف مــارس/آذار 2011، اعتمــد املجلــس العســكري الحاكــم املــادة 375 مكــرراً 

ــون رقــم 10 لســنة 2011( إذ كانــت مــرص تشــهد  ــون البلطجــة، القان ــات )قان ــون العقوب املضافــة عــىل قان

موجــات مــن االحتجاجــات والعنــف املتقطــع عقــب عــزل الرئيــس مبــارك مــن الســلطة. تتضمــن املــادة 375 

مكــرر عبــارات مبهمــة وغامضــة وهــي تعاقــب بالحبــس ملــدة ســنة عــىل األقــل كل مــن »يســتعرض القــوة« 

أو »يلــّوح بالعنــف« بهــدف، مــن أصــل جملــة أمــور أخــرى، »لتعطيــل تنفيــذ القوانــني ]...[ أو تنفيــذ األحــكام 

أو األوامــر أو اإلجــراءات القضائيــة أو القانونيــة واجبــة التنفيــذ« أو اإلخــالل باألمــن والســالم العــام متــى كان 

مــن شــأن ذلــك الفعــل إلقــاء الرعــب ىف نفــس املجنــي عليــه أو تكديــر أمنــه أو تعريــض ســالمته للخطــر أو 

إلحــاق الــرر مبصالحــة. يتعــرض محامــو حقــوق اإلنســان الذيــن يخضعــون لتدابــر تعســفية يف املحاكــم أو 

يف املكاتــب العامــة للتهديــد مبوجــب هــذه األحــكام إذا مــا أظهــروا اســتيائهم أو رفضــوا االنصيــاع لألوامــر. 
لقــد رفضــت املحكمــة الدســتورية إلغــاء هــذه املــادة يف العــام 2017. 42

مبوجــب قانــون الطــوارئ، تكتســب الســلطة التنفيذيــة – خاصــة قــوات األمــن – صالحيــات واســعة ويســمح 

لهــا بتقييــد حريــة التعبــر والتجمــع وتكويــن الجمعيــات. فيمكنهــا اعتقــال واحتجــاز أشــخاص باســم الحفــاظ 

عــىل األمــن الوطنــي. ومينــح القانــون الســلطات الحــق يف إخالء/تطويــق مناطــق معينــة وفــرض حظــر التجــول. 

ومينــح الرئيــس الحــق يف مراقبــة وســائل االتصــال قبــل النــرش أو مصــادرة املــواد املطبوعــة أو إغــالق دور النــرش 

ومنــع االجتاعــات والتجمعــات. كــا يســمح للرئيــس بتشــكيل محكمــة ألمــن الدولة للطــوارئ ال ميكــن الطعن 

بأحكامهــا، ولكــن ميكــن للرئيــس تعديلهــا أو تغيرهــا.43 تــم إنشــاء هــذه املحاكــم يف أكتوبر/ترشيــن األول 2017 

بكفــاءة يف القضايــا املتعلقــة بقوانــني التظاهــر والتجمــع واإلرهــاب واإلرضابــات والبلطجــة.44 وقــد تــم بالفعــل 
إحالــة قضايــا تتصــل باالحتجــاج الســلمي واملدافعــني عــن حقــوق اإلنســان إىل محاكــم للطــوارئ.45

وملــا كان قــد ُحكــم بعــدم دســتورية االحتجــاز اإلداري مبوجــب قانــون الطــوارئ يف أعقــاب ثــورة 2011، أقــر 

الربملــان الحــايل تعديــالً للــادة 3 مكــرر و3 مكــرر )أ( مــن القانــون يف أبريل/نيســان 2017 يســمح باالحتجــاز 

ــن يُعتــربون خطــراً عــىل »األمــن العــام«. فتنــص املــادة 3 مكــرر اآلن عــىل  ــة لألشــخاص الذي لفــرتات طويل

أنــه »ملأمــورى الضبــط القضــاىئ متــى أعلنــت حالــة الطــوارئ التحفــظ عــىل كل مــن توافــرت ىف شــأنه دالئــل 

عــىل ارتكابــه جنايــة أو جنحــة ]...[ ويجــوز بعــد اســتئذان النيابــة العامــة احتجــازه ملــدة ال تجــاوز ســبعة 

أيــام الســتكال جمــع االســتدالالت«. وتنــص املــادة 3 مكــرر )أ( عــىل مــا يــي: »يجــوز ملحاكــم أمــن الدولــة 

الجزئيــة طــوارئ، بنــاًء عــىل طلــب مــن النيابــة العامــة احتجــاز مــن توافــر ىف شــأنه دالئــل عــىل خطورتــه 
عــىل األمــن العــام ملــدة شــهر قابلــة للتجديــد.«46



العثور على كبش فداء: قمع المدافعين عن حقوق اإلنسان والحريات باسم مكافحة اإلرهاب والحفاظ على األمن16 

3 . 3 يهدف قانون الجمعيات إلى تحويل المؤسسات األهلية 
إلى كيانات تخضع لسيطرة الحكومة

تحــاول الحكومــة املرصيــة، منــذ تســعينيات القــرن املــايض، تشــديد قبضتهــا عــىل مجتمــع مــدين متنــام غــر 

ــم فقــط بحقــوق اإلنســان، وإمنــا أيضــاً بالعمــل الخــري والتنمــوي. ففــي ســنة 2002، أصــدرت مــرص  مهت

ــة عــىل وضــع  ــالً حصــول املنظــات غــر الحكومي ــذي أعــاق طوي ــات ال ــون رقــم 84 الخــاص بالجمعي القان

قانــوين. كــا منــع القانــون املنظــات مــن العمــل بشــكل مســتقل أو بحريــة أو تلقــي األمــوال، وذلــك باســم 

الحفــاظ عــىل األمــن القومــي والنظــام العــام. ويف ظــل حكــم مبــارك، اســتخدمت الحكومــة القانــون لحــل 

منظــات تُعنــى بحقــوق اإلنســان »ألســباب أمنيــة«.47 تفضــل املنظــات غــر الحكوميــة لحقــوق اإلنســان 

الحصــول عــىل وضــع قانــوين مــن خــالل تســجيل نفســها كاتــب محامــاة أو كــرشكات بــدالً مــن جمعيــات أو 

مؤسســات، وذلــك لتجنــب تدخــل الحكومــة مبوجــب قانــون العــام 2002.

شــّكل إلغــاء قانــون العــام 2002 واســتبداله بقانــون جديــد يضمــن حريــة تكويــن الجمعيــات أحــد املطالــب 

ــق.  ــالً للتحقي ــدا هــذا الهــدف قاب ــورة ســنة 2011، ب الرئيســية ملجتمــع حقــوق اإلنســان يف مــرص. فبعــد ث

ولكــن رسعــان مــا بــرزت شــكوك حــول رغبــة األحــزاب السياســية التــي كانــت مهيمنــة آنــذاك يف أول برملــان 

منتخــب بحريــة يف ســنة 2012، خاصــة حــزب الحريــة والعدالــة التابــع لجاعــة اإلخــوان املســلمني، يف اعتــاد 

قانــون تقدمــي. تــم تقديــم عــدة مشــاريع قوانــني مــن قبــل املنظــات غــر الحكوميــة واألحــزاب السياســية 

والحكومــة، وذلــك مــع أحــكام تقدميــة نســبياً تبعــاً لواضعــي كل مــرشوع. فتمــت مناقشــة هــذه املشــاريع 

غــر أنــه مل يتــم اعتادهــا يف الربملــان الــذي مل يــدم طويــالً والــذي تــم حلــه مــن قبــل املحكمــة الدســتورية 

ــىل  ــدي ينطــوي ع ــون تقيي ــريس مــرشوع قان ــس الســابق م ــام 2013، أرســل الرئي ــنة 2012. 48 ويف الع يف س

ــة إىل مجلــس الشــيوخ. وبعــد اإلطاحــة بالرئيــس  تدخــل حكومــي كبــر يف أعــال املنظــات غــر الحكومي

مــريس يف يوليو/متــوز 492013، شــّكل وزيــر التضامــن االجتاعــي لجنــة لصياغــة قانــون جديــد للجمعيــات مــع 

إرشاك عــدة مدافعــني عــن حقــوق اإلنســان. كان املــرشوع املقــرتح تقدميــاً بشــكل عــام مــن جهــة التســجيل 

والتشــغيل والتمويــل، ولكــن مل تكــن هنــاك إرادة سياســية مــن قبــل الحكومــة املؤقتــة العتــاده.50 بــدالً مــن 

ــي  ــا بجاعــة اإلخــوان املســلمني، الت ــة بســبب االشــتباه يف صالته ــات الخري ــات الجمعي ــم حــل مئ ــك، ت ذل

ــر محكمــة يف ســبتمرب/ ــا يف ديســمرب/كانون األول 2013 بعــد صــدور أم ــم حله ــان إرهــايب، وت ــت ككي أُعلن

ــع  ــون م ــرشوع قان ــد م ــي الجدي ــن االجتاع ــر التضام ــدم وزي ــران 2014، ق ــول 2013.51 ويف يونيو/حزي أيل

أحــكام انطــوت عــىل قمــع أكــرب بكثــر مــن قانــون ســنة 2002. 52 بشــكل عــام، اعتــربت الحكومــات املرصيــة 

املتعاقبــة منظــات حقــوق اإلنســان تهديــًدا لألمــن القومــي واســتخدمت أســاليب مختلفــة إلســكاتهم، ليــس 
أقلهــا مــن خــالل التهديــد مبشــاريع قوانــني قمعيــة.53

نظــراً إىل املعارضــة الوطنيــة والدوليــة للمشــاريع املقدمــة يف ســنة 2014، مل تصــدر الحكومــة املرصيــة قانــون 

ــاءة مــع املنظــات  ــد. لكــن بــدالً مــن الدخــول يف مناقشــة بن ــد قبــل انتخــاب برملــان جدي جمعيــات جدي

ــد املجتمــع األهــي  ــني، فاجــأ الربملــان الجدي ــادل وجهــات النظــر حــول مشــاريع القوان ــة وتب غــر الحكومي

ــم  ــم وضعــه يف ظــل تكت ــف ت ــون مختل ــى وزارة التضامــن االجتاعــي، مبــرشوع قان ــدويل، وحت املــرصي وال

وجــو مــن الريــة – غــر أنــه كان أســوأ مــن املشــاريع القمعيــة الســابقة.54 يف نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2016، 

ويف غضــون أيــام قليلــة، اعتمــد الربملــان قانــون الجمعيــات واملؤسســات األهليــة )قانــون الجمعيــات( مــن 

دون أي مشــاورات عامــة تُذكــر. ونظــراً لالنتقــادات الكبــرة التــي تناولــت القانــون، مل يصــادق الرئيــس عليــه 

وتوقــع املعنيــون أن يتــم تعديلــه أو إلغــاؤه. لكــن، وعكــس ســائر التوقعــات، صــادق الرئيــس عــىل القانــون 

الــذي وافــق عليــه الربملــان يف مايو/أيــار 2017 )القانــون رقــم 70 لســنة 2017(.55 غــر أن اللوائــح التــي كان ال 

بــد مــن إصدارهــا يف غضــون شــهرين مل توضــع حتــى وقــت كتابــة هــذا التقريــر. ويف انتظــار أن يتــم ذلــك، ال 

تــزال اللوائــح الخاصــة بالقانــون القديــم ســارية عــىل الرغــم مــن أحــكام القانــون الجديــد.

ردود الفعل الدولية على قانون الجمعيات

أشــار املفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان يف األمــم املتحــدة إىل أن الترشيــع الجديــد يفــرض قيــوداً مشــددة 

عــىل املجتمــع املــدين بحيــث يضــع فعليــاً إدارة املنظــات غــر الحكوميــة يف أيــدي الحكومــة. ودعــا مــرص 

إىل إلغــاء القانــون.56 وقبــل تصديقــه، حــذر مقــرر األمــم املتحــدة الخــاص املعنــي بالحــق يف حريــة التجمــع 

الســلمي وتكويــن الجمعيــات مــن أن مــرشوع القانــون إذا مــا بــات قانونــاً، فإنــه ســيدمر املجتمــع املــدين يف 

البــالد ألجيــال قادمــة ويحولــه إىل دميــة بيــد الحكومــة، ومــن أنــه يهــدف إىل تدمــر أســس امشــاركة الســلمية 
واملدنيــة يف مــرص مــن جذورهــا. كــا حــث الســلطات عــىل وقــف إقــرار مــرشوع القانــون.57

قامــت منظــات حقــوق اإلنســان الوطنيــة والدوليــة بإبــداء العديــد مــن التعليقــات القانونيــة عــىل القانــون 

رقــم 70 لســنة 2017. 58  وهــي تــرى أن العديــد مــن أحــكام القانــون تتناقــض مــع دســتور مــرص والتزاماتهــا 

ــا إىل  ــة ويحّوله ــاً املنظــات غــر الحكومي ــون يشــّل فعلي ــدويل لحقــوق اإلنســان. فالقان ــون ال مبوجــب القان

ــح  ــات خاضعــة إلدارة الحكومــة. تنــص املــادة 1 عــىل أن »العمــل األهــي هــو عمــل ال يهــدف إىل الرب كيان

متارســه أشــخاص اعتباريــة خاضعــة ألحــكام هــذا القانــون تتشــكل بــإرادة حــرة بغرض تحقيــق أهــداف تنموية 

وإجتاعيــة«. ال يتيــح القانــون ملؤســي الجمعيــات األهليــة إمكانيــة اختيــار الشــكل القانــوين الــذي يرونــه 

مناســباً ألنشــطتهم، األمــر الــذي يحظــر عــىل »أيــة جهــة أو كيــان مارســة العمــل األهــىل أو أى نشــاط مــا 

يدخــل ىف أغــراض الجمعيــات وغرهــا مــن الكيانــات الــواردة ىف القانــون املرافــق دون الخضــوع ألحكامــه. كــا 

يحظــر عــىل أيــة جهــة غــر الجهــة اإلداريــة املختصــة وفقــا ألحــكام القانــون املرافــق أن تســمح – بــأى شــكل 
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وتحــت أى مســمى – بالرتخيــص ىف مزاولــة أى عمــل أهــىل أو نشــاط مــا يدخــل ىف أغــراض الجمعيــات وغرها 

مــن الكيانــات الــواردة ىف القانــون املرافــق، ويكــون هــذا الرتخيــص منعدمــا منــذ صــدوره وال يرتــب أثــراً )املادة 

4 مــن مرســوم تصديــق القانــون(. مينــع هــذا الحكــم منظــات حقــوق اإلنســان مــن تســجيل نفســها كــرشكات 

مبوجــب قانــون االســتثار مــن خــالل الهيئــة العامــة لالســتثار أو كــرشكات محامــاة لــدى نقابــة املحامــني، كا 

كان ســائداً لتجنــب القانــون القديــم القمعــي للجمعيــات. ويعاقــب بالحبــس الــذى ال تزيــد مدتــه عــن ســنة 

أو بالغرامــة التــى ال تزيــد عــن خمســائة ألــف جنيــه كل مــن أعضــاء هــذه الهيئــات الذيــن مينحــون ترخيًصــا 

ألي مؤسســات أهليــة )املــادة 88(. يتــم حــل أي جمعيــة أهليــة ال تســجل مبوجــب القانــون خــالل ســنة واحدة 

منبــدء عمليهــا مــن قبــل املحكمــة املختصــة )املــادة 2 مــن مرســوم تصديــق القانــون(.

