
 غياب للحرية والدميقراطية وحقوق اإلنسان: مصر

 2010 ديسمرب 10, 2010أكتوبر 

 : تقدمي

وإعالء  القيمة الصادرة عن الس سوف تكون حمل عناية كبرية من جانب مصر احلريصة علي تعزيز أن التوصيات"

 ."حقوق اإلنسان يف البالد

 2010 فبراير 18 في اعتماد تقرير مصر  بعدالختامية آلمته في المصريرئيس الوفد ,مفيد شهاب.د

 و يعطى هذا القانون صالحيات واسعة لوزارة الداخلية يف اعتقال 1981تعمل مصر بقانون الطوارئ منذ عام 

 انتخابات رئاسية منهم 5 انتخابات برملانية و7و يف ظل تطبيق قانون الطوارئ جرت . واحتجاز مواطنني بغري حق

اء وواحدة فقط أجريت عن طريق االنتخاب احلر املباشر بعد التعديالت اليت أجريت  أجريت عن طريق االستفت4

وهو ما من شأنه أن يثري شكوك كبرية حول العملية االنتخابية و , 2005من الدستور املصري يف ) 76(على املادة 

 بااء 2007ة منذ عام و بالرغم من تصاعد وترية الوعود اليت تقدمها احلكومة املصري. مدى شرعيتها ونزاهتها

ورغم تأكيدات احلكومة املصرية , إال أن تلك الوعود مل تدخل حيز التنفيذ حىت األن, العمل بقانون الطوارئ 

إال أنه مازالت وزارة الداخلية املصرية تعتقل املئات من , بتطبيقه فقط ملواجهة اإلرهاب واالجتار باملخدرات

 . املعارضني السياسيني وأنصارهم

وسط أجواء من املشاحنات )2010انتخابات جملس شعب ( جرت انتخابات جملس الشعب املصري األخرية و

والعنف على مستويات واسعة مل تشمل فقط الناخبني بل امتدت للمرشحني أنفسهم وأنصار املرشحني وعدد من 

ي كان يرأس جلنة عامة بدائرة رئيس حمكمة مبحكمة استئناف القاهرة والذ: القضاة يتصدرهم القاضي وليد الشافعي

ضبطه لرؤساء , البدرشني حيث تقدم مبذكرة كتابية لرئيس اللجنة العليا لالنتخابات القاضي السيد عمر عبد العزيز

جلان فرعية مبدرسة البدرشني  اإلعدادية بنني خالل تزويرهم االنتخابات وتسويد بطاقات التصويت لصاحل مرشحىت 

عمال (ونرمني بدراوى ) أكتوبر6 مقاعد املرأة عن حمافظة –فئات (لدكتورة مؤمنة كامل ا: احلزب الوطين احلاكم

وحينما اعترض على ذلك قام رئيس مباحث مركز شرطة البدرشني , ) أكتوبر6 مقاعد املرأة عن حمافظة –

يتعد القاضي عن وهى مجلة تعىن أن ب" اركن شوية"باحتجازه داخل اللجنة واستوىل على بطاقته الشخصية وقال له 

 . ممارسة دوره يف مراقبة العملية االنتخابية



, حلوان, أسيوط, قنا, مشال سيناء, املنوفية, القاهرة(كما شهدت االنتخابات سقوط ستة عشر قتيل ىف حمافظات 

   1". كفر الشيخ, اإلسكندرية

, اإلمساعيلية, قنا, الغربية, أسيوط, اجسوه, الدقهلية, املنوفية, دمياط(هذا اىل جانب عشرات املصابني ىف حمافظات 

 2). بىن سويف, القاهرة, السويس, الفيوم, بىن سويف

وعلى الرغم من إبداء آليات األمم املتحدة قلقها إزاء ممارسة التعذب ىف مصر أثناء استعراض ملف مصر أمام جلنة 

إال أن هذه املمارسات مل تتوقف ومل , جبنبفاألمم املتحدة ملناهضة التعذيب أو أمام الس الدوىل حلقوق االنسان 

فعربت جلنة مناهضة التعذيب باألمم املتحدة عن حقيقة أن ضحايا التعذيب وإساءة املعاملة يف . يتم حماسبة مرتكبيها

  3.مصر ليست لديهم إمكانية للجوء بشكل مباشر إىل احملاكم لتقدمي شكاواهم ضد القائمني على إنقاذ القانون

,  خريج كلية الدعوة اإلسالمية واحملتجز حالياً مبركز بلبيس مبحافظة الشرقية, لسياق يقول عطية أبو العاليف هذا ا

, قبض علي عدد من أفراد األمن من داخل مرتىل واستوىل على جهاز الالب توب اخلاص ىب"ملركز أندلس أنه 

وبعد ذلك اصطحبوىن إىل القسم و سددوا , كما قاموا باالستيالء على جمموعة كبرية من الكتب الىت ىف املرتل

 ". إىل عدد من اللكمات يف الوجه والبطن وموجهني ركالت بأرجلهم ىف مجيع أحناء جسمي

حوكم , وىف تراجع مستمر هلامش حرية الرأي والتعبري وتكريساً ملثول مدنيني أمام حماكم عسكرية بسبب آرائهم

 أشهر من قبل احملكمة 6 نوفمرب املاضي باحلكم 30ىف ,  عاما30ًالبالغ من العمر , على أمحد حسن بسيوىن

) 65(و " 1,2"فقرة ) 80(مبوجب املواد , العسكرية بتهمة إفشاء أسرار الدفاع عن البالد عرب موقع الفيسبوك

 . من قانون القضاء العسكري" ب"فقرة ) 5(من قانون العقوبات املصري واملادة " 3"فقرة 
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 ر منهجية التقري

فى إطار سعى مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف لرصد ومتابعة حالة حقوق االنسان فى مصر 

وتعزيز دور منظمات المجتمع المدنى فى الرقابة على , وبيان مدى التزام مصر باحترام مبادئ حقوق االنسان

الجدى والفعال مع اآلليات الدولية الحكومة المصرية، لبيان مدى التزامها بمبادئ حقوق االنسان وتعاملها 

خاصة فى ظل صدور عدد من التوصيات التى قبلتها مصر أمام مجلس حقوق , لحماية حقوق االنسان

االنسان، أثناء استعراض سجل مصر فى مجال حقوق االنسان والتى تحث الحكومة المصرية على تنفيذ 

 مع منظمات حقوق االنسان والمجتمع المدنى وتطبيق توصيات آلية االستعراض الدورى الشامل بالتعاون

 .   المصري

وفي هذا الصدد يسعى مركز أندلس إلى رصد وتوثيق حاالت انتهاك حقوق االنسان فى مصر فى األربع 

سنوات القادمة والى متابعة وتقييم أداء الحكومة المصرية حيال ذلك ومدى التزامها بالمعايير الدولية عند 

حرية الرأى : طئه إلصدار تقرير دورى كل ثالثة يشمل خمسة مجاالت رئيسية هىتو, تطبيق التوصيات

والتعبير؛ التسامح وحرية العقيدة؛ حالة الطوارئ وقانون مكافحة االرهاب؛ حقوق النساء؛ التعذيب والمعاملة 