 

عواقب قانون الجمعيات بالنسبة إلى المؤسسات األهلية

يشــرتط القانــون عــىل املؤسســات األهليــة »أن تعمــل ىف مجــاالت تنميــة املجتمــع املحــددة« واالمتنــاع عــن 

العمــل ىف مجــال أو مارســة نشــاط يدخــل ىف نطــاق عمــل األحــزاب أو النقابــات املهنيــة أو العاليــة أو ذا 

طابــع ســياىس أو يــر باألمــن القومــى للبــالد أو النظــام العــام أو اآلداب العامــة أو الصحــة العامــة« )املــادة 

13(. يجــب أن يكــون عمــل الجمعيــات« وفقــاً لخطــة الدولــة واحتياجاتهــا التنمويــة وأولوياتهــا« وأال تــؤدي 

أنشــطتها إىل »اإلخــالل بالوحــدة الوطنيــة أو األمــن القومــى أو النظــام العــام أو اآلداب العامــة.« )املــادة 14 

ب(. تهــدف هــذه الــرشوط إىل منــع منتقــدي الحكومــة مــن مارســة حقهــم يف حريــة تكويــن الجمعيــات. 

كــا يحظــر عــىل الجمعيــات »إجــراءات اســتطالعات الــرأى أو نــرش أو إتاحــة نتائجهــا« )املــادة 14 ز(. ومــع 

ــون آخــر )املــادة 86(،  ــات أو ىف أى قان ــون العقوب ــة أشــد منصــوص عليهــا ىف قان ــة عقوب عــدم اإلخــالل بأي

يُعاقــب القانــون عــىل بعــض االنتهــاكات مثــل العمــل كمنظمــة غــر حكوميــة مــن دون تســجيل أو القيــام 

بأنشــطة تــؤدي إىل اإلخــالل بـ«األمــن القومــي« أو تلقــي أمــوال أجنبيــة مــن دون إذن أو التعــاون مــع منظمة 

دوليــة مــن دون إذن حكومــة بالحبــس الــذى ال تزيــد عــىل خمــس ســنوات، وبغرامــة ال تزيــد عــىل مليــون 

جنيــه مــرصي )املــادة 87(.

يف حــني ينظــم القانــون تســجيل الجمعيــات األهليــة مــن خــالل إخطــار وزارة التضامــن االجتاعــي، األمــر 

ــزال يخضــع  ــه ال ي ــة مــع نظــام منــح اإلذن مبوجــب القانــون القديــم، غــر أن الــذي يشــكل تحســناً باملقارن
ــر الحكومــة.59 ــة لتقدي ــدء العمــل يف الجمعي ــة التســجيل وب مســألة إمتــام عملي

مينــح القانــون صالحيــات واســعة للحكومــة مــن أجــل التدخــل وعرقلــة قــرارات الجمعيــات األهليــة 

ــات  ــل املنظ ــم عم ــى لتنظي ــاز القوم ــي و«الجه ــن االجتاع ــالل وزارة التضام ــن خ ــا م ــطتها ومتويله وأنش

األجنبيــة غــر الحكوميــة« )الجهــاز( التابــع لرئيــس مجلــس الــوزراء )املــادة 70(. يتــوىل إدارة الجهــاز مجلــس 

إدارة يضــم عــرشة مديريــن مــن بينهــم ممثلــون لــكل مــن وزارة الداخليــة ووزارة الخارجيــة ووزارة الدفــاع 

وجهــاز املخابــرات العامــة )املــادة 72(.60 لــوزارة التضامــن االجتاعــي والجهــاز الحــق يف »اتخــاذ مــا يلــزم 

نحــو تصحيــح أى إجــراء أو عمــل يقــع باملخالفــة ألحــكام القانــون« ووقــف نشــاط الجمعيــة ملــدة تصــل إىل 
ــس إدارتها )املادة 26(.61 ــا أو عــزل مجل ــب أمــر محكمــة لحلّه الســنة أو طل

ــن  ــة وزارة التضام ــىل موافق ــات ع ــول الجمعي ــوب حص ــىل وج ــون ع ــص القان ــل، ين ــق بالتموي ــا يتعل في

ــل  ــن قب ــاز م ــار الجه ــا يجــب إخط ــادة 23(. ك ــل )امل ــوم عم ــني ي ــات بثالث ــع التربع ــل جم ــي قب االجتاع

الجمعيــة وذلــك خــالل ثالثــني يــوم عمــل مــن تلقــى األمــوال املحليــة أو األجنبيــة وللجهــاز حــق االعــرتاض 

خــالل ســتني يــوم عمــل التاليــة مــن تاريــخ اإلخطــار. وخــالل تلــك األيــام الســتني ، قــد ال تنفــق املنظمــة غــر 

ــادة 24(. ــك عــدم موافقة )امل ــرب ذل ــا اعت ــدة املشــار إليه ــاز خــالل امل ــرد الجه ــوال. وإذا مل ي ــة األم الحكومي

وفقــاً للقانــون، يتــم حــّل الجمعيــات مبوجــب أمــر قضــايئ وميكــن إســناده إىل أســباب مبهمــة مثــل انتهــاك 

املــادة 14 التــي تتضمــن أســس األمــن القومــي والنظــام العــام والتعــاون أو االنضــام أو االشــرتاك يف 

جمعيــة أجنبيــة مبــا يخالــف القانــون، وتلقــي األمــوال مــن كيــان خارجــي وإنفــاق األمــوال مــن دون إذن، أو 

االنتهــاكات مبوجــب املــادة 42، مثــل القيــام بأنشــطة غــر مندرجــة يف ميثاقهــا التأســيي أو نقــل املقــر مــن 

دون إبــالغ الســلطة املختصــة )املــادة 43(. كــا يجــوز لــوزارة التضامــن االجتاعــي تعليــق نشــاط أي جمعيــة 

إىل أن يتــم صــدور حكــم قضــايئ )املــادة 44(.

تواجــه الجمعيــات الدوليــة واألجنبيــة عقبــات إضافيــة إذ يشــرتط عليهــا القانــون تقديــم طلــب للحصــول عــىل 

ترخيــص ملــدة تصــل إىل ثــالث ســنوات مــن » الجهــاز القومــى لتنظيــم عمــل املنظــات األجنبيــة غــر الحكوميــة« 

)املــادة 59( ودفــع رســم قــدره 300،000 جنيــه مــرصي، تتــم زيادتــه بنســبة %20 كل خمــس ســنوات )املــادة 61(. 

يجــوز إلغــاء الرتخيــص »ألســباب تتعلــق بتهديــد األمــن القومــى أو الســالمة العامــة أو االخــالل بالنظــام العــام أو 

طبًقــا ملبــدأ املعاملــة باملثــل« )املــادة 68(. »يجــب أن يكــون نشــاط املنظمــة األجنبيــة غــر الحكوميــة املــرصح لها 

بــه متفًقــا مــع أولويــات واحتياجــات املجتمــع املــرصى وفًقا لخطــط التنميــة، وأال تعمل ىف مجــال أو متارس نشــاطا 

يدخــل ىف نطــاق عمــل األحــزاب، أو النقابــات املهنيــة، أو العاليــة أو ذا طابــع ســيايس، أو يــر باألمــن القومــى 

ــل أو  ــا »إرســال أو نق ــادة 62(. ويحظــر عليه ــة، أو الصحــة العامة« )امل ــام، أو اآلداب العام ــالد، أو النظــام الع للب

تحويــل أى أمــوال أو تربعــات إىل أى شــخص أو منظمــة أو هيئــة أو مؤسســة أو جهــة ىف الداخــل أو الخــارج إال بعــد 

الترصيــح لهــا بذلــك مــن الجهــاز وباتبــاع القواعــد املقــررة التــى يضعهــا الجهــاز )املــادة 64(.
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3 . 4 قوانين التظاهر التي تضر بالحق في التجمع السلمي

لــدى مــرص حاليًــا قانونــان يحظــران فعليــاً التظاهــر الســلمية: قانــون التجمهــر لســنة 1914 وقانــون التظاهــر 

لســنة 2013. تــم اعتــاد القانــون األول بينــا كانــت مــرص تحــت االحتــالل الربيطــاين حيــث عــزز الجيــش 

الربيطــاين قبضتــه عــىل مــرص مــع بدايــة الحــرب العامليــة األوىل، علــاً أن العديــد مــن أفــراد النخبــة السياســية 

يف مــرص يف ذلــك الوقــت قــد عارضــوا هــذا القانــون الــذي يعتــرب أداة أخــرى للقمــع ضــد معــاريض االحتــالل 

ــوى  ــرص دع ــيني يف م ــان والسياس ــوق اإلنس ــن حق ــني ع ــن املدافع ــدد م ــع ع ــنة 2017، رف ــاين. يف س الربيط

قضائيــة لــدى محكمــة إداريــة إلبطــال القانــون بحجــة أنــه قــد أُلغــي يف ســنة 1928. يف ذلــك الوقــت، وعــىل 

ــه مل ينــرش إلغــاء القانــون يف الجريــدة  الرغــم مــن أن امللــك مل يســتخدم حــق النقــض ضــد اإلبطــال، إال أن

ــون خاصــة خــالل  ــن أو محاكمتهــم أو إدانتهــم مبوجــب هــذا القان ــم اعتقــال آالف املتظاهري الرســمية.62 ت

فــرتة حكــم املجلــس العســكري يف 2011-2012 وبعــد اإلطاحــة بالرئيــس مــريس ســنة 2013. وال يــزال بعــض 

املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان والناشــطني يف هــذا املجــال محتجزيــن بتهــم تتعلــق بهــذا القانــون وتهــم 

أخــرى مرتبطــة بقانــون التظاهــر و/أو البلطجــة.

ــون التجمهــر بالحبــس و/أو الغرامــة كل مــن يرفــض طاعــة األمــر بتفريــق تجمهــر عــام ألكــر  يعاقــب قان

مــن خمســة أشــخاص مــن شــأنه أن يجعــل الســلم العــام يف خطــر )املــادة 1(. يرتبــط هــذا القانــون بقوانــني 

أخــرى، مثــل القانــون رقــم 14 لســنة 1923 املتعلــق  الخاصــة باالجتاعــات العامــة وباملظاهــرات، تســمح 

لقــوات األمــن بتفريــق املظاهــرات التــي تهــدد »النظــام العــام«، فضــالً عــن مرســوم وزيــر الداخليــة رقــم 156 
لســنة 1964 املتعلــق باســتخدام الذخــرة الحيــة.63

نطاق قانون التظاهر لسنة 2013

ــت عــديل منصــور  ــس املؤق ــس الســابق مــريس يف يوليو/متــوز 2013، أصــدر الرئي ــاب اإلطاحــة بالرئي يف أعق

ــرى  ــية األخ ــات السياس ــريس واملجموع ــار م ــأ أنص ــاين 2013، إذ لج ــن الث ــر يف نوفمرب/ترشي ــون التظاه قان

إىل االحتجــاج كوســيلة ملارســة الضغــط عــىل الحكومــة يف الفــرتة االنتقاليــة. وقــد اعتــرب املجلــس القومــي 

ــك  ــه ينته ــربوا أن ــم املتحــدة، فاعت ــا خــرباء األم ــر دســتوري. أم ــون غ ــوق اإلنســان املــرصي هــذا القان لحق

التزامــات مــرص مبوجــب القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان. تنــص املــادة 1 مــن قانــون التظاهــر عــىل أنــه 

»للمواطــن الحــق ىف تنظيــم االجتاعــات العامــة واملواكــب والتظاهــرات الســلمية واالنضــام إليهــا، وذلــك 

وفًقــا لألحــكام والضوابــط املنصــوص عليهــا ىف هــذا القانــون«، غــر أن املــواد الالحقــة متنــح صالحيــات واســعة 

النطــاق للســلطات مــن أجــل تقييــد هــذا الحــق وعــدد ضئيــل مــن األحــكام لضــان عــدم اســتخدام قــوات 

األمــن للقــوة املفرطــة. وهــو يعــرّف االجتــاع العــام بأنــه »كل تجمــع يقــام يف مــكان أو محــل عــام يدخلــه 

أو يســتطيع دخولــه أشــخاص دون دعــوة شــخصية مســبقة ال يقــل عددهــم عــن عــرشة ملناقشــة أو تبــادل 

اآلراء حــول موضــوع ذي طابــع عــام.«

وفقــاً للقانــون، يجــب إبــالغ وزارة الداخليــة قبــل ثالثــة أيــام مــن املظاهــرة، فضــالً عــن تقديــم املعلومــات 

بشــان املنظمــني وهــدف املظاهــرة ومكانهــا وتوقيتهــا )املــادة 8(؛ وهــي معلومــات قــد تقــود فعليــاً الــوزارة 

ــط يف  ــن دون إخطــار مســبق فق ــم املظاهــرة م ــد تت ــض عــىل املنظمــني بشــكل تعســفي. ق ــاء القب إىل إلق

ــتخدامها  ــن اس ــن للمتظاهري ــي ميك ــع الت ــون املواق ــد القان ــادة 15(. يقي ــون )امل ــا املحافظ ــق يحدده مناط

للتظاهــر باســتثناء األماكــن املرشوعــة مثــل محيــط املبــاين الحكوميــة )املــادة 14(. يســمح القانــون لــوزارة 

الداخليــة بتفريــق املتظاهريــن عــىل أســاس حجــج مبهمــة مثــل »تعطيــل مصالــح املواطنــني« أو »اإلخــالل 

باألمــن أو النظــام العــام« أو »تعطيــل اإلنتــاج« )املــادة 7(. كــا يســمح القانــون مبنــع املواكــب واالجتاعــات 

العامــة قبــل أن تبــدأ عــىل أســاس معلومــات أو مــؤرشات جديــة حــول وجــود تهديــد للســلم والنظــام العــام 

)املــادة 10(. يســمح القانــون لقــوات األمــن باســتخدام خراطيــم امليــاه والغــازات املســيلة للدمــوع والهــراوات 

يف حالــة رفــض املشــاركني التفــرق حتــى ةلــة كانــوا مســاملني )املــادة 12(. كــا يســمح باســتخدام األســلحة 

الناريــة إذا مل ميتثــل املتظاهــرون للتحذيــر األويل، ســواء اســتخدموا العنــف أم ال )املــادة 13(. ينــص القانــون 
عــىل عقوبــات تصــل إىل خمــس ســنوات حبــس وغرامــات.64