 . القاسية

ولة الرسمية والمعنية ويستند مركز أندلس فى عمله الى رغبته الجادة فى التعاون والتواصل مع مؤسسات الد

استناداً الى أن هذه المؤسسات والجهات هى المخولة طبقا للدستور . باألساس بالمجاالت الخمس السابقة

وأن هذه التقارير باألساس موجهه الى الحكومة المصرية , والقانون المصرى بضمان وحماية حقوق االنسان

 . خلق بيئة أفضل لحالة حقوق االنسان فى مصرومؤسسات الدولة المصرية بغرض العمل سوياً من أجل 

 : ويهدف مركز أندلس من خالل عمله الى اآلتى

 استخدام اآلليات الدولية واالقيليمية لحماية حقوق االنسان بغرض توسيع فرص ومجاالت جبر  -1

 . الضرر وتعويض الضحايا ومقاضاة المتسببين فى االنتهاك

تى اتخذتها الحكومة المصرية لتنفيذ التزاماتها الدولية فى الوقوف على مجمل الخطوات واألفعال ال -2

مجال حقوق االنسان وذلك من خالل عملية الرصد والمتابعة والتوثيق سواء للخطوات التى اتخذت 

فى هذا الشأن أو من خالل رصد وتوثيق أحداث خاصة بانتهاك حقوق االنسان وبيان ما تحتاجه 

 برامج التوعوية أو حمالت الدعوة للحد من أنتهاك حقوق مصر سواء على مستوى التشريعات أو

 . االنسان و تعويض الضحايا

تقييم األداء الحكومى تجاه التزامها باحترام حقوق االنسان ومدى فاعلية الخطوات التى اتخذتها فى  -3

 . هذا الشأن ومدى اتساقها مع المعايير الدولية لحقوق االنسان



دمة سوف تقوم التقارير الدورية كل ثالثة أشهر بالتركيز على جانب أو أكثر وعلى مدار األربع سنوات القا

 . من جوانب الموضوعات الخمس التالية

 : وفيما يلى الخمس الموضوعات يتناولها هذا التقرير

  تطبيقات قانون الطوارئ وقانون مكافحة اإلرهاب-1

 نقاط الرصد

 محاكمة أمام محاكم عسكرية أو محاكم أمن الدولة طوارئ عدم مثول المواطنين أمام قاضيهم الطبيعي وال-

 .االستخدمات األخرى لقانون الطوارئ بمخالفة تعهدات الحكومة بقصره على المخدرات واإلرهاب-

 .  وقف العمل بقانون الطوارئ واستبداله بقانون لمكافحة اإلرهاب-

 

 التعذيب-2

 نقاط الرصد

 . مع تعريف القانون الدولي لحقوق االنسانإعادة النظر في تعريف التعذيب ليتفق-

 ).مراجعة التشريعات الداخلية لضمان اتساقها مع االتفاقات الدولية( التوصيات العامة -

 .التحقيقات والمسائلة والعقاب-

 .محاوالت التأثير على الضحايا أو أسرهم أو  الشهود-

 حقوق النساء-3

 نقاط الرصد

  يتواءم مع االتفاقيات الدولية لحقوق االنسانمراجعة التشريعات الوطنية بما-

  الحد من ظاهرة العنف ضد النساء-

 )الكوتا(المشاركة السياسية للنساء -

 



 التسامح وحقوق األقليات-4

 نقاط الرصد

 . ضمانات حرية الدين والمعتقد لكافة الجماعات واألقليات الدينية وحق الممارسة للشعائر الدينية_ 

 .حد لتنظيم دور العبادة تبني قانون مو-

  تعامل الدولة مع المتحولون دينياً-

 حرية الرأي والتعبير-5

 نقاط الرصد

 .القيود القانونية على حرية تداول المعلومات والنفاذ إلى مصادرها_ 

 القيود على حرية الرأي والتعبير الجماعي من خالل منع التظاهرات و الوقفات االحتجاجية وجمع -

 . االعتصام واإلضرابالتوقيعات و

 القيود القانونية المفروضة على حرية التنظيم -

 

 :وجدير بالذكر أن هذا التقرير قد استند فى عملية الرصد الى عدد من المصادر ومنها 

تقارير صادرة عن , الجريدة الرسمية و الوقائع المصرية, ) حزبية– مستقلة –قومية ( الصحف بأنواعها 

 .واالتصال بالضحايا, ةمنظمات حقوقية مصري

والتضييقات التى وقعت على , وقد تضمن هذا التقرير على االنتهاكات التى حدثت أثناء سير العملية االنتخابية

 . وسائل اإلعالم أثناء تغطيتها للعملية االنتخابية

 :الفترة التي يغطيها التقرير

ليرصد االنتهاكات التى حدثت فى ثالثة , 2010 ديسمبر 31كان من المفترض أن يتم إصدار هذه التقرير فى 

إال أن حجم االنتهاكات التى حدثت أثناء هذه الفترة جعلت من الضرورى . ديسمبر, نوفمبر, أشهر هما أكتوبر

, للفت انتباه الرأى العام المصرى الى ما حدث: األمر األول, التعجيل بإصدار هذه التقرير وذلك ألمرين

الى جانب استخدام اآلليات الدولية , عن االنتهاكات الواقعة داخل اختصاصهموسرعة مخاطبة المسئولين 

واألمر اآلخر متعلق بمرور الذكرى , لحماية حقوق االنسان للعمل بشكل سريع على معالجة تلك االنتهاكات

ن  ديسمبر لنوضح كيف أن الحكومة المصرية بدل م10السنوية لصدور االعالن العالمى لحقوق االنسان فى 



أن تظهر احتراما للحقوق والحريات قد استعاضت عن ذلك بممارسة العديد من االنتهاكات التي تستدعى 

 . الوقوف والتعامل معه بشكل سريع

 

   2010 نوفمرب 28, انتخابات جملس الشعب املصرى: أوالً

جنازات الىت متت قبيل متحدثاً عن اال, مفيد شهاب عقب االنتهاء من جلسة املراجعة الدورية الشاملة/ صرح د

اختذت اللجنة العليا وهى جلنة مستقلة لالنتخابات ما يلزم من "إجراء االنتخابات التشريعية لسى الربملان، 

إجراءات لضمان نزاهة االنتخابات، منها حصر قوائم الناخبني وإعالا للمرشحني ىف كل دائرة، وإعطاء 

بها، كما وضعت إجراءات تسهيل مشاركة منظمات اتمع املدىن أسطوانة مدمج عليها هذه القوائم ملن يطل

 ". مشاركة فعالة ىف مراقبة هذه االنتخابات

صدرت عدد من القرارات اإلدارية الىت من شأا أن , 2010قبيل إجراء انتخابات جملس الشعب املصرى نوفمرب 

ا من محلة التضيقات الىت مشلت وسائل االعالم بدء, حتد وتقيد من عملية املراقبة اخلاصة بانتخابات جملس الشعب

 ومطالبة اجلهة الىت  SMSمن برامج تليفزيونية وصحف مطبوعة ووصوال اىل وقف خدمة الرسائل النصية امعة 