تــم توجيــه انتقــادات واســعة النطــاق مــن العديــد مــن املنظــات غــر الحكوميــة املرصيــة والدوليــة ومــن 

مفــوض األمــم املتحــدة الســامي لحقــوق اإلنســان إىل هــذا القانــون.65 يف ديســمرب/كانون األول 2017، أقــر 

مجلــس الــوزراء املــرصي تعديــالً عــىل املــادة 10 مــن القانــون بعــد أن ارتــأت املحكمــة الدســتورية أن املــادة 

األصليــة غــر دســتورية. يشــرتط هــذا التعديــل بــوزارة الداخليــة الحصــول عــىل ترصيــح مــن املحكمــة قبــل 
أن تتمكــن مــن منــع أي مظاهــرة.66
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4. أسطول التدابير األمنية التي تستهدف 
المدافعين عن حقوق اإلنسان 

والناشطين في هذا المجال لدى 
الحكومة المصرية

نظــراً إىل املصطلحــات املبهمــة املســتخدمة يف القوانــني أعــاله، ميكــن لقــوات األمــن كــّم أفــواه املعارضــة باســم 

األمــن. وغالبــاً مــا يتــم ذلــك عــرب اعتقــال املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان أو الناشــطني يف هــذا املجــال أو 

املتظاهريــن. غــر أن االهتــام الــذي يتــم إيــالؤه لإلطــار القانــوين يجــب أال يــرصف النظــر عــن دراســة أدوات 

القمــع العديــدة غــر القانونيــة حتــى يف ظــل تلــك القوانــني القمعيــة. يف حــني يوفــر اإلطــار القانــوين غطــاًء 

ــراً للســلطات مــن أجــل مقاضــاة املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان أو ثنيهــم عــن االســتمرار يف عملهــم،  كب

ــات  ــع املعلوم ــب أو جم ــة لرتهي ــر قانوني ــائل غ ــاالت وس ــن الح ــد م ــة يف العدي ــزة األمني ــتخدم األجه تس

مــن املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان والناشــطني يف هــذا املجــال. وتــرتاوح هــذه التدابــر بــني التنصــت إىل 

املكاملــات الهاتفيــة ومحاولــة اخــرتاق الربيــد اإللكــرتوين أو حســابات الفيســبوك واالختفــاء القــري والتعذيب. 

ويوفــر القضــاء الغطــاء ملثــل هــذه االنتهــاكات إذ ميتنــع عــن التحقيــق بشــكل كامــل ونزيــه فيهــا فيفلــت 

مرتكبوهــا مــن العقــاب. وحتــى يف الحــاالت التــي يتمكــن فيهــا الضحايــا مــن الحصــول عــىل حكــم إيجــايب، 

كــا جــرى إثــر مقاضــاة مقــدم برنامــج تلفزيــوين بتهمــة التشــهر عــىل ســبيل املثــال67، ال تنفــذ الســلطات 

ــم املســاءلة عــن أعــال التعذيــب أو غــره مــن صنــوف ســوء  ــاً مــا ال تت هــذه األحــكام بشــكل عــام. غالب

املعاملــة أو االختفــاء القــري أو قتــل النشــطاء.

4 . 1 االعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة

 منــذ شــهر يوليو/متــوز 2013، شــهدت مــرص اعتقــاالت واســعة النطــاق ملؤيــدي الرئيــس املخلــوع مــريس، 

فضــالً عــن عــدة موجــات اعتقــاالت ضــد مدافعــني عــن حقــوق اإلنســان وناشــطني يف هــذا املجــال. وباســم 

تطبيــق قانــون التظاهــر الــذي اعتمــده الرئيــس املؤقــت عــديل منصــور، تــم اعتقــال عــدد مــن الناشــطني 

وإحالتهــم للمحاكمــة والحكــم عليهــم بالحبــس لخرقهــم قانــون التظاهــر بتهــم ملفقــة. لكــن يف الســنوات 

التاليــة، أصبحــت التهمــة الشــائعة املســتخدمة ضــد الناشــطني »االنتــاء إىل تنظيــم محظور/إرهــايب« و«نــرش 

ــطني  ــال الناش ــي باعتق ــن الوطن ــوات األم ــة وق ــوم الرشط ــر. تق ــة التظاه ــة إىل تهم ــة« باإلضاف ــار كاذب أخب

ــل  ــيطة مث ــال بس ــكاب أفع ــبب ارت ــور بس ــم محظ ــاء إىل تنظي ــي أو االنت ــن القوم ــاك األم ــم بانته واتهامه

التلويــح بعالمــة قــوس قــزح خــالل حفــل موســيقي68 أو ارتــداء قميــص مــع عبــارة تنــدد بالتعذيــب69، مــع 

ــرتات  ــي ســتعاقب عــىل هــذه األعــال الســلمية باالحتجــاز لف ــة الت ــل عــىل دعــم الســلطة القضائي التعوي

طويلــة.

المدون عالء عبد الفتاح و حملة »ال للمحاكمات العسكرية للمدنيين«

ــة  ــم وقف ــني« إىل تنظي ــكرية للمدني ــات العس ــة »ال للمحاك ــت حمل ــاين 2013، دع ــن الث يف نوفمرب/ترشي

احتجاجيــة أمــام الربملــان ضــد مــادة يف مــرشوع الدســتور )آنــذاك( تســمح مبحاكــات عســكرية للمدنيــني. 

اعتقلــت الرشطــة بوحشــية 34 شــخصاً، مبــا يف ذلــك 13 ناشــطاً، ورضبــت بعضهــم. تــم نقــل املعتقلــني الذكــور 

إىل مركــز للرشطــة، يف حــني تــم إطــالق املتظاهــرات اإلنــاث وتركهــن عنــد منتصــف الليــل يف الصحــراء جنــوب 

ــوات خاصــة  ــل ق ــن قب ــاح م ــد الفت ــال الناشــط واملــدون عــالء عب ــم اعتق ــرور يومــني، ت القاهــرة. وبعــد م

ــة  ــر املحمول ــزة الكمبيوت ــل أجه ــه مث ــف. متــت مصــادرة بعــض مقتنيات ــرة توقي ــن دون مذك ــه م ــن منزل م

ــرة  ــم املظاه ــالء بتنظي ــم ع ــف. اتُه ــرة توقي ــود مذك ــدم وج ــال ع ــوين يف ح ــر قان ــر غ ــو أم ــف، وه والهوات

وبعــد إعــادة محاكمتــه، صــدر بحقــه حكــم بالحبــس ملــدة خمــس ســنوات يف العــام 2015. كــا ُحكــم عــىل 

املتهمــني الثانيــة عــرش اآلخريــن معــه بالحبــس ملــدة ثــالث ســنوات وُحكــم عــىل شــخص آخــر بالحبــس 
ملــدة خمــس ســنوات إذ كان ميلــك ســكيناً.70

كــا تــم اعتقــال عــدة نشــطاء مــن حركــة شــباب 6 أبريــل وغرهــا مــن التنظيــات وصــدر الحكــم عليهــم 

بالحبــس عــىل خلفيــة مشــاركتهم أو دعوتهــم للتظاهــر أو اإلرضابــات يف العامــني 2014 و2015. وقــد تعــرض 

العديــد منهــم للتعذيــب أو ســوء املعاملــة أثنــاء االحتجــاز أو تــم وضعهــم يف الحبــس االنفــرادي، كــا هــي 

الحــال مــع الناشــط أحمــد دومــة.71 وقــد لجــأ البعــض إىل إرضابــات جزئيــة عــن الطعــام ســعياً إىل تحســني 



العثور على كبش فداء: قمع المدافعين عن حقوق اإلنسان والحريات باسم مكافحة اإلرهاب والحفاظ على األمن20 

ــاص  ــاغ برص ــياء الصب ــطة ش ــل الناش ــم قت ــم. ت ــتمرار احتجازه ــىل اس ــاج ع ــم أو االحتج ــروف احتجازه ظ

رشطــة مكافحــة الشــغب أثنــاء مشــاركتها يف مســرة مــع ناشــطني آخريــن إىل ميــدان التحريــر يف 24 ينايــر/

كانــون الثــاين 2015. 72  وكانــت األجهــزة األمنيــة متوتــرة قبــل حلــول ذكــرى انتفاضــة 25 يناير/كانــون الثــاين، 

تقــوم بتفتيــش منــازل يف وســط القاهــرة واعتقــال نشــطاء يعيشــون يف املنطقــة املجــاورة مليــدان التحريــر.73 

ــم  ــن منازله ــطاء م ــدة نش ــىل ع ــض ع ــي القب ــر 2016، ألق ــون الثاين/يناي ــبقت 25 كان ــي س ــام الت ويف األي

وتعرضــوا للتعذيــب أو غــره مــن رضوب ســوء املعاملــة أثنــاء االحتجــاز. تــم تجميــع عــرشة موقوفــني ضمــن 

قضيــة واحــدة واتهمــوا باالنتــاء إىل تنظيــم وهمــي هــو »حركــة 25 ينايــر« والتحريــض عــىل التظاهــر يف 25 
يناير/كانــون الثــاين 2016. 74

المحامي مالك عدلي ونقل تبعية جزيرتين في البحر األحمر إلى المملكة 
العربية السعودية

شــهد العــام 2016 عــودة احتجاجــات واســعة النطــاق واعتقــاالت جاعيــة يف الشــوارع، خاصــة ملتظاهريــن 

ــاء  ــم أثن ــن منازله ــي م ــن الوطن ــل األم ــن قب ــم م ــم اعتقاله ــطني ت ــان وناش ــوق اإلنس ــن حق ــني ع ومدافع

ــا بــني  ــة جــرى توقيعه ــرة عــىل اتفاقي ــك بســبب االحتجاجــات الكب ــم ذل مداهــات يف ســاعات الفجــر. وت

ــني يف البحــر األحمــر  ــة جزيرت ــة ونقــل تبعي ــة الســعودية لرتســيم حدودهــا البحري مــرص واململكــة العربي

إىل اململكــة العربيــة الســعودية. تــم اعتقــال أكــر مــن 1200 شــخص يف أبريل/نيســان 2016. 75  ومــن بــني 

املعتقلــني محامــي حقــوق اإلنســان مالــك عــديل، مــن املركــز املــرصي للحقــوق االقتصاديــة واالجتاعيــة – 

الــذي يزعــم أنــه تعــرض للتعذيــب أثنــاء االحتجــاز وظــل يف الحبــس االنفــرادي؛76 ومحامــي حقــوق اإلنســان 

ــت،  ــى ثاب ــات، ومن ــة للحقــوق والحري ــة املرصي ــس الهيئ ــر مجل ــه، مدي ــد الل ــن77 وأحمــد عب ــم محمدي هيث

املدافعــة عــن حقــوق األقليــات واملوظفــة لــدى مجلــس الهيئــة املرصيــة للحقــوق والحريــات78، والصحفــي 

ــة نفســها يف مداهمــة  ــذي اعتقــل مــن داخــل النقاب ــدر ال ــة الصحفيــني عمــرو ب وعضــو مجلــس إدارة نقاب

غــر مســبوقة عــىل نقابــة الصحفيــني.79 وقــد ُوجهــت إليهــم تهــم مبوجــب قوانــني مكافحــة اإلرهــاب وقانــون 

الجمعيــات وقانــون التظاهــر، فضــالً عــن أحــكام أخــرى مــن قانــون العقوبــات تنتهــك حريــة التعبــر. تــم 

ــن أعضــاء  ــة م ــل ثالث ــد أحي ــس االحتياطــي. وق ــد قضــاء خمســة أشــهر يف الحب ــة بع ــم بكفال ــراج عنه اإلف

مجلــس نقابــة الصحفيــني، مبــا يف ذلــك رئيســها الســابق يحيــى كلــش، للمحاكمــة بتهمــة »إيــواء صحفيــني 
ــني.«80 مطلوب

ــن  ــطاً م ــن 190 ناش ــر م ــال أك ــم اعتق ــران 2017، ت ــان ويونيو/حزي ــني أبريل/نيس ــدة ب ــرتة املمت ــالل الف خ

ــن  ــر، م ــاعات الفج ــات يف س ــاء مداه ــازلهم أثن ــن منـ ــم م ــة، معظمه ــة مختلف ــية معارض ــات سياس خلفي

قبــل األمــن الوطنــي والرشطــة يف 21 محافظــة مزامنــة مــع مناقشــة وإقــرار الربملــان لالتفاقيــة مــع اململكــة 

العربيــة الســعودية عــىل الرغــم مــن حكــم صــادر عــن املحكمــة اإلداريــة يقــي بإلغــاء االتفاقيــة.81 وبحلــول 

ــاء إىل  ــاً »باالنت ــوا أيض ــا اتهم ــاز. ك ــن االحتج ــون ره ــم ال يزال ــن نصفه ــل م ــطس/آب 2017، كان أق أغس

تنظيــات محظورة/إرهابيــة«؛ »التحريــض عــىل التظاهــر« و«نــرش أخبــار كاذبــة«، فضــالً عــن تهــم أخــرى. 

ــد  ــة التظاهــر يف اإلســكندرية ويف صعي ــد مــن محامــي حقــوق اإلنســان عــىل خلفي ــم اعتقــال العدي كــا ت

ــاين مــن العــام 2017. مــرص يف النصــف الث

االعتقال الالإنساني للمحامي إبراهيم متولي

يف العــام 2017، تعــرض اثنــان مــن املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان لالختفــاء القــري أثنــاء قيامهــا بحملــة 

ضــد االختفــاء القــري. ألقــي القبــض عــىل إبراهيــم متــويل، املحامــي ومنســق رابطــة أرس املختفــني قريــاً يف 

مــرص، وهــو نفســه أب لشــخص مختــف، يف مطــار القاهــرة يف ســبتمرب/أيلول 2017 أثنــاء توجهــه إىل جنيــف 

حيــث كان مدعــواً لاللتقــاء بفريــق األمــم املتحــدة العامــل املعنــي بحــاالت االختفــاء القــري خــالل مجلــس 

األمــم املتحــدة لحقــوق اإلنســان. اختفــى متــويل ملــدة يومــني ثــم مثــل أمــام نيابــة أمــن الدولــة. وقــد اتُهــم 

»بــإدارة تنظيــم غــر قانــوين« و»نــرش أخبــار كاذبــة« و»االتصــال بكيانــات أجنبيــة لتقويــض األمــن القومــي«. 