 .تريد استخدمها باحلصول على ترخيص

 ىف تقريرنا السابق ملركز كما أشرنا, وكان من شأن هذه اإلجراءات أن حتد من عملية التغطية واملراقبة لالنتخابات

  4.أندلس 

من الدستور عن تنفيذ األحكام القضائية على الرغم ) 88(كما امتنعت اللجنة العليا لالنتخابات املنشأة بنص املادة 

 حكم قضائى لصاحل املرشحني و املرشحات بقيد أمسائهم كمرشحني ىف االنتخابات 400من صدور ما يقرب من 

   5.مما يتعارض مع مبدأ قانوين هام وهو حجية األحكام القضائية, تخابية اخلاصة مأو تغيري الصفات االن

كما تعسفت اللجنة يف إصدار التصاريح اخلاصة باملراقبة لعدد من املنظمات احلقوقية وذلك لدواعى أمنية وأعطت 

ملدىن دون ابداء أسباب ، أو فقط من  إمجاىل الطلبات املقدمة إليها من قبل منظمات اتمع ا% 10ما يقرب من 

وىف هذا اإلطار أصدرت . أعطاء تلك املنظمات رفض كتايب ليتمكنوا من الطعن عليه أمام حمكمة القضاء االداري 

اللجنة العليا لالنتخابات جمموعة من الضوابط والشروط وهى ما ميكن أن نطلق عليها موانع وعقبات لعمل مراقىب 
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ه الشروط حتد من عمل املنظمات ىف القيام بدورها بل أا تعصف ذا الدور من أساسه فهذ, منظمات اتمع املدىن

من خالل اشتراط احلصول على إذن من رئيس اللجنة العامة أو اللجنة الفرعية قبل الدخول اىل جلان االقتراع أو 

 6 .الفرز

 

 : دور الس القومى حلقوق االنسان ىف العملية االنتخابية

أن الس "للمجلس القومى حلقوق االنسان بعد إصدار الس الدوىل حلقوق االنسان لتوصيات اخلاصة مبلف مصر ذكر ىف بيان  

 7" ومتابعة تنفيذها على املستوى الوطين سيتابع التوصيات اليت ستصدر عن تقرير املراجعة الدورية

مسئولية وفاعلية أكثر من ذي قبل وذلك من عدة جوانب الس سيكون دوره أكثر  إن" وقال عضو الوفد الدكتور نبيل حلمي

ضوء التقرير الذي تقدم به الس  وهو دراسة القضايا اليت أثريت من وفود الدول ىف املراجعة الدورية الشاملة وذلك ىف األول

  ". واحلكومة

إال أن الس القومى حلقوق االنسان كان له رأى , على الر غم من أن مجيع التقارير احلقوقية انتقدت بشكل واسع العملية االنتخابية

أن التجاوزات " أمني عام الس القومى حلقوق االنسان, ففى تصريح وكالة أنباء الشرق األوسط صرح السفري حممود كارم. آخر

, تداركها وإزالة أسبااالىت شابت العملية االنتخابية قبل موعد غلق صناديق االقتراع بنحو ساعتني وصلت اىل الس بسيطة ومت 

وأنه يف إطار تعاون اجلهات التنفيذية وإدراة االنتخابات مع الس يف التدخل للقضاء على ما يقع من خمالفات قد قام ممثل وزارة 

 ومت حل الداخلية بغرفة العمليات بوحدة دعم االنتخابات بالس القومي حلقوق اإلنسان يف الشكاوى املرسلة إىل وزارة الداخلية

من إمجايل % 70العديد منها بشكل عاجل، وخصوصا فيما يتعلق بدخول املراقبني ومندويب ووكالء املرشحني وذلك بنسبة 

 ". الشكاوي اليت تلقتها الغرفة حىت اآلن

, الدقهلية, الغربية, خكفر الشي, املنيا, أسيوط, سوهاج, قنا:  حمافظات فقط ومها8مل يرصد الس القومى العملية االنتخابية سوى ىف 

 . وقدرات الس وامكانياته تفوق هذا العدد بكثري. والشرقية

 بعد اجتماع الس 2010 ديسمرب 8 ىف املؤمتر الصحفى الذى عقد ىف -نائب الس القومى حلقوق االنسان-,وحتدث مقبل شاكر

ت إلينا شكاوى عن جتاوزات ىف بعض الدوائر وأقول بعض ورد "عن التجاوزات الىت شهدا االنتخابات قائالً , عن االنتخابات

 " الدوائر فقط، دون تعميم على كل الدوائر

 .»فيها إجيابيات وبعض السلبيات.. ال أستطيع أن أقيم التجربة«وىف رده على تساؤل عن تقييمه لالنتخابات، قال شاكر 

أن الغعملية االنتخابية جرت معظمها ىف جو هادئ وبشكل سليم  اىل التأكيد على -نائب الس-ومما سبق يتضح تعمد مقبل شاكر

إال أن املؤشرات األولية , وعلى الرغم من أن النتائج النهائية لالنتخابات مل تصدر عن الس حىت اآلن, ماعدا بعض الدوائر البسيطة
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ء سري العملية االنتخابية جتعل وقف تدل على جتنب الس عن التدليل على وجود انتهاكات وخمالفات جسيمة قد وقعت أثنا

 . وإمنا يستعيض عن ذلك بذكر بعض االنتهاكات البسيطة الىت ال تؤثر بشكل كبري على شرعية االنتخابات, االنتخابات عملية ضرورية

 

 : حرية الرأى والتعبري

 بضمان حرية الرأى كانت هناك العديد من التوصيات اخلاصة بالس الدوىل حلقوق االنسان جبنيف واملتعلقة

. إال أن الوقائع تؤكد بعد احلكومة املصرية عن تطبيق التوصيات اخلاصة حبرية الرأى والتعبري بشكل تام, والتعبري

بتحويل مواطنني مدنيني اىل , واقتراف عدد من االنتهاكات اخلطرية أثناء تضيقها على مساحة حرية الرأى والتعبري

 . حماكمات عسكرية جائرة

 . مواطن حملاكمة عسكرية بسبب تبادله معلومات خاصة بأداء اخلدمة العسكريةتقدمي •

حكمت , "الفيسبوك"مستخدم للموقع االجتماعى ,  عاما30ًشاب مصرى يبلغ من العمر , أمحد حسن بسيوىن

مبوجب ,  أشهر بتهمة إفشاء أسرار الدفاع عن البالد عرب موقع الفيسبوك6عليه احملكمة العسكرية بالسجن ملدة 

من قانون القضاء " ب"فقرة ) 5(من قانون العقوبات املصرى واملادة " 3"فقرة ) 65(و " 1,2"فقرة ) 80(املواد 

 . العسكرى

ومثل . 2010 لسنة 4405وقد أحالت النيابة العسكرية أمحد حسن بسيوىن للمحكمة العسكرية ىف القضية رقم 

لنشره معلومات تتعلق باخلدمة العسكرية ,  نوفمرب24, م الثالثاءأمام احملكمة العسكرية ىف يو, أمحد حسن بسيوىن