وهــو قــد زعــم أنــه تعــرض أثنــاء اختفائــه للتعــري والصعــق بالكهربــاء والــرب يف مقــر األمــن الوطنــي. ويف 

ســجن العقــرب يف طــرة بالقاهــرة، أفــاد انــه قــد وضــع يف زنزانــة قــذرة مــع مرحــاض غــر صالــح لالســتخدام 

البــرشي؛ وقــد تــم قطــع الكهربــاء عــن الزنزانــة وتــم إغــالق النافــذة – املصــدر الوحيــد للضــوء – ثــم غمــر 

الزنزانــة بامليــاه. باإلضافــة إىل ذلــك، رفضــت إدارة الســجن الســاح بدخــول أي منتجــات للنظافــة الشــخصية 

ــم اعتقــال وإخفــاء املدافــع  ــاً يف الحبــس االحتياطــي.82 مــن جهــة أخــرى، ت ــة. وهــو حالي أو مالبــس داخلي

عــن حقــوق اإلنســان، أحمــد أماشــة، الــذي كان ناشــطاً يف الجمعيــة نفســها يف مــارس/آذار 2017. وقــال يف 

شــهادته: »يف اليــوم األول مــن توقيفــي، جــردوين مــن كل مالبــي وعلقــوين مــن يــدي – اللتــني كانتــا ال تــزاالن 

مقيدتــني خلــف ظهــري. أجــربت عــىل النــوم عــىل ظهــري. تعرضــت لصدمــات كهربائيــة يف اليومــني العــارش 

والثــاين عــرش مــن احتجــازي. ويف اليــوم الثــاين، هــددوا باغتصــايب إذا مل أعــرتف بأشــياء مل أقــم بهــا. عندمــا 

ــايت واغتصابهــن«.  رفضــت ذلــك، عمــدوا إىل إدخــال عصــا يف فتحــة الــرشج. وهــددوا بإحضــار زوجتــي وبن

وهــو حاليــاً يف الحبــس االحتياطــي.83 كــا هنالــك مؤِسســة مشــاركة أخــرى للرابطــة، حنــان بــدر الديــن، التــي 

ال تــزال محتجــزة حتــى يومنــا هــذا. وكان قــد ألقــي القبــض عليهــا يف مايو/أيــار 2017 أثنــاء زيارتهــا أحــد 

املحتجزيــن يف الحبــس الســتجوابها عــن أســاء أشــخاص مختفــني، مبــا يف ذلــك زوجهــا. وهــي متهمــة باالنتــاء 
لتنظيــم محظــور وتهريــب أشــياء غــر مرشوعــة داخــل الســجن )ورقــة عليهــا مالحظــات(.84
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باإلضافة إىل حاالت االختفاء القري والتعذيب، باتــت الوفاة يف الحجز ظاهــرة واسعة االنتشار يف مرص منذ 

متوز/يوليو 2013، وذلــك بشــكل رئيــي بســبب اإلهــال الطبي. وقــد أثــر ذلــك أيضــاً عــىل املدافعــني عــن 

ــويب جــال  ــويف الناشــط الن ــاين 2017، ت ــن الث حقــوق اإلنســان والناشــطني يف هــذا املجــال. يف نوفمرب/ترشي

ــالج داء  ــولني لع ــن األنس ــرم م ــه ح ــم أن ــث يُزع ــوان حي ــجون أس ــد س ــي يف أح ــال طب ــبب إه رسور بس

الســكري. وهــو كان قــد اعتُقــل يف ســبتمرب/أيلول 2017 مــع نشــطاء ومتظاهريــن آخريــن مــن النوبــة كانــوا 

قــد قامــوا بتنظيــم مســرة عــىل أنغــام موســيقى نوبيــة خــالل عطلــة العيــد. 85 وقــد أطلــق رساح املتهمــني 

اآلخريــن يف وقــت الحــق بكفالــة. وهــم يواجهــون تهــم تتعلــق بالتظاهــر ويحاكمــون أمــام محكمــة أمــن 

ــة للطــوارئ. الدول

4 . 2 تدابير األمن الوطني التعسفية

قامــت هيئــة األمــن الوطنــي مبنــع مدافعــني عــن حقــوق اإلنســان وناشــطني مرصيــني مــن الســفر بشــكل 

غــر قانــوين »ألســباب أمنيــة« مــن دون أمــر قضــايئ وصــادرت جــوازات ســفرهم بســبب عزمهــم املشــاركة يف 

اجتاعــات أو دورات تدريبيــة أو مؤمتــرات يف الخــارج حيــث كان يُفــرتض بهــم التحــدث عــن حالــة حقــوق 

اإلنســان يف مــرص.86 فأصبحــت أنشــطة املنــارصة الدوليــة، مبــا يف ذلــك ضمــن آليــات األمــم املتحــدة لحقــوق 

اإلنســان، تشــكل خطــراً عــىل املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان الذيــن يعيشــون يف مــرص والذيــن قــد يواجهــون 

أعــاالً انتقاميــة. مــن أحــدث األعــال االنتقاميــة ضــد مدافعــني عــن حقــوق اإلنســان يعملــون لــدى األمــم 

املتحــدة، إبراهيــم متــويل، منســق رابطــة أرس املختفــني قريــاً يف مــرص. فقــد تــم اعتقالــه يف مطــار القاهــرة 

عندمــا كان متوجهــاً إىل جنيــف يف ســبتمرب/أيلول 2017. 87  كــا تــم إلقــاء القبــض عــىل الصحفــي والباحــث 

إســاعيل اإلســكندراين – وهــو أحــد الخــرباء القالئــل يف منطقــة ســيناء - يف نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2015 لــدى 

وصولــه إىل مــرص مــن أملانيــا. وعقــب االســتجواب يف املطــار، عــر ضبــاط األمــن عــىل مقــاالت حــول الوضــع 

الســيايس واألمنــي   يف ســيناء عــىل جهــاز كمبيوتــره املحمــول. وهــو منــذ ذلــك الحــني يف الحبــس االحتياطــي 

ــن  ــة ع ــار كاذب ــرش أخب ــورة ون ــلمني املحظ ــوان املس ــة اإلخ ــاء إىل جاع ــة االنت ــه بتهم ــار محاكمت يف انتظ
انتهــاكات حقــوق اإلنســان عــىل أيــدي قــوات األمــن يف ســيناء.88

بعــد مصــادرة جــوازات ســفرهم، يتــم عــادة اســتدعاء النشــطاء املمنوعــني مــن الســفر مــن قبــل هيئــة األمــن 

الوطنــي إىل مكاتبهــا ويتــم اســتجوابهم حــول الغــرض مــن الرحلــة ونشــاطهم ورأيهــم يف النظــام وانتاءاتهــم 

السياســية؛ كــا يُطلــب منهــم إعــالم وطلــب إذن األمــن الوطنــي يف املســتقبل قبــل الســفر إىل أي ورش عمــل 

أو اجتاعــات يف الخــارج. كــا تــم منــع العديــد مــن أعضــاء منظــات حقــوق اإلنســان الدوليــة والصحفيــني 

والباحثــني مــن دخــول مــرص ألســباب أمنيــة.89 تُســتخدم أوامر اســتدعاء األمــن الوطنــي كأداة لتخويف النشــطاء 

مبــا يف ذلــك أولئــك الذيــن يعملــون لحســاب منظــات حقــوق اإلنســان أو للضغــط عليهــم إلعطــاء معلومــات 

عــن نشــطاء أو زمــالء آخريــن يف نفــس الجمعيــة. يقــرر الكثــرون مغــادرة مــكان عملهــم لتجنــب هــذا النــوع 

مــن املضايقــات. إن قــادة اتحــادات الطــالب يف الجامعــات والنقابــات العاليــة معرضــون بشــكل خــاص ملثــل 
هــذا التخويــف أو االنتقــام إذ ميكــن فصلهــم بشــكل تعســفي مــن الجامعــة أو مــن مــكان عملهــم.90

ــاد  ــد يع ــم. فق ــي يف حياته ــن الوطن ــة األم ــل هيئ ــن تدخ ــاً م ــاً أيض ــم حديث ــرج عنه ــطون املف ــاين الناش يع

اعتقالهــم يف حــال توقيفهــم عنــد نقــاط التفتيــش للتحقــق مــن وضعهــم القانــوين. كــا أنهــم قــد يتعرضــون 

للتهديــد قبــل اإلفــراج عنهــم لالمتنــاع عــن التحــدث عــن ســوء املعاملــة التــي تعرضــوا لهــا أثنــاء االحتجــاز 

إىل منظــات حقــوق اإلنســان أو وســائل اإلعــالم. قــد يجــد الناشــطون املعروفــون صعوبــة يف العثــور عــىل 

عمــل مــن جديــد وإعــادة االندمــاج يف املجتمــع خاصــة بعــد فــرتات االحتجــاز الطويلــة. ويف بعــض الحــاالت، 

ــكل  ــكام بش ــذه األح ــتخدام ه ــم اس ــم. يت ــالق رساحه ــد إط ــة بع ــة الرشط ــاً مبراقب ــم أحكام ــدر املحاك تص

تعســفي ومفــرط مــن قبــل األمــن الوطنــي والرشطــة للتمعــن يف مضايقــة الناشــطني.91 وفيــا يتعلــق بإحــدى 

املظاهــرات يف نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2013، أكــدت محكمــة االســتئناف يف أبريل/نيســان 2014 الحكــم 

الصــادر ضــد الناشــطني أحمــد ماهــر ومحمــد عــادل، مــن حركــة شــباب 6 أبريــل، واملــدون أحمــد دومــة، 

القــايض بغرامــة والحبــس ملــدة ثــالث ســنوات يف الســجن مــع األشــغال الشــاقة وثــالث ســنوات تحــت مراقبــة 

الرشطــة بعــد إطــالق رساحهــم. وبعــد إنهــاء االثنــان األوالن حكمهــا وتــم اإلفــراج عنهــا، فــرت الرشطــة 
عمليــة املراقبــة بوجــوب بقائهــا يف مركــز الرشطــة األقــرب إىل منزلهــا ملــدة 12 ســاعة يف اليــوم.92

الصعوبات التي تعترض تنظيم مؤتمرات لحقوق اإلنسان

ــوق اإلنســان.  ــاً ملنظــات حق ــاً حقيقي ــرات تحدي ــل واملؤمت ــة وورش العم ــدورات التدريبي ــم ال ــح تنظي أصب

ــوق  ــة بحق ــة متصل ــتضافة فعالي ــال اس ــرتدد حي ــطة ت ــذه األنش ــل ه ــتخدامها ملث ــن اس ــي ميك ــن الت فاألماك

ــة  ــرات نقاب ــات ومؤمت ــر اجتاع ــى مق ــي. فحت ــن الوطن ــن األم ــات م ــه مضايق ــد تواج ــا ق ــان ألنه اإلنس

الصحفيــني أصبحــت بعيــدة عــن متنــاول منظــات حقــوق اإلنســان يف معظــم األوقــات. بشــكل عــام، عندمــا 

توافــق مؤسســة مــا عــىل اســتضافة فعاليــة مــن هــذا النــوع، قــد يتــم إلغــاء الحجــز يف آخــر لحظــة بنــاء عــىل 

أوامــر مــن األمــن الوطنــي أو يطلــب املضيــف مــن املنظمــني تقديــم طلــب إىل األمــن الوطنــي الــذي يرفضــه 

أو يقــوم أحيانـًـا ضبــاط مبالبــس مدنيــة بالطلــب إىل املنظمــني تقديــم نســخ مــن هويــات املشــاركني أو إلغــاء 

الحجــز. وكمــؤرش عــىل مــدى صعوبــة تنظيــم مؤمتــرات أو ورش عمــل يف مــرص، يف العــام 2016، وألول مــرة 

منــذ 22 عامــاً، ألغــى معهــد القاهــرة لدراســات حقــوق اإلنســان مدرســته الصيفيــة للشــباب.93 لقــد تخــرج 
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العديــد مــن املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان مــن تلــك املدرســة يف املــايض. قــد ال يــزال باإلمــكان تنظيــم ورش 

عمــل قصــرة ومتواضعــة يف حــال كان اســم املنظــم غــر مألــوف لــدى األمــن الوطنــي. خالفــاً ذلــك، يجــب 

إقامــة مثــل هــذه الفعاليــات يف مقــر املنظــات غــر الحكوميــة.

إن خطــر مداهــات الرشطــة واألمــن الوطنــي التــي تســتهدف مقــار منظــات حقــوق اإلنســان يشــكل مصدر 

قلــق مســتمر للعاملــني يف هــذه املنظــات. فقــد متــت مداهمــة مكتــب املركــز املــرصي للحقــوق االقتصاديــة 

واالجتاعيــة يف القاهــرة مــن قبــل الرشطــة يف منتصــف الليــل يف ديســمرب/كانون األول 2013 مــن دون مذكــرة 

تفتيش.وقــد قامــت الرشطــة بنهــب املقــر وصــادرت أجهــزة الكمبيوتــر واعتقلــت املوظفــني املوجوديــن يف 

ــرب  ــة ع ــادرة إذاعي ــا، وهــي مب ــة حريتن ــب إذاع ــة مكت ــى. 94 ويف أبريل/نيســان 2015، داهمــت الرشط املبن

ــض عــىل مديرهــا  ــي القب ــف. فألق ــس لدراســات التســامح ومناهضــة العن ــز األندل ــل مرك ــن قب ــت م اإلنرتن

الــذي اتهــم ببــث محتــوى ســمعي بــرصي مــن دون إذن. 95 كــا يتعــرض موظفــو منظــات حقــوق اإلنســان 
للمضايقــات وخطــر االعتقــال أثنــاء إجــراء البحــوث امليدانيــة. 96

4 . 3 المراقبة وحمالت التشهير والرقابة

ــىل  ــت ع ــم التنص ــه يت ــرص أن ــال يف م ــذا املج ــطون يف ه ــان والناش ــوق اإلنس ــن حق ــون ع ــرتض املدافع يف

مكاملاتهــم الهاتفيــة مــن قبــل األجهــزة األمنيــة ومراقبــة بعــض تحركاتهــم واجتاعاتهــم املهنيــة. قبــل العــام 

ــان.  ــوق اإلنس ــن حق ــني ع ــني املدافع ــل ب ــذا التطف ــل ه ــة ملث ــاالت فردي ــن ح ــث ع ــم الحدي 2013، كان يت

لكــن ومنــذ عــام 2013، تــم تأكيــد، باألدلــة، االعتقــاد الراســخ بقيــام األجهــزة األمنيــة مبراقبــة املدافعــني عــن 

حقــوق اإلنســان والناشــطي يف هــذا املجــال عــىل أثــر بــث مكاملــات هاتفيــة مســجلة للجمهــور مــن قبــل 

مضيفــني يف التلفزيــون داعمــني للحكومــة.97 كــا يتــم التقــاط صــور للمدافعــني عــن حقــوق اإلنســان بشــكل 

خفــي وبثهــا عــىل شاشــة التلفزيــون لتشــويه ســمعتهم. إن هــذا النــوع مــن املراقبــة مــن دون أمــر قضــايئ 

وبــث االتصــاالت أو الصــور مــن دون موافقــة هــو مبثابــة انتهــاك للقانــون املــرصي.98 فنظــراً إىل أن الحكومــة 

ــتخدام  ــاً اس ــوق اإلنســان واألشــخاص عموم ــن حق ــون ع ــار املدافع ــة، يخت ــات الهاتفي ــىل املكامل تتنصــت ع