عرب إنشائه جمموعة على املوقع االجتماعى للنقاش حول أداء اخلدمة العسكرية وأذاع عرب االنترنت سراً من , ىف مصر

دارة التجنيد أسرار الدفاع عن البالد وهي أخبار ومعلومات متعلقة بالقوات املسلحة وذلك بأن أنشأ موقع باسم إ

والتعبئة مجهورية مصر العربية وقام بالرد على االستفسارات التجنيدية لشباب التجنيد ومل يكن قد صدر إذن كتايب 

ه بذلك ل . من القيادة العامة للقوات املسلحة بنشره أو إذاعت ومل خيول  ه

ملواثيق واملعاهدات الدولية حلقوق وميثل هذا اإلجراء انتهاكا للحقوق واحلريات اليت كفلها الدستور املصري وا

فمن جهة، قامت السلطات املصرية بتقدمي مواطن حملاكمة نتيجة آلراءة وتبادله , األنسان واليت صدقت عليها مصر

ومن جهة أخرى عصفت السلطات املصرية حبقه ىف حماكمة عادلة , معلومات عامة مع جمموعة من األشخاص

ام حمكمة عسكرية غري خمتصة ال تضمن احلد األدىن من املعايري القضائية الىت وذلك من خالل حماكمتة أم, ومنصفة

 . تكفل للمتهم حقه

 : وفيما يلى املواد الىت حكم ا أمحد حسن بسيوىن 



 –: عقوبات 85مادة 

 .يعترب سراً من أسرار الدفاع 

 حبكم طبيعتها ال يعلمها اال االشخاص  املعلومات احلربية والسياسية والدبلوماسية واالقتصادية والصناعية الىت-1

 .الذين هلم صفة يف ذلك وجيب مراعاة ملصلحة الدفاع عن البالد ان تبقى سرا على من عدا هؤالء االشخاص 

 االشياء واملكاتبات واحملررات والوثائق والرسوم واخلرائط والتصميمات والصور وغريها من االشياء الىت جيب -2

د اال يعلم ا اال من يناط م حفظها او استعماهلا والىت جيب ان تبقى سراً على من عداهم ملصلحة الدفاع عن البال

 .خشية ان تؤدى إىل افشاء معلومات مما اشري الية يف الفقرة السابقة 

 كل  االخبار واملعلومات املتعلقة بالقوات املسلحة وتشكيالا وحتركاا وعتادها ومتوينها وافرادها وبصفة عامة-3

ما له مساس بالشئون العسكرية واالستراتيجية ومل يكن قد صدر اذن كتاىب من القيادة العامة للقوات املسلحة بنشرة 

 .او اذاعته 

 االخبار واملعلومات املتعلقة بالتدابري واالجراءات الىت تتخذ لكشف اجلرائم املنصوص عليها يف هذا الباب او -4

 ع ذلك فيجوز للمحكمة الىت تتوىل احملاكمة ان تاذن باذاعة ما تراه من جمريااحتقيقها او حماكمة مرتكبيها وم

  من قانون القضاء العسكري5مادة 

 :تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى اجلرائم اآلتية 

رات أو املركبات أو اجلرائم الىت تقع ىف املعسكرات أو الثكنات أو املؤسسات أو املصانع أو السفن أو الطائ)     أ(

 .األماكن أو احملالت الىت يشغلها العسكريون لصاحل القوات املسلحة أينما وجدت 

 . اجلرائم الىت تقع على معدات ومهمات وأسلحة  وذخائر ووثائق وأسرار للقوات املسلحة وكافة متعلقاا)     ب(

 

 شمل االعتداء بالضرب والفصلمحلة تضيقات على الطالب ىف اجلامعة بسبب التعبري عن رأيهم ت •

مل يسلم الطالب ىف اجلامعة من أذى وتعدى قوات األمن على حرية الرأى والتعبري فقد مت االعتداء على بعض 8

 أبريل فيقول مصطفى فؤاد أمحد بالفرقة الثالثة كلية احلقوق جامعة عني 6الطلبة بسبب انتمائهم حلركة شباب 
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 من البوابة الرئيسية للجامعة باستيقاىف من قبل أفراد األمن وقاموا بصطحاىب فوجئت أثناء دخوىل"مشس بالقاهرة 

ملكتب حرس اجلامعة وقاموا بتفتيشى ذاتياً واالعتداء على بالضرب والركل باأليدى واألرجل وصفعى وتوجيه 

 " . السباب ىل مث اصطحبوىن ملكتب حرس كلية احلقوق وحتويلى للشؤون القانونية للتحقيق معى

فوجئت أثناء تواجدى ىف حرم كلية : "كما قالت الطالبة منار شكرى مصطفى، طالبة بالفرقة الرابعة كلية اآلداب
 ."اآلداب باعتداء اثنني من حرس اجلامعة على وحترشا ىب وجذباىن من مالبسى وقاما بتوجيه السباب ىل

 ، ضد رئيس 2010 أكتوبر 3 بتاريخ ببالغ للنائب العام " محلة الدفاع عن طالب مصر"وكانت قد تقدمت  

جامعة عني مشس وقائد احلرس اجلامعى وعدد من ضباط الشرطة العاملني باجلامعة، امتهم فيه باالعتداء على بعض 

 .الطالب، وأحال النائب العام البالغ إىل نيابة غرب القاهرة للتحقيق

 واالجراءات يتم ممارستها ىف عدد من اجلامعات حيث أن هذه املمارسات, ومل تكن جامعة عني مشس هى االستثناء

كلية آداب كفر "فحسب مركز سواسية حلقوق االنسان ومناهضة التمييز قامت , األخرى مبختلف حمافظات مصر

 . بزعم قيامهما باستقبال الطالب اجلدد,  أبريل6بفصل طالبني ينتميان جلماعة اإلخوان املسلمني وحركة , "الشيخ

 من طالب كلية الصيدلة املنتمني إىل ٧,  أكتوبر املاضى10أحالت إدارة جامعة املنصورة ىف على صعيد آخر، 
مجاعة اإلخوان املسلمني للتحقيق بتهم خمالفتهم القانون وتوزيع ولصق ملصقات خمالفة دون احلصول على إذن 

 .مسبق من اإلدارة

الىت بدأها طلبة اجلماعة ىف اجلامعات مع » ونإصالحي«وأكد الطالب أم أحيلوا للتحقيق بسبب تدشينهم محلة 
 .بداية العام الدراسى احلاىل

 أكتوبر املاضى، أفراد احلرس اجلامعى باالعتداء عليهم أثناء دخوهلم 11وىف الفيوم، ام عدد من طالب اجلماعة ىف 
ة دار العلوم، إثر دخول  منهم مها إبراهيم حممد وحممود فرسيسى بكلي٢من الباب الرئيسى، مما أدى إىل إصابة 

 . على حد قوهلم-ومجع التوقيعات على بيان التغيري » إصالحيون«الطالب لتدشني محلة 

وقال الطالب إن أفراداً من حرس اجلامعة انقضوا على زميليهم حممود إبراهيم وأبواحلسن الويشى، الطالبني بكلية 
.  الفرار، وألقى القبض على الثاىن ومازال مصريه جمهوالًدار العلوم، وحاولوا القبض عليهما، لكن األول متكن من

وشهدت اجلامعة تواجداً أمنياً مكثفاً حتسباً لوقوع رد فعل من طالب اجلماعة خاصة أن الطالب نظموا منذ عدة 
أيام مظاهرة احتجاجاً على إجراءات تفتيش الطالبات على باب اجلامعة، وأكد الدكتور أمحد اجلوهرى، رئيس 

ة الفيوم، أن ادعاءات طلبة اإلخوان جمرد افتراء، مشرياً إىل أن الطالب الذى ألقى القبض عليه صدر حبقه قرار جامع
 .فصل ملدة شهر من اجلامعة، ومت إلقاء القبض عليه خارج احلرم اجلامعى



 جنيها 150ح لتصب, أصدرت إدارة اجلامعة قرارات مبضاعفة رسوم اإلقامة حنو مرتني تقريبا, وىف جامعة حلوان
, اىل جانب بعض القرارات الىت ضمتها الالئحة اجلامعية.  جنيها فقط كان الطالب يدفعها ىف العام املاضى58مقابل 

وهو ما يعد أسلوب تقييدى وتعسفى ,  جنيهات ىف حالة عدم تناوله ألى وجبه داخل املدينة5منها تغرمي الطالب 
ض تنفريهم من من اإلقامة ىف املدينة اجلامعية وتقييد حركتهم داخل ىف التعامل مع طالب املدينة اجلامعية بغر

وعندما عرب الطالب عن معارضتهم ومناهضتهم هلذه القرارت عرب مسرية طالبية باجلامعة اعتدى أمن , اجلامعة
 . اجلامعة على الطالبات ىف املظاهرة باألحزمة مما دفع الطالب لالشتباك مع عناصر األمن

وأنه ,  أندلس أن القرارت الصادرة من إدارة جامعة حلوان قرارات تعسفية وليست ىف صاحل الطالبوإذ يرى مركز
وأن تناقشهم ىف أى قرارات تصدر حبقهم , جيب أن تلتفت إدارة اجلامعة ملصلحة الطالب ومطالبهم أكثر من ذلك

,  والتعبري عنه طاملا كان هذا بشكل سلمىوأن تلتزم حبرية الطالب ىف إبداء الرأى, وتستمع إليهم قبل اختاذ أى قرار
 . وأن حتافظ على حقوق الطالب, وأن تتعامل جبدية مع أى حالة يتعرض فيها الطالب النتهاك حبقهم 

ويأتى هذا التعامل العنيف مع الطالب نتيجة قيام هؤالء الطالب بالتعبري عن آرائهم الىت هى مناهضة لسياسات 

 . سياسية اتبعت ضد طالب املعارضة من النشطاء السياسينيوهذه ال. النظام بطرق سلمية

كما يطالب املركز مجيع اجلامعات املصرية بضرورة االمتثال حلكم احملكمة اإلدارية العليا  والذي قضى بإخراج 
 .  القوات احلرس اجلامعي التابعة لوزارة الداخلية كلياً من اجلامعات

 علومات واألخباروضع ضوابط من شأا احلد من تدفق امل •

قرر اجلهاز القومى لتنظيم االتصاالت فرض , SMSوىف تطور للضوابط واالجراءات املنظة لعمل خدمة رسائل 
قيود وضوابط جديدة للرقابة على خدمة رسائل احملمول الدعائية واإلخبارية الىت ترسلها خمتلف الشركات، وتلق 

 إخطاراً من الشركات 2010 أكتوبر 11 بتاريخ -» اليوماملصرى« من بينها –عدد من املؤسسات اإلعالمية 
اإلخبارية، تفيد بأنه بناء على تعليمات جديدة من مرفق االتصاالت وشركات  «SMS» مقدمة خدمة رسائل

احملمول، جيب على أى مؤسسة إعالمية احلصول على موافقة من وزارة اإلعالم والس األعلى للصحافة على 
حفاظاً على استمرارية «ة عرب شركات احملمول، وتطالب بسرعة احلصول على التصاريح إرسال رسائل إخباري

 .»اخلدمة

 طلب عدم ذكر امسه -ويف حواره مع جريدة املصري اليوم أشار املدير التنفيذى إلحدى الشركات املقدمة اخلدمة 
األسابيع املاضية، ضمت ممثلني عن  إىل أن اجلهاز القومى لتنظيم االتصاالت عقد عدداً من االجتماعات، خالل -

شركات احملمول الثالث، وجهاز مباحث أمن الدولة، إلبالغ املشغلني بالضوابط اجلديدة، من بينها ختصيص 
 .موظفني ملراقبة الرسائل الىت ميكن أن ترسلها مجاعة اإلخوان املسلمني، أو احلركات الشبابية املعارضة

 ضرورة توضيح رقم املرسل وحظر إخفائه، مشرياً إىل أن بعض -سب املصدر  حب-وتشمل الضوابط اجلديدة أيضاً 
حركات املعارضة اعتادت استخدام هذه الرسائل ىف الدعاية ألنشطتها مع وضع امسها مكان رقم املرسل، ولفت إىل 



طىن وإحدى أن بدء العمل بالرقابة على الرسائل الدعائية تسبب ىف نشوب أزمة، ، بني قيادى بارز باحلزب الو
 . دقيقة، إثر مرورها على نظام الرقابة٢٠شركات احملمول، بعد تأخر وصول رسائل دعائية خاصة باحلزب ملدة 

وأكد املصدر أن اجلهاز القومى لتنظيم االتصاالت قرر أيضاً وقف عمل الشركات حلني انتهاء إجراءات الترخيص، 
مي اخلدمة قبل تقنني أوضاعها ختاطر بوضع نفسها حتت طائلة مشرياً إىل أن الشركات الىت مازالت مستمرة ىف تقد

 .العقوبة، مضيفاً أن شركته تعرضت خلسائر كبرية بعد إلغاء عدد من العمالء تعاقدام بعد توقف اخلدمة

ومما سبق يتضح أن احلكومة املصرية تعمل جاهدة على مراقبة اجلهاز األمىن لكافة املراسالت واملعلومات الىت تتم 
وحماولة للتضيق على , والقيود اجلديدة املفروضة على خدمة الرسائل النصية هى خطوة ىف هذا االجتاه, بني املواطنني

وهو أسلوب تريد به احلكومة التضيق على املعارضة السياسية والنشطاء . تبادل املعلومات وتوفرها للمواطنني
 . ونشطام

 

 اهر السلميتقييد السلطات املصرية حلق التجمع والتظ •

أجربت قوات األمن موظفو مراكز معلومات جملس الوزراء املعتصمني , ىف انتهاك حلرية التجمع السلمى والتظاهر
وذلك بعد مماراسات التضييق عليهم الىت وصلت حلصارهم من الثامنة , أمام مقر جملس الوزراء فض اعتصامهم