تطبيقــات الهواتــف األكــر أمانــاً واألرخــص عمومــاً. غــر أن الحكومــة قــد اســتهدفت هــذه التطبيقــات أيضــاً 
يف عــدة مناســبات.99

ــوق اإلنســان أو  ــن حق ــني ع ــة يف حمــالت تشــويه ضــد املدافع ــة املرب ــات الهاتفي ــتخدام املحادث ــم اس يت

النشــطاء أو املعارضــني السياســيني الذيــن ال مُينحــون عــادة أي مســاحة للــرد أو الدفــاع عــن أنفســهم ضــد 

ــة  ــات أجنبي ــر مــع جه ــة والتآم ــا يتمحــور التشــويه حــول اتهامــات بالخيان ــاً م ــل هــذه الهجــات. غالب مث

ــات  ــش ومؤسس ــة الجي ــىل كراهي ــض ع ــة والتحري ــدة الوطني ــي والوح ــن القوم ــض األم ــرص وتقوي ــد م ض

الدولــة والتمويــل األجنبــي وتلقــي التدريــب يف الخــارج لنــرش الفــوىض يف البــالد والتعــاون مــع »الجاعــات 

ــة  اإلرهابيــة« والتعــاون مــع اإلخــوان املســلمني.100 تعتــرب منظــات حقــوق اإلنســان مــن األهــداف املفضل

لحمــالت التشــهر هــذه، خاصــة بعــد الهجــات اإلرهابيــة. فيتــم تصويرهــا عــىل أنهــا تــربر اإلرهــاب وتفتقــر 

إىل التعاطــف مــع قــوات األمــن التــي متــوت يف مثــل هــذه الهجــات. كــا تــم التشــهر مبنظــات حقــوق 

ــا مــع األشــخاص املثليــني ومعارضــة ترشــيح ســفر مــرصي ســابق ملنصــب  اإلنســان مؤخــراً بســبب تضامنه

املديــر العــام لليونســكو نظــراً لحالــة حريــة التعبــر يف مــرص. وقــد أحــال رئيــس الربملــان شــكوى مــن عضــو 

برملــان مؤيــد للحكومــة إىل النائــب العــام يف هــذا الصــدد.101 قبيــل االنتخابــات الرئاســية لســنة 2018، وصفت 

الصحــف املواليــة للنظــام املنظــات املســتقلة املعنيــة بحقــوق اإلنســان بأنهــا عــىل صلــة بجاعــات إرهابيــة 
ودعــت إىل اعتبارهــا غــر مؤهلــة ملراقبــة االنتخابــات.102

الهجمات اإللكترونية وانتهاك الخصوصية

يتعــرض املدافعــون عــن حقــوق اإلنســان والناشــطون يف هــذا املجــال بانتظــام ملحــاوالت خــرق لربيدهــم 

اإللكــرتوين وحســاباتهم عــىل فيســبوك. ويف اآلونــة األخــرة، اتخــذت الهجــات عــىل الربيــد اإللكــرتوين بعــداً 

جديــداً باســتخدام تقنيــة »التصيــد االحتيــايل«. وأكــرب هجــوم إلكــرتوين معــروف ضــد املدافعــني عــن حقــوق 

اإلنســان املرصيــني هــو ذلــك املعــروف باســم »نايــل فيــش«. فقــد تــم اســتهداف ســبع منظــات مســتقلة 

لحقــوق اإلنســان. وصــف تقريــر أحــد الخــرباء الهجــوم بأنــه »حملــة تصيــد واســعة النطــاق«، حيــث »جميــع 

ــغي  ــاه(، وأن مش ــة أدن ــى مراجع ــة 173« )يُرج ــاً يف القضي ــة أيض ــت متورط ــا كان ــي حددناه ــداف الت األه

»نايــل فيــش« يربهنــون عــن معرفــة عميقــة باملنظــات غــر الحكوميــة املرصيــة وأنهــم قــادرون عــىل نــرش 
هجــات التصيــد يف غضــون ســاعات مــن اإلجــراءات الحكوميــة، مثــل االعتقــاالت.«103

الرقابة عبر شبكة اإلنترنت وخارجها

تخضــع وســائل اإلعــالم املرصيــة الحكوميــة والخاصــة إىل حــد كبــر لســيطرة الحكومــة. ويتــم فصــل جميــع 

األصــوات النقديــة تقريبــاً مــن الربامــج التلفزيونيــة. مثــة هجــرة جاعيــة للربامــج التلفزيونيــة النقديــة منــذ 

العــام 2013. وقــد اســتقال مقدمــو برامــج أو أجــربوا عــىل االســتقالة وتــم وقــف برامجهــم بســبب الرقابــة 

أو التهديــدات التــي تلقوهــا.104 كــا مثــة رقابــة عــىل املفكريــن والكتــاب النقديــني.105 وقــد متــت مداهمــة 



 23 مصر

ــة  ــة، مثــل املكتبــات واملراكــز الثقافي ــة الثقافي ــات الفني مراكــز االجتاعــات ملناقشــة األفــكار وعقــد الفعالي

التــي ميلكهــا مدافعــون عــن حقــوق اإلنســان وناشــطون، فضــالً عــن أماكــن تجمــع الناشــطني مثــل املقاهــي، 

ــا الشــبكة  ــة نرشته ــن صحيف ــدد م ــام 2014، متــت مصــادرة ع ــة.106 ويف الع ــذار مختلف ــا تحــت أع وإغالقه

العربيــة ملعلومــات حقــوق اإلنســان مــن قبــل الرشطــة. تجمــع جريــدة »وصلــة« كتابــات مدونــني وناشــطني 

عــرب اإلنرتنــت لتزويــد الجمهــور بنســخة مطبوعــة مــن الكتابــات عــىل اإلنرتنــت.107 غــر أن شــبكة اإلنرتنــت 

هــي التــي تشــكل التحــدي الرئيــي للحكومــة، خاصــة شــبكات التواصــل االجتاعــي مثــل فيســبوك وتويــرت 

ــج  ــل نه ــة. متث ــن الهوي ــن دون الكشــف ع ــة وم ــكار بحري ــل األف ــكان نق ــزال باإلم ــث إذ ال ي ــوب حي ويوتي

الحكومــة بالبحــث عــن التكنولوجيــا واملســاعدة التقنيــة يف الخــارج ملراقبــة اإلنرتنــت عــىل نطــاق واســع، مبــا 

يف ذلــك فرنســا وإيطاليــا وأملانيــا.108 مل تنجــح هــذه الصفقــات إال جزئيــاً بفضــل احتجاجــات املجتمــع الــدويل 
والوطنــي لحقــوق اإلنســان الــذي عرقــل بعــض الصفقــات.109

كإجــراء بائــس لفــرض الرقابــة عــىل اإلنرتنــت، حجبــت الحكومــة مواقــع مســتقلة ونقديــة ومعارضــة. فمنــذ 

مايو/أيــار 2017، تــم حجــب أكــر مــن 400 موقــع، مبــا يف ذلــك املواقــع اإلخباريــة التاليــة: مــدى مــرص، ديــي 

ــة ملعلومــات حقــوق  ــون العــريب، مواقــع منظــات حقــوق اإلنســان: الشــبكة العربي ــوز إيجيبــت، تلفزي ني

اإلنســان، الهيئــة املرصيــة للحقــوق والحريــات ومراســلون بــال الحــدود. كــا تــم حجــب مواقــع VPN التــي 
تســمح ملســتخدمي اإلنرتنــت بالوصــول إىل هــذه املواقــع املحجوبــة.110
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5. المالحقة القضائية والقانونية 
للمدافعين عن حقوق اإلنسان 

والمنظمات

ــع املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان الذيــن متــت مقابلتهــم يف معــرض هــذه الدراســة أن القضــاء  أكــد جمي

ــطني  ــان والناش ــوق اإلنس ــن حق ــني ع ــاد املدافع ــة الضطه ــتخدمها الحكوم ــي تس ــية الت ــح األداة الرئيس أصب

يف هــذا املجــال. ونظــراً إىل نطــاق األنشــطة املجرمــة يف عــدة قوانــني والصياغــة املبهمــة للجرائــم املتعلقــة 

ــة واملدعــني العامــني  ــدول ، يســهل عــىل الرشطــة القضائي باإلرهــاب أو األحــكام األخــرى املتعلقــة بأمــن ال

ــم  ــم ومعاقبته ــم ومحاكمته ــطاء ومالحقته ــان والنش ــوق اإلنس ــن حق ــني ع ــىل املدافع ــض ع ــاة القب والقض

ــة  ــام بالنياب ــكل ع ــاة بش ــون والقض ــون العام ــل املدع ــك، يعم ــىل ذل ــالوة ع ــن ع ــم. لك ــذه الجرائ ــىل ه ع

عــن الحكومــة ملعاقبــة املارســة الســلمية لحريــة التعبــر والتجمــع وتكويــن الجمعيــات، ويتغاضــون عــن 

انتهــاكات هــذه الحقــوق ويوفــرون الغطــاء لألجهــزة األمنيــة لتربيــر عمليــات القتــل غــر القانــوين واالختفــاء 

القــري والتعذيــب أو غــره مــن رضوب املعاملــة الســيئة. فقــد أصــدر بعــض القضــاة أحكامــاً قاســية جــداً. 

ــن  ــون ع ــا تك ــد م ــة باســتقالل القضــاء هــي أبع ــم الحكوم ــر أن مزاع ــة قضــاة مســتقلني، غ ال شــك أن مث

ــة. الحقيق

5 . 1 القضية رقم 173 لسنة 2011: منع سفر وتجميد لألصول 
ومالحقات قضائية ال تنتهي

يف العــام 2013، جــرت محاكمــة 43 عامــالً لــدى منظــات غــر حكوميــة دوليــة، مبــا يف ذلــك عاملــون أجانــب، 

ــة رقــم 173 املسيســة إىل أبعــد حــد لســنة  ــل أجنبــي مــن دون إذن يف القضي وإدانتهــم بتهمــة تلقــي متوي

2011 )املشــار إليهــا باســم »قضيــة التمويــل األجنبــي«(. واســتناداً إىل قانــون الجمعيــات لســنة 2002، ُحكــم 

ــاً يعيشــون يف مــرص(، والحبــس ملــدة ســنتني  ــذ )لـــ11 مرصي عليهــم بالحبــس ملــدة عــام مــع وقــف التنفي

وغرامــة )لثالثــة مرصيــني وأجنبيــني( والحبــس ملــدة خمــس ســنوات )لـــ27 مــن الرعايــا األجانــب واملرصيــني 

الذيــن متــت محاكمتهــم غيابيــاً(. تــم إغــالق املنظــات األجنبيــة، وهــي املعهــد الجمهــوري الــدويل واملعهــد 

الدميقراطــي الوطنــي وفريــدوم هــاوس واملركــز الــدويل األمريــي للصحفيــني ومؤسســة كونــراد أدينــاور.111 

بــدأت القضيــة بإنشــاء لجنــة تقــي حقائــق حكوميــة للنظــر يف التمويــل األجنبــي للمنظــات غــر الحكوميــة 

ووضعهــا مبوجــب قانــون الجمعيــات القديــم. وقــد جمــع التقريــر معلومــات مــن عــدة مصــادر مبــا يف ذلــك 

ــة العــام 2011، داهمــت الرشطــة مكاتــب منظــات غــر  ــة األمــن الوطنــي واملباحــث العامــة. يف نهاي هيئ

حكوميــة أجنبيــة ومنظمتــني وطنيتــني لحقــوق اإلنســان )املركــز العــريب الســتقالل القضــاء واملحامــاة ومرصــد 

امليزانيــة وحقــوق اإلنســان(، وقــد تــم اســتدعاء موظفــني مــن هــذه املنظــات للتحقيــق.

حتــى هــذا اليــوم، يتــم احتجــاز يف ســياق القضيــة 173 لســنة 2011 عــدداً كبــراً مــن املدافعــني عــن حقــوق 

اإلنســان، مبــا يف ذلــك مدافعــات عــن حقــوق اإلنســان مــددات بخطــر الحبــس وإغــالق مؤسســاتهن. يف نهايــة 

العــام 2017 – بعــد ســت ســنوات مــن بــدء التحقيقــات – مل تكــن القضيــة قــد أغلقــت كــا مل يتــم توجيــه 

االتهامــات أو اإلحالــة إىل املحاكمــة. معظــم منظــات حقــوق اإلنســان املســتقلة إمــا متورطــة يف القضيــة أو 

يعتقــد أنهــا متورطــة.

منظمات وناشطو حقوق اإلنسان المشاركون في قضية التمويل األجنبي

تســتند التحقيقــات إىل قانــون الجمعيــات القديــم لســنة 2002 وإىل املــواد 78 و98 )ج( و98 )د( مــن قانــون 

العقوبــات بشــأن التمويــل األجنبــي )املذكــور يف الفصــل أعــاله(. يتــوىل قضــاة التحقيــق التحقيــق يف القضيــة. 

ومنــذ عــام 2015، تــم اســتجواب أعضــاء أو أعضــاء ســابقني يف العديــد مــن املنظــات أو اســتدعاؤهم لفحــص 

وثائقهــم، مبــا يف ذلــك املبــادرة املرصيــة للحقــوق الشــخصية ومركــز هشــام مبــارك للقانــون ومعهــد القاهــرة 

لدراســات حقــوق اإلنســان واملعهــد املــرصي الدميقراطــي واملجموعــة املتحــدة ومركــز األندلــس لدراســات 

التســامح ومكافحــة العنــف ونظــرة للدراســات النســوية واملركــز املــرصي للحــق يف التعليــم ومركــز املســاعدة 

ــن  ــليان، م ــزة س ــيدة ع ــاركة، الس ــته املش ــىل مؤسس ــض ع ــي القب ــذي ألق ــة ال ــرأة املرصي ــة للم القانوني

منزلهــا يف ديســمرب/كانون األول 2016 وأمثلــت أمــام قــايض التحقيــق قبــل إطــالق رساحهــا بكفالــة.112 ومــن 

ــة، املركــز املــرصي للحقــوق االقتصاديــة  بــني املنظــات األخــرى التــي يعتقــد أنهــا قيــد التحقيــق يف القضي

ــال  ــا االتص ــان وتكنولوجي ــوق اإلنس ــز األرض لحق ــايئ ومرك ــالح الجن ــة لإلص ــة العربي ــة واملنظم واالجتاعي
املناســبة والجمعيــة املرصيــة للنهــوض باملشــاركة املجتمعيــة.113
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ــك  ــد مــن املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان واملنظــات، مبــا يف ذل ــد أصــول العدي ــم تجمي يف ســنة 2016، ت

ــبكة  ــر الش ــس ومدي ــد، مؤس ــال عي ــخصية، وج ــق يف الش ــة للح ــادرة املرصي ــس املب ــت، مؤس ــام بهج حس

العربيــة ملعلومــات حقــوق اإلنســان، مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق اإلنســان ومديــره بهــي الديــن حســن، 

ومركــز هشــام مبــارك للقانــون ومديــره مصطفــى الحســن، واملركــز املــرصي للحــق يف التعليــم ومديــره عبــد 

الحفيــظ طايــل.114 كــا تــم تجميــد أصــول ومركــز املســاعدة القانونيــة للمــرأة املرصيــة ومؤسســته، الســيدة 

عــزة ســليان، يف العــام 2016. 115  ويف يناير/كانــون الثــاين 2017، تــم تجميــد أصــول مركــز نظــرة للدراســات 

النســوية ومديرتــه الســيدة مــزن حســن.