ومنعهم من اخلروج من ,  أى أطعمة أو حىت مياه اليهمصباحاً حىت الساعة الثامنة مساءاً دون السماح بدخول
 . على الرغم من تواجد النساء بني املعتصمني ومعهم أبناءهن, الكردون األمىن للذهاب اىل دورات املياه

.  موظف1000 أكتوبر وجتاوز عدد املعتصمني ال 13وفض االعتصام ىف نفس اليوم مساء الثالثاء املوافق 
ويقول حممد عاطف جعفر من مركز ميت غمر . ن بفرق مكافحة الشغب إلرهاب املعتصمني واستعانت قوات األم

 كان ىف اعتصام 3رافض يرجعىن الشغل، ىف شهر ) أمحد البندارى(  مدير مركز املعلومات ىف ميت غمر "دقهلية 
ل واتنشر كالم بأمسى ملركز املعلومات املدير أصدر تعليماته أن حمدش يشارك ىف االعتصام ، وملا غبت من الشغ

مارس اللى فات، وأنا معايا شهادة معتمدة   14 بالغلط ىف جريدة املصرى اليوم أصدر قرار بفصلى من العمل يوم 
وصدر القرار من احملافظ بعودتى للعمل، ولكن املدير ملا شاف القرار قطعه وأنا متجوز وعندى طفلة  من املستشفى 

 جنيه ىف الشهر وبشتغل على توك توك عشان أقدر 400وساكن ب  ول أمى  شهور، ووالدى متوىف وبع5عمرها 
 ".أعيش

وكان العاملون قد بدأوا اعتصامهم مطالبني بتنفيذ االتفاق الذي مت التوصل إليه عقب اعتصامهم ىف شهر مايو 
إلجازات  ، والذى يقضي بإضافة ملحق لعقود املوظفني يشمل التأمينات الصحية واالجتماعية وكافة ا2010

 جنيها حلملة املؤهالت 381 جنيها حلملة املؤهالت املتوسطة وفوق املتوسطة و320واحلوافز، وأن يكون املرتب 
وذلك بعد أن أكد هلم . ام العمال حسني جماور رئيس جلنة القوى العاملة ورئيس احتاد العمال خبداعهم.. العليا

التفاق مع مديريات احملافظات بصرف رواتب شهرى أغسطس  سبتمرب املاضى با14أثناء اعتصامهم األخري ىف 



وسبتمرب على أساس املرتبات القدمية على إا سلف حىت شهر أكتوبر اجلارى، على أن يتم صرف فروق املرتبات 
 . بأثر رجعى ىف شهر أكتوبر، وهو ما نفاه مديرى املديريات باحملافظات

ترة املقبلة واالستعانة جبميع موظفى مراكز املعلومات لالعتصام امام واعلن املوظفون عن تنظيم اعتصامام ىف الف
 " .او استرداد حقوقهم .... املوت " جملس الوزراء وليكن شعارهم 

 
 تقييد حق املواطنني يف التعبري عن طريق التكوين أو االنضمام جلمعيات أهلية  •

, اجلمعيات الىت مت حلها وشطبها من قبل اجلهة اإلداريةوفيما يتعلق بالقيود املفروضة على حرية التنظيم نرصد لعدد 
  .2002لسنة ) 84(وسلطة اإلدارة املفروضة على اجلمعيات األهلية من خالل قانون اجلمعيات األهلية رقم 

 
 . 20109 لسنة 4127بقرار رقم , مبحافظة اجليزة, حل مجعية أحباب املعز لألعمال اخلريية -
 10. 2010 لسنة 4333بقرار رقم , مبحافظة اجليزة, ةحل مجعية حى الزهور اخلريي -
 11. 2010 لسنة 4334مبحافظة اجليزة بقرار رقم , حل مجعية سبيل اهلداية اخلريية -
 12. 2010 لسنة 4335بقرار رقم , مبحافظة اجليزة, حل مجعية املستقبل للكفاية وتكنولوجيا املعلومات -
 13. 2010 لسنة 4388بقرار رقم ,  اجليزةمبحافظة, حل مجعية املدثر للخدمات االجتماعية -
 14. 2010 لسنة 4460بقرار رقم , مبحافظة اجليزة, حل مجعية سيد الرسل للخدمات االجتماعية -
 2010 لسنة 5240بقرار رقم , مبحافظة اجليزة, 2004 لسنة 2011حل اجلمعية اخلريية املشهرة برقم  -

.15 
 16 . 5262بقرار رقم , يزةمبحافظة اجل, حل مجعية منتجى ومصدرى زهور القطن -
مبحافظة , 2008 لسنة 1664شطب مجعية عصر العلم املقيدة مبديرية التضامن االجتماعى حتت رقم  -

 17. الدقهلية
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 نفس المصدر السابق  10

 س المصدر السابق نف 11

 نفس المصدر السابق  12

 نفس المصدر السابق  13

 نفس المصدر السابق  14

  2010 نوفمبر 14بتاريخ , 263عدد رقم , صحيفة الوقائع المصرية 15

 نفس المصدر السابق  16

  2010 ديسمبر 2بتاريخ , 375عدد , صحيفة الوقائع المصرية 17



 18. 2010 لسنة 63بقرار رقم , خليج قبلى مطوبس مبحافظة كفر الشيخ, رفض مجعية السخاينة اخلريية -
 
 

 : التعذيب

الدوىل حلقوق االنسان وجلنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب لتعكس قلقهما جاءت التوصيات الصادرة من الس 

و أعربت جلنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب عن دواعى قلقها إزاء التقارير . البالغ إزاء استمرار ممارسات التعذيب

عاملة السيئة للمعتقلني من قبل العديدة املتوافرة الىت تتلقاها اللجنة فيما يتعلق باستمرار ممارسات التعذيب وامل

وتدعم إجراء حتقيق , وكذلك غياب االجراءات الىت تضمن احلماية الفعالة, املوظفني املسئولني عن تنفيذ القانون

وقد أشار العديد من هذه التقارير اىل حاالت وفيات عديدة حتدث أثناء , مناسب وغري منحاز عند حدوث التعذيب

  19. فترة االحتجاز

بعد قضاء أربع سنوات ىف السجن بسبب , 2010 نوفمرب 17أطلق سراحه , مدون مصرى,  عامركرمي •

وذكر كرمي عامر أنه . انتقاده رئيس اجلمهورية حممد حسىن مبارك فضال عن توجيه نقد للدين االسالمي

ولية إن وأفادت منظمة العفو الد. قد تعرض للتعذيب وسوء املعاملة ىف احلجز مؤخراً قبل إطالق سراحه

املدون كرمي عامر أطلق سراحه من مركز االعتقال التابع ملباحث أمن الدولة ىف االسكندرية  يوم األربعاء 

وأن املدون قد احتجز بدون .  يوماً على انتهاء مدة عقوبته12 بعد مرور 2010 نوفمرب 17املوافق 

دولة خالل اإلثىن عشر يوماً الىت وتعرض للضرب وإساءة املعاملة على أيدى أفراد مباحث أمن ال, مة

 . سبقت إطالق سراحه

وعلى الرغم من مطالبة منظمات حقوقية وطنية ودولية من ضمنها منظمة العفو الدولية السلطات املصرية بالتحقيق 