كــا أخضــع قــايض التحقيــق جميــع املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان ملنــع مــن الســفر. وتــم منــع العديــد مــن 

املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان اآلخريــن مــن الســفر، األمــر الــذي غالبــاً مــا كانــوا يكتشــفونه أثنــاء مراقبــة 

الجــوازات يف املطــار. ومــن بــني األشــخاص املمنوعــني مــن الســفر مبوجــب أوامــر قضائيــة: محمــد زارع، مديــر 

مكتــب معهــد القاهــرة لدراســات حقــوق اإلنســان بالقاهــرة، وإرساء عبــد الفتــاح وحســام الديــن عــي وأحمد 

غنيــم وباســم ســمر مــن املعهــد الدميقراطــي الوطنــي، وأحمــد راغــب، املديــر الســابق ملركــز هشــام مبــارك 

للقانــون، ومالــك عــديل، أحــد األعضــاء الســابقني يف مركــز هشــام مبــارك للقانــون واملديــر الحــايل للمجلــس 

االقتصــادي واالجتاعــي املــرصي، ونــارص أمــني وهــدى عبــد الوهــاب، مــن املركــز العــريب الســتقالل القضــاء 

واملحامــاة، ونجــاد الربعــي، مديــر املجموعــة املتحــدة، وعايــدة ســيف الدولــة116 وســوزان فيــاض مــن مركــز 
النديــم لتأهيــل ضحايــا التعذيــب.117

5 . 2 حاالت أخرى من المالحقات القضائية

هنالــك العديــد مــن الحــاالت األخــرى التــي تشــمل مدافعــني عــن حقــوق اإلنســان قيــد التحقيــق، يف حــني 

ــال بعــض املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان والناشــطني لفــرتة تخطــت الســنتني، أي الحــد األقــى  ــم اعتق ت

ــد أو  ــم التــي يعاقــب عليهــا بالحبــس املؤب ــون املــرصي للجرائ ــه القان ــذي ينــص علي للحبــس االحتياطــي ال

باإلعــدام.118 وفقــاً للمبــادرة املرصيــة للحقــوق الشــخصية، بحلــول مايو/أيــار 2017، تــم احتجــاز أكــر مــن 

1،400 معتقــل يف أربــع محافظــات ألكــر مــن عامــني مــن دون صــدور حكــم.

يف العامــني 2015 و2016، تــم التحقيــق مــع نجــاد الربعــي، وهــو مديــر املجموعــة املتحــدة ومحامــي العديــد 

مــن املنظــات األجنبيــة املحكــوم عليهــا يف القضيــة 173 لســنة 2011، بســبب صياغتــه ومناقشــته ملــرشوع 

قانــون متعلــق مبكافحــة التعذيــب. وهــو متهــم »بإنشــاء هيئــة غــر مرخصــة وتلقــي أمــوال غــر مرشوعــة 

ونــرش معلومــات كاذبــة عمــداً بغــرض اإلرضار بالنظــام العــام أو املصلحــة العامــة«119. كــا أُحيــل قاضيــان 

ســاعدا عــىل صياغــة مــرشوع القانــون عــىل التحقيــق القضــايئ التأديبــي.

“وفقًا للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بحلول مايو/أيار 2017، تم 
احتجاز أكثر من 1،400 معتقل في أربع محافظات ألكثر من عامين من دون 

صدور حكم.”

تــم اعتقــال هشــام جعفــر، مديــر مؤسســة مــدى لتطويــر وســائل اإلعــالم، مــن مكتــب املؤسســة يف أكتوبــر/

ترشيــن األول 2015، بعــد أن قــام األمــن الوطنــي والرشطــة بتفتيشــه ومصادرة املســتندات وأجهــزة الكمبيوتر 

محمولــة. قبــل اعتقالــه، كان يعمــل عــىل عمليــة التحــول الدميقراطــي واالندمــاج الســيايس ملختلــف التيــارات 

يف مــرص. جعفــر متهــم بتلقــي متويــل أجنبــي مبوجــب املــادة 78 مــن قانــون العقوبــات واالنتــاء إىل تنظيــم 

محظــور. وهــو محتجــز يف ظــروف غــر إنســانية يف ســجن العقــرب، وقــد أمــى اآلن أكــر مــن عامــني يف 

الحبــس االحتياطــي.120 كــا أمــى كل مــن املرصية-األمريكيــة آيــة حجــازي وزوجهــا محمــد حســنني مــن 

ــنوات يف  ــالث س ــوايل ث ــان 2014، ح ــوا يف أبريل/نيس ــني اعتقل ــة متطوع ــن خمس ــالً ع ــالدي، فض ــة ب مؤسس
الحبــس االحتياطــي قبــل إعــالن براءتهــم عــىل أثــر ضغــوط مــن الواليــات املتحــدة لإلفــراج عنهــم.121

اعتُقــل الصحفــي محمــود أبــو زيــد )املعــروف باســم شــوكان( يف 14 أغســطس 2013، أي منــذ أكــر مــن أربــع 

ســنوات. وكان قــد ألقــي القبــض عليــه أثنــاء تغطيتــه الحتجاجــات مؤيــدي الرئيــس املخلــوع مــريس يف ميــدان 

ــتخدام  ــم اس ــد ت ــن.122 وق ــم آخري ــع 700 مته ــة م ــر والبلطج ــم التظاه ــم بته ــو يحاك ــة وه ــة العدوي رابع

ــو درعــة  ــني أحمــد أب ــون يف ســيناء، كــا حــدث مــع الصحفي ــني يعمل املحاكــم العســكرية ملحاكمــة صحفي

ومحمــد صــربي اللذيــن اتهــا بإلحــاق الــرر باألمــن القومــي بســبب تقاريرهــا عــن العمليــات العســكرية 

يف ســيناء.123 ويف عــام 2015، تــم اســتجواب املدافــع عــن حقــوق اإلنســان والصحفــي املحقــق، حســام بهجــت، 

مــن قبــل النيابــة العامــة العســكرية، وتــم احتجــازه لعــدة أيــام بســبب تحقيــق كتبــه ملوقــع مــدى مــرص 

بشــأن قضيــة تتعلــق باملحاكمــة العســكرية لضبــاط الجيــش املتهمــني بالتخطيــط النقــالب. وقــد اتُهــم »بنــرش 

معلومــات كاذبــة عمــداً بغــرض اإلرضار بالنظــام العــام أو املصلحــة العامــة« و»نــرش، بقصــد خبيــث، أخبــار 

كاذبــة مــن شــأنها اإلخــالل بالنظــام العــام«124. وال تــزال محاكمــة صحفيــي الجزيــرة أمــام محكمــة جنائيــة يف 
عامــي 2014 و2015 تعتــرب أكــر محاكمــة لصحفيــني يف مــرص تثــر اهتــام املجتمــع الــدويل.125
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5 . 3 إغالق والتهديد بإغالق منظمات لحقوق اإلنسان

تعيــش منظــات حقــوق اإلنســان مــع التهديــد املســتمر باإلغــالق مــن قبــل الحكومــة. ومبــا أنهــا ال تســتطيع 

ــات  ــون الجمعي ــب قان ــنة 2002 وال مبوج ــم لس ــات القدي ــون الجمعي ــب قان ــتقل مبوج ــكل مس ــل بش العم

الجديــد لســنة 2017، تعمــل معظــم منظــات حقــوق اإلنســان كــرشكات أو مكاتــب محامــاة. فتســجيل هذه 

ــا.  ــارش ال تتدخــل بشــكل عــام يف عمله ــا بشــكل مب ــي تــرشف عليه ــر والســلطات الت ــات أبســط بكث الكيان

عــىل الرغــم مــن أن هــذه النــاذج ليســت هــي األكــر مالءمــة للمنظــات غــر الربحيــة –إذ تنطبــق قوانــني 

الرائــب عليهــا بشــكل كامــل، كــا أن بعــض أنشــطة حقــوق اإلنســان، مثــل البحــث أو العمــل اإلعالمــي، 

قــد ال يتــالءم بســهولة مــع عقــود تأسيســها – غــر أنهــا تســمح ملنظــات حقــوق اإلنســان بالعمــل مــع أقــل 

تدخــل ممكــن مــن جانــب الحكومــة.

غــر أن قانــون الجمعيــات الجديــد قــد ألغــى هــذه الخيــارات. فقــد تواجــه منظــات حقــوق اإلنســان غــر 

املســجلة خطــر اإلغالقوتصبــح عقــود تأسيســها الغيــة وباطلــة، إذ ينــص القانــون عــىل فــرتة انتقاليــة مدتهــا 

ســنة واحــدة لتصحيــح أوضاعهــا، تنتهــي يف 24 مايو/أيــار 2018. الســاعة تــدق إذن ملنظــات حقــوق اإلنســان 

يف مــرص. تســتجيب الحكومــة أحيانــاً لالنتقــادات بشــأن القانــون الجديــد بالقــول إنــه ال يتــم تطبيقــه، غــر أن 

املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان يفيــدون يف الواقــع عــن صعوبــات يواجهونهــا يف تســجيل رشكات املحامــاة، 

ــجل  ــع الس ــني – م ــة املحام ــدى نقاب ــجلة ل ــية – املس ــود التأسيس ــىل العق ــق ع ــة التصدي ــن جه ــة م خاص

العقــاري، أو صعوبــات يف تســجيل الــرشكات لــدى وزارة االســتثار.

محاولة إغالق الهيئة المصرية للحقوق والحريات

يف ســبتمرب/أيلول 2017، قــام أعضــاء مــن الهيئــة العامــة لالســتثار بزيــارة الهيئــة املرصية للحقــوق والحريات، 

التــي تضــم يف وضعهــا القانــوين رشكــة ومكتــب محامــاة. وقــد رافقهــم ضابــط عــىل األغلــب مــن هيئــة األمــن 

الوطنــي، مدعيــاً صــدور قــرار بإغــالق الهيئــة وختــم مقرهــا الرئيــي بالشــمع األحمــر. مل يكــن هنــاك إخطــار 

ــن  ــات م ــوق والحري ــة للحق ــة املرصي ــت الهيئ ــوم. متكن ــالق املزع ــرار اإلغ ــراز ق ــم إب ــرار ومل يت مســبق بالق

التصــدي ملحاولــة اإلغــالق هــذه بقولهــا إنهــا تعمــل كرشكــة محامــاة. وقــد جــاء ذلــك بعــد عــام مــن عمليــة 

ــة  ــة مخالف ــا وجــدت الرشك ــا إنه ــة لالســتثار عــىل أثره ــة العام ــت الهيئ ــة، قال ــر الهيئ ــة ملق بحــث مفاجئ

ــا الســلطة »مســألة سياســية«.  ــاء القــري اعتربته ــات عــن االختف ــا ملف لعقدهــا التأســيي بســبب حفظه
يعتقــد املراقبــون أن محاولــة إغــالق املنظمــة لهــا عالقــة بعملهــا عــىل حــاالت االختفــاء القــري.126

إغالق مركز النديم الشهير إلعادة تأهيل ضحايا العنف

يف فرباير/شــباط 2016، أصــدرت وزارة الصحــة قــراراً بإغــالق مركــز النديــم لتأهيــل ضحايــا العنــف بســبب 

خرقــه رشوط الرتخيــص مــن دون إخطــار مســبق أو وقــت لتصحيــح أي انتهــاك.127 يقــدم مركــز النديــم الدعــم 

النفــي لضحايــا العنــف، خاصــة التعذيــب، وينــرش تقاريــر دوريــة عــن أوضــاع الســجون يف مــرص وحــاالت 

ــة. تأســس املركــز يف العــام 1993، وهــو واحــد مــن  ــة القاســية واملهين التعذيــب وغــره مــن رضوب املعامل

أقــدم وأشــهر املنظــات يف مــرص، يعمــل كعيــادة وكرشكــة تبعــاً للنشــاط. نــرشت وزارة الصحــة بيانــاً عقــب 

قرارهــا مفــاده أن العيــادة قــد ارتكبــت مخالفتــني: األوىل تغيــر اســمها مــن عيــادة إىل مركــز عــىل الرغــم مــن 

وجــود ترخيــص مختلــف لــكل منهــا؛ والثانيــة تغيــر أنشــطتها مــن املارســة الطبيــة إىل الدعــوة لحقــوق 

اإلنســان.128 وقــد تقــدم مركــز النديــم بشــكوى أمــام املحكمــة اإلداريــة للطعــن يف قــرار اإلغــالق. وبعــد عــدة 

ــايئ مــن  ــرار نه ــل صــدور أي ق محــاوالت، قامــت الســلطات بإغــالق املســتوصف يف فرباير/شــباط 2017 قب

املحكمــة.