خذ  إال أن السلطات املصرية حىت اآلن مل تت20.ىف املزاعم الىت تقول أن كرمي عامر قد تعرض للتعذيب وسوء املعاملة

وأن السياسية احلكومية ىف تكريس االفالت من العقاب الزالت , خطوة تذكر ىف سبيل التحقق من هذه االدعاءات

 . مستمرة وأن املوظفني املسئولني عن تنفيذ القانون والضالعني ىف أعمال تعذيب وسوء املعاملة  ال تطلهم يد العدالة
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ية وأثناء نزوهلما من أعلى كوبرى أبووافية قام ضابط صديقني أحدمها كهربائى كانا يستقالن دراجة خبار •
بضرب الكهربائى بقدمه أثناء قيادته الدراجة مما أدى إىل عجزه عن التوقف فاصطدم بسيارة الدورية 
الواقفة وسور السكة احلديد وإصابته برتيف داخلى نتج عنه استئصال الطحال وإصابة زميله بكسر أعلى 

وقال اىن عليهما ىف التحقيقات الىت أجراها أمري عالء الدين، . باحلوضعظمة الفخذ اليمىن وشرخ 
وكيل النيابة، إما فوجئا بالضابط يعتدى عليهما بالضرب دون سبب مما تسبب ىف اصطدامهما بسيارة 

 .الدورية وسور السكة احلديد وإحداث إصابتهما

وقرر حممد عبدالعزيز، وكيل النيابة، إخالء سبيل ووجهت نيابة الشرابية مة استعمال القسوة لضابط شرطة، 
الضابط بضمان وظيفته، على ذمة التحقيقات، وإرسال الضحيتني إىل الطب الشرعى لبيان ما ما من إصابات، 

 . وطلب حتريات املباحث حول الواقعة

 قسم فوجئت اتف يبلغهم أن ابنهم تعرض للتعذيب داخل»  عاما١٩ -أمحد شعبان «أسرة الشاب  •

وأضاف أفراد األسرة أن خمرباً سرياً هو الذى . وأن أفراد الشرطة ألقوا باجلثة ىف املياه. شرطة سيدى جابر

ونفى اام الضحية ىف أى قضايا من قبل . وأكد حماميه أن هناك شهوداً يؤكدون تلك الرواية. أبلغه بذلك

 .واستدعاء مسؤوىل القسم للتحقيق معهموطالب بتشريح اجلثة . وأنه طالب ىف كلية السياحة والفنادق

اميه أفراد قسم شرطة سيدى جابر بإلقاء القبض عليه وتعذيبه والتخلص من جثته بإلقائها ىف وامت أسرته وحم

وأكدت . وسردت فيه مالبسات الواقعة. بينما أصدرت وزارة الداخلية بيانا نفت فيه إلقاء القبض على املتوىف. املياه

ومتكنوا من اإلمساك . وتعقبه األهاىل. قهأن الضحية كان قد ارتكب جرمية سرقة هاتف حممول من فتاة مبعاونة صدي

 .وعثر األهاىل على جثته طافية ىف املياه بعد أيام. هاربا» شعبان«بصديقه بينما فر 

ومن شأن هذا , والزال املتهمني من أفراد الشرطة بعيدين متاماً عن املساءلة, ومل يتم فتح حتقيق حىت اآلن ىف القضية

املسئولني بتنفيذ القانون واملتهمني بارتكاب ممارسات تعذيب ىف ارتكاب ما يشاءون األمر أن يعطى الثقة للموظفني 

 . من انتهاكات دون أى مسائلة أو حماسبة

, رئيس مباحث قسم شرطة دار السالم, امت ربة مرتل ىف بالغ للنيابة العامة كل من املقدم اء الدين على •
لقسوة والتحرش اجلنسى ا واالستيالء على هاتفها معاون املباحث باستعمال ا, والنقيب أمحد شرف

احملمول، وأكد تقرير الطب الشرعى أن الكدمات واخلدوش املوصوفة ىف مذكرة النيابة العامة وأقوال الشاكية 
غري مطابقة للفحص الطىب ومن احملتمل حدوثها عند ارتطامها جبسم صلب، وانتهت حتريات املباحث الىت 

حممود مسبل، وكيل املباحث اجلنائية، إىل عدم صحة الواقعة وأن البالغ كيدى لتنتقم جرت مبعرفة املقدم 
 .الشاكية من ضابطى املباحث لقيامهما بالقبض على زوجها، بتهمة حيازته املخدرات وسالحاً نارياً



قوال اىن عليها وقالت مذكرة احلفظ اليت أعدا نيابة البساتني، إن أ, ومت حفظ التحقيقات ىف البالغ ربة مرتل
جاءت مرسلة وال يوجد ا دليل أو سند ىف األوراق، باإلضافة إىل التحريات الىت متت مبعرفة املباحث اجلنائية، الىت 

 . أفادت بعدم صحة ما جاء بأقوال الشاكية

 باستعمال وغالباً ما يتم حفظ البالغات املقدمة من جانب مواطنني يشتكون فيها أفراد الشرطة واجلهاز األمىن
وقد طالبت منظمات حقوق االنسان كثرياً أن يتم . حىت ال تطاهلم يد العدالة. القسوة وممارسة التعذيب ضدهم

حتريك الدعوى اجلنائية مباشرة من اىن عليهم وأسرهم بدون أن يتم حتريكها بالنيابة عنهم من قبل النيابة العامة 
 .  والسلطات ىف مصر حىت يتم حفظ التحقيقاتالىت ختضع لضغوط من قبل األجهزة األمنية

هناك ادعاءات تشري اىل مقتل املواطن مصطفى عطية من االسكندرية جراء تعذيبه على , وىف هذا السياق •
حيث قام املخربين بالقبض على مصطفى عطية لوجود حكم قضائى عليه . يد خمربين بقسم مينا البصل
 . ووجهت أسرته اامات اىل املخربين بقتله. بالشارع أمام املارهوقاموا بتعذيبه , خبصوص عدم تسديد قرض

وأوضح اخلرب املنشور ىف صحيفة النهار االلكترونية أن أبناء اىن عليه ال يعلمون شيئاً عن القرض وال عن الشرطة 
 .  يناموا مطمئننيوال عن املخربين وال عن جرائمهم ولكن كل ما يعلموه هو أن والدهم لن يتواجد معهم اليوم ولن

أنه بعد ما ارتكب املخربين , ولفت اخلرب املنقول عن البيان الذى أصدره مركز نصار للقانون وحقوق االنسان
جرميتهم قبض ضباط قسم مينا البصل على الشهود وضغطوا عليهم حىت يشهدوا أمام النيابة أن موت مصطفى كان 

 21. طبيعياً وبدون تدخل املخربين

حيث , نطالب النائب العام مبباشرة التحقيق ىف هذه القضية والتحقيق ىف ادعاءات أسرة اىن عليه, نطلقومن هذا امل
 . أن كثري من الشواهد تدل على ممارسة التعذيب بشكل منهجى ىف عدد من أقسام الشرطة مبحافظة االسكندرية