النجاح بعد االستعراض الدوري الشامل لمصر لسنة 2014

بســبب الخــوف مــن االنتقــام، مل تعمــد أي جمعيــة أهليــة مســتقلة بإرســال ممثلــني مــن مــرص إىل االســتعراض 

الــدوري الشــامل ملجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة يف نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2014، عــىل عكــس 

أول اســتعراض دوري ملــرص يف ســنة 2010. 129 غــر أن املنظــات غــر الحكوميــة قدمــت تقاريــر مشــرتكة إىل 

االســتعراض الــدوري الشــامل.130 ففــي الوقــت الــذي أعلنــت فيــه وزارة التضامــن االجتاعــي عــن إنذارهــا 

النهــايئ لجميــع املنظــات غــر الحكوميــة غــر املســجلة بوجــوب التســجيل مبوجــب قانــون الجمعيــات لســنة 

2002 أو مواجهــة عواقــب قانونيــة. تــم تأجيــل املوعــد النهــايئ إذ يعتقــد أن الحكومــة كانــت تتوقــع انتقــاداً 

يف االســتعراض الــدوري الشــامل إذا مــا تــم شــن حملــة عــىل منظــات حقــوق اإلنســان. فأثبــت االســتعراض 

ــة إذ مل تتخــذ وزارة التضامــن  ــة النهائي ــف مــن الضغــط الناجــم عــن املهل ــه للتخفي ــدوري الشــامل قيمت ال

االجتاعــي أي إجــراءات فوريــة بعــد انقضــاء هــذه املهلــة، األمــر الــذي قــد يكــون بحســب رأي عــدد كبــر 

مــن املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان يف مــرص نتيجــة لضغــوط الــدول النظــرة يف عمليــة االســتعراض الــدوري 

الشــامل مــن خــالل التوصيــات بشــأن حريــة تكويــن الجمعيــات وتعديــل قانــون الجمعيــات لســنة 2002.
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خــالل الســنوات األربــع املاضيــة، حصــل العديــد مــن املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان يف مــرص عــىل جوائــز 

دوليــة اعرتافــاً بصمودهــم ولتمكينهــم مــن حشــد التأييــد عــىل املســتوى العاملــي وإعــالم عاملجتمــع الــدويل 

ــون يخوضــون معركــة محفوفــة باملخاطــر مــن أجــل إعــال حقــوق اإلنســان يف مــرص.131 قــد  أنهــم ال يزال

يبــدو املســتوى العــايل مــن القمــع والخطــر الــذي ينطــوي عليــه الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان وكأنــه قــد 

يثبــط املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان والناشــطني مــن القيــام بعملهــم. غــر أن مقاومــة القمــع مل تتوقــف 

ــة للمجتمــع املــدين، رمبــا يكــون عــدد  ــة املعادي ــة املرصي ــة تحــول. ففــي البيئ وهــي قــد تكــون متــر مبرحل

منظــات حقــوق اإلنســان قــد انخفــض منــذ عــام 2013، غــر أن نضــال هــذه املنظــات يف ســبيل حقــوق 

اإلنســان قــد اســتمر مــن خــالل املعونــة القانونيــة املجانيــة والبحــوث والحمــالت وإىل حــد مــا بنــاء القــدرات 

ــت  ــي تأسس ــني – الت ــن املرصي ــن املتظاهري ــاع ع ــة الدف ــزال جبه ــان. ال ت ــوق اإلنس ــان حق ــف بش والتثقي

ــن  ــن م ــة إىل الناشــطني املحتجزي ــة املجاني ــة القانوني ــم املعون ــياً لتقدي ــرباً أساس ــام 2008 – تشــكل من يف ع

خــالل تنســيق جهــود املحامــني عــرب منظــات حقــوق اإلنســان يف مــرص، خاصــة يف أوقــات األزمــات وحــاالت 

الطــوارئ. لقــد تــم اإلفــراج عــن املئــات مــن املتظاهريــن أو النشــطاء املحتجزيــن تعســفاً أو تربئتهــم أو العفــو 

عنهــم بفضــل هــذه الجهــود.

ــا، التــي  ــادرات ورابطــات أرس الضحاي ــل املب ــدة مــن الحمــالت، مث باإلضافــة إىل ذلــك، ظهــرت أشــكال جدي

ترتبــط يف غالبيــة األحيــان مبنظــات حقــوق اإلنســان أو املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان – لتزويدهــا بالخــربة 

ــاء القــدرات، مــن بــني جملــة أمــور أخــرى. تتعــرض هــذه املبــادرات  واملشــورة القانونيــة واملســاعدات وبن

ــي أو تخــدم  ــن القوم ــوض األم ــا تق ــة بأنه ــدو الحكوم ــا مؤي ــة ويصفه ــل ســلطات الدول ــن قب ــة م للمضايق

اإلرهــاب.

تزايد التضامن والحمالت الجديدة

ــاً يف  ــني قري ــة أرس املختف ــل رابط ــكاوى، مث ــارة الش ــات إلث ــاً مجموع ــا أيض ــالت الضحاي ــكلت عائ ــد ش لق

ــخاص  ــارب األش ــن ألق ــث ميك ــام 2013 وحي ــذ ع ــا من ــى أقاربه ــي اختف ــألرس الت ــة ل ــي رابط ــرص132، وه م

الذيــن اختفــوا مؤخــراً العثــور عــىل الدعــم واملعلومــات. وتدافــع رابطــة أرس معتقــي العقــرب عــن حقــوق 

املعتقلــني يف ســجن طــرة الشــديد الحراســة يف القاهــرة )املعــروف باســم »ســجن العقــرب«(.133 تنظــم هــذه 

ــة  ــا، مثــل تقديــم االلتاســات إىل الســلطات وإقامــة دعــاوى قضائي الهيئــات أنشــطة جاعيــة ألرس الضحاي

ــني  ــن أشــخاص مختف ــد ع ــل شــهادة شــخص عائ ــني األعضــاء، مث ــات ب ــادل الخــربات واملعلوم مشــرتكة وتب

آخريــن قــد يكــون رآهــم أثنــاء اختفائــه، ويف بعــض الحــاالت النــادرة، االحتجاجــات أمــام الربملــان أو الهيئــة 

ــا ومنظــات حقــوق اإلنســان  ــني أرس الضحاي ــات االتصــال ب ــة لحقــوق اإلنســان. تســّهل هــذه الهيئ الوطني

والعاملــني يف مجــال اإلعــالم. كــا ظهــر جيــل جديــد مــن النشــطاء النوبيــني الذيــن يطالبــون بحقوقهــم يف 

ال}ض وحقوقهــم الثقافيــة،134 فضــالً عــن نشــطاء جــدد للدفــاع عــن حقــوق املثليــني.135 تتــم مراقبــة هــذه 

الهيئــات واملجموعــات الجديــدة عــن كثــب مــن قبــل الســلطات، ويواجــه أعضاؤهــا مالحقــات واعتقــاالت 

منتظمــة؛ لكــن، ومبــا أنهــم يدافعــون عــن قضيــة تؤثــر عــىل محيطهــم، فهــم يبــدون قــدراً كبــراً مــن املرونــة 

ــات لإلســهام يف حركــة حقــوق اإلنســان يف مــرص بشــكل عــام. واإلمكان

باإلضافــة إىل ذلــك، ظهــرت العديــد مــن الحمــالت للتضامــن مــع ضحايــا انتهــاكات حقــوق اإلنســان. وهــي 

قــد نجحــت يف تعبئــة الناشــطني وجــذب املتعاطفــني، معظمهــا عــرب اإلنرتنــت مــن خــالل فيســبوك وتويــرت، 

مــع االعتــاد عــىل حشــد املصــادر عــرب اإلنرتنــت والتحقــق مــن املعلومــات لنــرش إحصــاءات موثوقــة. مــن 

بــني هــذه الحمــالت، حملــة »أوقفــوا االختفــاء القــري«136 التــي تتعلــق بشــكل رئيــي بحــاالت االختفــاء 

القــري، وحملــة »الحريــة للشــجعان« التــي تعنــي بحــاالت االختفــاء واحتجــاز الناشــطني.137 وهــي تنــرش 

بانتظــام معلومــات وصــور عــن النشــطاء املختفــني أو املحتجزيــن، وتقــوم بالتعبئــة مــن أجــل الكتابــة عــرب 

اإلنرتنــت وإجــراء حمــالت بشــأن ضحايــا محدديــن أو التوقيــع عــىل عرائــض عــىل اإلنرتنــت وإنتــاج مقاطــع 

فيديــو تعليميــة وتنظيــم حمــالت وتجميــع معلومــات ضمــن قوائــم. كــا أنهــا تتيــح الفرصــة أمــام النشــطاء 

الجــدد واملتعاطفــني مــع حقــوق اإلنســان لالنخــراط يف الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان. قــد تصبــح تطبيقــات 
الهاتــف املحمــول أيضــاً أداة مهمــة لإلبــالغ عــن االنتهــاكات وحايــة النشــطاء يف املســتقبل القريــب.138

تســمح تكنولوجيــا االتصــاالت ومواقــع التواصــل االجتاعــي بتزويــد املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان 

والناشــطني بــأدوات جديــدة ملواجهــة دعايــة حكومــة مــن دون حملــة طويلــة املــدى. فالحمــالت املحــدودة 

ــة. ــة للتعبئ ــات هائل ــا إمكان ــع التواصــل االجتاعــي لديه ــي تعتمــد عــىل الهاشــتا عــرب مواق الت
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WeNeedToTalk# محتاجين نتكلم#

أحــدث مثــال عــىل ذلــك هاشــتاغ #WeNeedToTalk )# محتاجــني نتكلــم(، الــذي اجتــذب تعليقــات نقديــة 

ــن أظهــروا  لســجل حقــوق اإلنســان يف مــرص مــن آالف املســاهمني عــىل وســائل التواصــل االجتاعــي الذي

تضامنهــم مــع النشــطاء املعتقلــني. اســتخدمت الحملــة شــعار مقطــع فيديــو ترويجــي »محتاجــني نتكلــم« 

أنتجتــه الســلطات ملنتــدى الشــباب العاملــي يف نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2017 يف رشم الشــيخ. وقــد دعــا املنتــدى 

ــس املــرصي  ــام الرئي ــة أم ــع أنحــاء العــامل إىل التحــدث بحري ــة الشــباب مــن جمي ــة الدول ــم برعاي ــذي يت ال

والتعبــر عــن وجهــات نظرهــم بشــأن التحديــات التــي يواجههــا العــامل، يف حــني يقبــع آالف الشــباب املرصيــني 

يف الحبــس بســبب التعبــر عــن آرائهــم. لقــد ركــزت الحملــة عــىل هــذا الــرشخ للتأكيــد عــىل ريــاء الحكومــة 

يف املنتــدى. 

ــع  ــه مواق ــذي لعبت ــدور ال ــت، ال ســيا نظــراً إىل ال ــرب اإلنرتن ــن شــأن هــذا النشــاط ع ــل م ــي التقلي ال ينبغ

التواصــل االجتاعــي يف تعبئــة ثــورة العــام 2011، خاصــة مــن خــالل صفحــات فيســبوك مثــل »كلنــا خالــد 

ســعيد« التــي ســميت تيمنــاً باســم أحــد ضحايــا التعذيــب الذيــن قضــوا يف مركــز الرشطــة يف اإلســكندرية يف 

ــة للتعبــر  ــة الســاخرة مــن األدوات القوي ــو أو الرســوم الكاريكاتوري ــرب مقاطــع الفيدي ســنة 2010. كــا تعت

عــن آراء مهمــة سياســية واجتاعيــة بشــكل عــام، مبــا يف ذلــك حالــة حقــوق اإلنســان. فهــي تنتــرش برعــة 
إذ تســتخدم اللغــة املحكيــة اليوميــة فتصــل إىل الجمهــور العريــض.140

مثــة شــكل آخــر مــن أشــكال املواجهــة يتمثــل يف أن العديــد مــن النشــطاء املرصيــني، الذيــن يواجهــون أحكامــاً 

غيابيــة بالســجن، قــد اختــاروا املنفــى لالبتعــاد عــن األذى. وهــم يعيشــون بشــكل رئيــي يف أوروبــا والواليــات 

املتحــدة وبلــدان الــرشق األوســط وشــال أفريقيــا اآلمنــة نســبياً. يعــرف الكثــرون منهــم لغة بلدهــم املضيف 

أو تعلموهــا خــالل الســنوات املاضيــة. فهــم قــادرون بالتــايل عــىل متثيــل قضيــة حقــوق اإلنســان ونقــل رســائل 

مجتمــع حقــوق اإلنســان يف مــرص والتواصــل والتعبئــة ضــد انتهــاكات حقــوق اإلنســان الحاصلــة يف مــرص يف 

البلــدان املضيفــة لهــم، فضــالً عــن االتصــال بالحكومــات األجنبيــة األخــرى وآليــات حقــوق اإلنســان التابعــة 
لألمــم املتحــدة وغرهــا مــن املنتديــات واملنابــر.141
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7. الخاتمة

لقــد ازداد عــداء البيئــة السياســية واإلطــار القانــوين يف مــرص للمجتمــع املدين بشــكل عــام، كا تفاقم قمعها بشــكل 

غــر مســبوق للمدافعــني عــن حقــوق اإلنســان والناشــطني ومنظات حقــوق اإلنســان، ما يهــدد وجودهم. تســتمر 

الحكومــة يف نظرتهــا للمجتمــع املدين املســتقل بشــكل عام ومنظات حقوق اإلنســان بشــكل خــاص كخطر حقيقي 

عــىل “األمــن الوطنــي” و”االســتقرار”. فمــن خــالل اإلجــراءات األمنيــة التعســفية واألوامــر القضائيــة غر العادلــة، يتم 

فصــل املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان عــن العــامل الخارجي ومنــع أفكارهم مــن الوصــول إىل الــرأي العام املــرصي. كا 

يســيطر الخطــاب املنــارص للحكومــة عىل وســائل اإلعالم، مســتبعداً بالتــايل أي نقــد أو معارضة.

أصبــح القضــاء أهــم أداة يف يــد الســلطة التنفيذيــة لقمــع املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان والناشــطني ومنظات 

حقــوق اإلنســان. وبــدالً مــن توفــر ســبل االنتصــاف لضحايــا انتهــاكات حقــوق اإلنســان، انتقلــت العــدوى إىل 

الســلطة القضائيــة التــي تســعى عمومــاً إىل توفــر الغطــاء ملنتهــي حقوق اإلنســان – أي ضبــاط األجهــزة األمنية. 

يحتــوي دســتور 2014 عــىل بــاب تقّدمــي عــن حقــوق اإلنســان. إال أن الحصــون القضائيــة املرصيــة لحايــة 

ــة  ــون وحقــوق اإلنســان – أي املحكمــة الدســتورية ومحكمــة النقــض ومجلــس الدول الدســتور وســيادة القان

ــة.  ــة لتصحيــح االنتهــاكات املرتكبــة مــن جانــب الســلطتني التنفيذيــة والترشيعي – مل تكــن بشــكل عــام فعال

فــإن الســلطة التنفيذيــة تعبــث باســتقالل القضــاء ككل، بينــا يلتــف الربملــان عــىل قــرارات أعــىل املحاكــم إمــا 

بتجاهلهــا أو بإصــدار أحــكام قانونيــة قمعيــة جديــدة لتحــل محــل األحــكام التــي تعتــرب غــر دســتورية.

ــن  ــام م ــأن الع ــل يف الش ــام العم ــاب أم ــالق الب ــم إغ ــام 2018، ت ــرص ع ــية يف م ــات الرئاس ــل االنتخاب قب

قبــل الحكومــة، ال ســيام مــن خــالل أجهزتهــا األمنيــة. إن القضــاء عــى أي دور مهــم لألحــزاب السياســية 

ــض  ــن تقوي ــد م ــراتيجي يزي ــأ اس ــو خط ــان ه ــوق اإلنس ــن حق ــن ع ــتقل واملدافع ــدين املس ــع امل واملجتم

طريــق مــرص نحــو الدميقراطيــة واحــرام حقــوق اإلنســان. إن إغــالق الحيــز العــام ومعاقبــة العمــل الســلمي 

مــن شــأنه تغذيــة العنــف الســيايس يف املجتمــع وتعزيــز قــدرة املتطرفــن العنفيــن عــى كســب أتبــاع جــدد، 

مــام يهــدد األمــن واالســتقرار يف مــرص واملنطقــة. ال بــد مــن تصحيــح هــذا الوضــع ألن مــرص ســتضطر إىل 

حبــس أنفاســها يف العــام 2018 وهــي عــى حافــة االنهيــار الســيايس واالقتصــادي املحتمــل.
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8. التوصيات

إلى السلطة التنفيذية في مصر:

اإلفــراج الفــوري وغــر املــرشوط عــن جميــع املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان والناشــطني املحتجزيــن 	 

فقــط عــىل خلفيــة مارســتهم لحقوقهــم يف حريــة التعبــر والتجمــع وتكويــن الجمعيــات أو املحتجزين 

أو املحبوســني عــىل خلفيــة تهــم تســتند إىل أحــكام صارمــة ملكافحــة اإلرهــاب أو حفــظ األمــن القومــي

التوقف عن إغالق منظات حقوق اإلنسان مبوجب أمر إداري ووقف التهديدات باإلغالق	 

ــاء 	  ــي أثن ــال الطب ــري واإله ــاء الق ــة واالختف ــوء املعامل ــن رضوب س ــره م ــب أو غ ــف التعذي وق

ــدات  ــة والتهدي ــق يف الخصوصي ــاكات للح ــهر واالنته ــالت التش ــرادي وحم ــس االنف ــاز والحب االحتج

ــال ــذا املج ــطني يف ه ــان والناش ــوق اإلنس ــن حق ــني ع ــتهدف املدافع ــي تس ــات الت ــب واملالحق والرتهي

إلغــاء أوامــر منــع الســفر التعســفية بحــق املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان والناشــطني التــي تنفذهــم 	 

األجهــزة األمنيــة مبــا يخالــف القانــون املــرصي وإعــادة جــوازات ســفرهم املصــادرة

ــات وورش 	  ــد املؤمتــرات واالجتاع ــات بعق ــن الجمعي ــوق اإلنســان وغرهــا م الســاح ملنظــات حق

ــزة  ــل األجه ــن قب ــب م ــة أو ترهي ــر الســلمي مــن دون مضايق ــة والتجمه ــدورات التدريبي العمــل وال

ــة األمني

إلغــاء الحجــب عــن ســائر مواقــع اإلنرتنــت مبــا يتــاىش مــع الحــق يف حريــة التعبــر وحريــة املعلومات، 	 

خاصــة املواقــع التابعــة ملنظــات حقــوق اإلنســان واملواقــع اإلخباريــة وغرها

وقــف الهجــات اإللكرتونيــة ومراقبــة اتصــاالت املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان والناشــطني وأعضــاء 	 

ــائل بريدهــم اإللكــرتوين  ــم ورس ــة ومدوناته ــم اإللكرتوني ــوق اإلنســان، خاصــة مواقعه منظــات حق

وحســاباتهم عــىل مواقــع التواصــل االجتاعــي ومكاملاتهــم الهاتفيــة مبــا يتــاىش مــع الحــق يف 

ــر ــات والتعب ــة املعلوم ــق يف حري ــة والح الخصوصي

إلغــاء فــرتات إطــالق الــراح املــرشوط املفرطــة والتعســفية للمدافعــني عــن حقــوق اإلنســان 	 

والناشــطني يف هــذا املجــال

الكــف عــن تخويــف أعضــاء منظــات حقــوق اإلنســان والناشــطني مــن خــالل اســتدعائهم مــن قبــل 	 

األجهــزة األمنيــة

الســاح للناشــطني، مبــن فيهــم قــادة اتحــادات الطــالب والنشــطاء يف مجــال حقــوق العــال والزعــاء 	 

النقابيــني، باســتعادة مناصبهــم يف الجامعــات أو أماكــن العمــل بعــد فصلهــم منهــا بســبب نشــاطهم 

يف مجــال حقــوق اإلنســان

ــن 	  ــوع م ــفي كن ــكل تعس ــت بش ــي أغلق ــات، الت ــك املكتب ــا يف ذل ــة، مب ــن الثقافي ــح األماك ــادة فت إع

ــا ــون إدارته ــا أو يتول ــن ميتلكونه ــطني الذي ــان والناش ــوق اإلنس ــن حق ــني ع ــد املدافع ــام ض االنتق

إصــدار عفــو رئــايس عــن 43 عامــالً يف منظــات دوليــة مدانــني بتهمــة تلقــي متويــل أجنبــي يف قضيــة 	 

173 لســنة 2011

الســاح للمنظــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان بالوصــول إىل مــرص وإجــراء البحــوث بأمــان والتحــاور 	 

مــع الســلطات املرصيــة والعمــل مــع منظــات حقــوق اإلنســان املرصيــة

وقــف األعــال االنتقاميــة ضــد املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان والناشــطني فقــط ملارســتهم حريتهــم 	 

يف التعبــر والتجمــع وتكويــن الجمعيــات، مبــا يف ذلــك االتصــال بآليــات حقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم 

املتحــدة واملنظــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان

الكــف عــن التدخــل يف القضــاء أو التأثــر عــىل ســر اإلجــراءات القضائيــة، مبــا يف ذلــك يف القضايــا التــي 	 

تنطــوي عــىل مدافعــني عــن حقــوق اإلنســان أو ناشــطني يف هــذا املجــال

ــر 	  ــة التعب ــق بحري ــا يتعل ــنة 2014 في ــامل لس ــدوري الش ــتعراض ال ــرص يف االس ــدات م ــذ تعه تنفي

ــات ــن الجمعي ــع وتكوي والتجم
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دعــوة املقــرر الخــاص لألمــم املتحــدة املعنــي بالحــق يف حريــة التجمــع الســلمي وتكويــن الجمعيــات 	 

ــية يف  ــات األساس ــان والحري ــوق اإلنس ــة حق ــز وحاي ــي بتعزي ــاص املعن ــدة الخ ــم املتح ــرر األم ومق

ســياق مكافحــة اإلرهــاب إىل إجــراء زيــارة رســمية ملــرص.

إلى السلطة التشريعية في مصر:

ــر 	  ــات غ ــوين للمنظ ــار قان ــع إط ــنة 2017( ووض ــم 70 لس ــون رق ــات )القان ــون الجمعي ــاء قان إلغ

ــك  ــا يف ذل ــدين – مب ــع امل ــة يف املجتم ــات املعني ــع الجه ــع جمي ــاورات م ــراء مش ــد إج ــة بع الحكومي

منظــات حقــوق اإلنســان واملدافعــون عــن حقــوق اإلنســان والجمعيــات الخريــة واملنظــات 

اإلمنائيــة واملنظــات غــر الحكوميــة الدوليــة واألحــزاب السياســية والهيئــة الوطنيــة حقــوق اإلنســان، 

بدعــم تقنــي مــن مكتــب األمــم املتحــدة للمفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان وخــرباء حقــوق اإلنســان 

– وذلــك مــن أجــل ضــان الحــق يف حريــة تكويــن الجمعيــات وفقــاً اللتزامــات مــرص مبوجــب القانــون 

ــدويل لحقــوق اإلنســان ال

مراجعــة قانــون الكيانــات اإلرهابيــة )القانــون رقــم 8 لســنة 2015( وقانــون مكافحــة اإلرهــاب 	 

)القانــون رقــم 94 لســنة 2015( وقانــون الطــوارئ )القانــون رقــم 162 لســنة 1958( وقانــون العقوبــات 

– مبــا يف ذلــك املــواد املدخلــة مــن خــالل قانــون مكافحــة اإلرهــاب )القانــون رقــم 97 لســنة 1992( 

ــة مــع جميــع  ــون رقــم 10 لســنة 2011( واملــادة 78 – بعــد نشــاورات جدي ــون البلطجــة )القان وقان

الجهــات املعنيــة يف املجتمــع املــدين، مبــا يف ذلــك تلــك املذكــورة أعــاله، وذلــك بهــدف إزالــة الصفــة 

الجرميــة عــن األنشــطة التــي تنــدرج تحــت مظلــة حريــة التعبــر والتجمــع وتكويــن الجمعيــات، مبــا 

يتوافــق مــع التزامــات مــرص مبوجــب القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان

إلغــاء قانــون الجمعيــات )القانــون رقــم 10 لســنة 1914( وتعديــل قانــون التظاهــر )القانــون رقــم 107 	 

لســنة 2013( بعــد إجــراء مشــاورات جديــة مــع جميــع الجهــات املعنيــة يف املجتمــع املــدين، مبــا يف 

ذلــك تلــك املذكــورة أعــاله، لضــان الحــق يف حريــة التجمــع مبــا يتوافــق مــع التزامــات مــرص مبوجــب 

القانــون الــدويل.

إلى السلطة القضائية في مصر:

اإلفــراج فــوراً ومــن دون قيــد أو رشط عــن جميــع األشــخاص املحتجزيــن فقــط عــىل خلفيــة مارســتهم 	 

ــوق  ــن حق ــون ع ــك املدافع ــا يف ذل ــات، مب ــن الجمعي ــع وتكوي ــر والتجم ــة التعب ــم يف حري لحقوقه

ــوق  ــال حق ــة والناشــطون يف مج ــال الدميقراطي ــون والناشــطون يف مج ــون واملحام اإلنســان والصحفي

األقليــات وحقــوق العــال وقــادة النقابــات العاليــة واتحــادات الطــالب والناشــطون يف مجــال حقــوق 

املثليــني

اإلفــراج عــن جميــع األشــخاص، مبــا يف ذلــك املدافعــون عــن حقــوق اإلنســان والناشــطون والصحفيــون 	 

واملحامــون الذيــن تجــاوزوا الحــد األقــى لفــرتة الحبــس االحتياطــي مبوجــب القانــون املــرصي

وقــف املالحقــات القضائيــة ضــد املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان والناشــطني يف هــذا املجــال الذيــن 	 

يواجهــون تهــاً مبقتــى أحــكام صارمــة ملكافحــة اإلرهــاب أوحفــظ األمــن القومــي مــن خــالل إغــالق 

التحقيقــات القضائيــة ضدهــم بســبب مارســتهم لحقهــم يف حريــة التعبــر والتجمــع وتكويــن 

ــي(  ــل األجنب ــة التموي ــام 2011 )قضي ــم 173 يف الع ــة رق ــات. وتشــمل هــذه الحــاالت القضي الجمعي

ــة  ــال الدميقراطي ــطني يف مج ــاة وناش ــني وقض ــني ومحام ــد صحفي ــة ض ــا املعلق ــن القضاي ــا م وغره

وحقــوق األقليــات وحقــوق العــال وقياديــني للنقابــات واتحــادات الطــالب وناشــطني يف مجــال حقــوق 

ــة الجنســانية ــري الهوي ــل الجنــي ومغاي ــني ومزدوجــي املي ــات واملثلي املثلي

ــوق 	  ــل القضــاء ضــد املدافعــني عــن حق ــن قب ــد األصــول املتخــذ م ــع الســفر وتجمي ــرار مبن ــع الق رف

ــال  ــذا املج ــطني يف ه ــان والناش اإلنس

ــة باألمــن ضــد املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان 	  ــك املتعلق ــم اإلرهــاب وتل الكــف عــن اســتخدام ته

ــات ــن الجمعي ــع وتكوي ــر والتجم ــة التعب ــم يف حري ــتهم لحقوقه ــبب مارس ــطني بس والناش

رفــع العقوبــات التكميليــة التعســفية ضــد املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان والناشــطني، مبــا يف ذلــك 	 

إطــالق الــراح املــرشوط

التحقيــق بشــكل كامــل ومســتقل ونزيــه يف ادعــاءات املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان والناشــطني فيــا 	 

ــاء القــري  ــة واالختف ــب أو ســوء املعامل ــك التعذي ــا يف ذل ــة ضدهــم، مب ــاكات املرتكب يتصــل باالنته

واإلهــال الطبــي أثنــاء االحتجــاز ومنــع الســفر وحمــالت التشــهر واالنتهــاكات للحــق يف الخصوصيــة 

والتهديــدات والرتهيــب، وإحالــة املســؤولني إىل العدالــة.



العثور على كبش فداء: قمع المدافعين عن حقوق اإلنسان والحريات باسم مكافحة اإلرهاب والحفاظ على األمن32 

إلى االتحاد األوروبي والحكومات األجنبية واألمم المتحدة:

ــواردة أعــاله واملوجهــة إىل الحكومــة املرصيــة يف االجتاعــات الثنائيــة واملحافــل 	  تكــرار التوصيــات ال

املتعــددة األطــراف، كــا يف إطــار تنفيــذ اتفاقيــة الرشاكــة بــني االتحــاد األورويب ومــرص

التأكيــد للحكومــة املرصيــة أن وجــود مجتمــع مــدين حــر وحيــوي يف مــرص رضوري مــن أجل اســتقرارها 	 

وأنــه يُعــرب مــن التزاماتهــا مبوجــب مبوجــب القانــون الــدويل لحقوق اإلنســان

حــث الحكومــة املرصيــة عــىل احــرتام حريــة التعبــر والتجمــع وتكويــن الجمعيــات مبــا يف ذلــك عــرب 	 

البيانــات خــالل جلســة االســتعراض الــدوري الشــامل املتعلــق مبــرص يف مجلــس األمــم املتحــدة لحقــوق 

اإلنسان

ــع 	  ــش يف القم ــة أو الجي ــل الرشط ــن قب ــتخدامها م ــن اس ــي ميك ــدات الت ــلحة واملع ــل األس ــق نق تعلي

الداخــي للمعارضــة الســلمية إىل أن يتــم إجــراء تحقيــق كامــل ونزيــه يف االنتهــاكات الخطــرة لحقــوق 

اإلنســان املرتكبــة مــن قبــل قــوات األمــن منــذ العــام 2011 وإحالــة املســؤولني إىل العدالــة

ــة أو 	  ــن اســتخدامها ملراقب ــي ميك ــرص الت ــة إىل م ــة الجاعي ــات املراقب ــل تكنولوجي ــة نق ــق عملي تعلي

ــع  ــال ومن ــذا املج ــطني يف ه ــان والناش ــوق اإلنس ــن حق ــني ع ــة املدافع ــاك خصوصي ــب أو انته تعق

ــرص ــات إىل م ــذه التكنولوجي ــل ه ــل مث ــن نق ــرشكات م ال

دعــم طلبــات املكلفــني بواليــات يف إطــار اإلجــراءات الخاصــة لألمــم املتحــدة املتصلــة بتنفيــذ بعثــات 	 

رســمية إىل مــرص، خاصــة مقــرر األمــم املتحــدة الخاصــة املعنيــة بالحــق يف حريــة التجمــع الســلمي 

ــان  ــوق اإلنس ــة حق ــز وحاي ــي بتعزي ــدة املعن ــم املتح ــاص لألم ــرر الخ ــات واملق ــن الجمعي وتكوي

ــة اإلرهــاب. ــات األساســية يف ســياق مواجه والحري
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