دونه جتاه املواطنني جعل من احلادثة التالية أمراً أن اعتقاد أفراد الشرطة أم ميلكون السلطات الكافية لفعل ما يري
 . طبيعياً وسلوك سائد بني أفراد الشرطة

 لقى مصرعه ىف أوائل شهر نوفمرب -سائق سيارة مبنطقة عبود بالقاهرة-عبد الرمحن حممود عبد الوهاب •
ض عليه بتهمة قيادة املاضى بعد قفزه ىف املياه بترعة اإلمساعيلية هرباً من مطاردة أميىن شرطة له للقب

وقد قام أحد أمناء الشرطة بإخراج طبنجته ووجها حنوه مما أصاب القتيل حالة من , السيارة عكس االجتاه
الذعر فقفز ىف املياه خوفاً من إطالق النار عليه إال أن هذا استتبعه أن يرشق أميىن الشرطة ومعهما شرطى 

ل إلجباره على اخلروج حىت غطس اىن عليه حتت ثالث من مباحث السرفيس باحلجارة والطوب القتي
 . ومت القبض على عدد من السلئقني الذين جتمهروا أثناء استخراج جثة القتيل. املياه
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وشهد الشهود بأم رأوا أمني الشرطة وبصحبته أثنني آخرين وهم ,  ومت حبس أمني الشرطة وإخالء سبيل سائقني
وبعد . سائق حبجارة وقوالب طوب أمحر يف رأسه خالل حماولته السباحة باملياهيطاردون السائق ورأوه وهم يرشق ال

ذلك نفت مباحث القاهرة أن يكون أمني الشرطة قد رشق سائق عبود باحلجارة وقالوا أم بانتظار الطب الشرعى 
 . الذى سوف يوضح سبب الوفاة

على طالبة داخل احلرم ,  الزقازيقفرع, ىف واقعة أخرى اعتدى ضابط باحلرس اجلامعى جلامعة األزهر •
نائب رئيس مستشفى , اجلامعي وأن جهة سيادية حتقق يف الواقعة وذلك حبسب الدكتور أمحد درويش

أن التقرير , ويؤكد حمامى الطالبة املعتدى عليها خالد عبد اهلادى. الذى نقلت إليه الطالبة, األحرار العام
. يؤكد وقوع اعتداء أصاا برتيف داخلى, احلرس اجلامعى عليهاالنهائى حلالتها الصحية بعد تعدى ضابط 

وأضاف لصحيفة الشروق اخلاصة اليومية أن النيابة ىف انتظار تقريرين طبيني آخرين خيصان طالبني معتدى 
 . مها الطالب عمر أمحد والطالب عبد املنعم السيد, عليهما ىف نفس احملضر

  22. مل تستجوب ضباط احلرس املتهمني باالعتداء على الطلبة حىت اآلنكما أكد احملامى للشروق أن النيابة 

وتشري هذه األحداث وتؤكد اىل السلوك املعتاد من جانب أفراد الشرطة جتاه املواطنني ىف استعمال العنف والقسوة 
 . ضدهم وممارسة التعذيب

صبحت سلوك عام لعدد ليس بالقليل وكما أشرنا ىف السابق لقد تعدت هذه املمارسات سلطة قانون الطوارئ وأ
وهذا نتيجة طبيعية الجتاه السلطات ىف مصر اىل إحكام قبضتها على حرية . من املوظفني املسئولني عن تنفيذ القانون

حىت أصبح هذا , وحركة املواطنني من خالل إعطاء سلطات واسعة ومحاية من املساءلة والعقاب ألفراد الشرطة
 .  أفراد األمن والشرطةاالجتاه هو السائد بني 

 احلقوق واحلريات العامة ىف ظل العمل بقانون الطوارئ 

بأن اجلماعة ستقدم , 2010 أكتوبر 9ىف , منذ أن صرح املرشد العام جلماعة اإلخوان املسلمني حممد بديع

ات األمن أكثر من اعتقلت قو. 2010 نوفمرب 29مرشحني هلا ىف االنتخابات الربملانية الىت من املقرر إجراؤها ىف 

 . أغلبهم أعضاء أو أنصار مجاعة اإلخوان املسلمني,  شخصا1000ً

ومن بني األفراد الذين ما زالوا معتقلني أنصار مرشحى مجاعة اإلخوان , وقد أطلق سراح قرابة نصف عدد املعتقلني

 . املسلمني ىف االنتخبات الربملانية وعدد من قيادىي اجلماعة ىف احملافظات
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 مكتبة تابعة للجماعة ىف حمافظىت البحرية ١١,  أكتوبر املاضى10أغلقت األجهزة األمنية ىف , ذا اإلطاروىف ه
وقبضت على صاحبها مصطفى » كويك نت« ألف جنيه من شركة ١٥٠ودمياط، وصادرت مبالغ تقدر بـ

 .ت والكتب املدرسيةهنداوى، فضالً عن مصادرة العديد من أجهزة احلاسوب وبعض النشرات املكتوبة وامللصقا

» الزهور«و» احلداد«و» طور سيناء«و» طيبة«و» الصحابة«و» اإلميان«و» امتياز«وقامت احلملة بغلق مكتبات 
وختمها بالشمع األمحر بعد القبض على وائل الصاوى وشريف العيسوى وحسن مرعى وحممد داوود » الفجر«و

، بعد »حنو النور« على رضا احلوشى، موظف مبكتبة وحممد احلداد، أصحاب بعض املكتبات، كما ألقت القبض
 23.بالبحرية» كويك نت«غلق املكتبة وحرزت حمتويات شركة 

ووجهت إليهم مة عقد اجتماع عام "  أبريل6" أكتوبر أربعة أعضاء من حركة 26واعتقلت السلطات أيضاً ىف 

جمدى عبد : واألربعة هم. ج عنهم بكفالةمث أفر, غري مصرح به وتوزيع منشورات تدعو اىل مقاطعة االنتخابات

 . وحممود أمحد حامد, سلوان حممد سعيد, حممد عبد اهللا, الرمحن

وأفاد ,  عاماً ضابطاً بإدارة مرور الدقهلية باالعتداء على ابنه58-ام املواطن شحاتة عطية قنديل, ىف مدينة املنصورة
دى بالضرب على سائق تاكسى واحتجزه بتهمة مقاومة بأن الضابط اعت" 17143"بالغ للنائب العام محل رقم 

تضمن تسجيل فيديو قصرياً للواقعة، تبني منه أن شاباً كان مير باملصادفة ويظهر » سى دى«وأرفق املبلغ , السلطات
 أمناء شرطة، بالضرب باأليدى واألرجل، على شاب ىف الشارع، ٢ىف التسجيل اعتداء أحد الضباط وبصحبته 

يهم على األرض، واالوا عليه بالضرب باألقدام، وركله الضابط ىف أحناء متفرقة من جسده، بينما وقيدوه بأيد
 حرام: األخري يصرخ

 ١٧كان ابىن حممود يقود السيارة، وتعطلت به ىف الطريق العمومى ىف شارع الترعة يوم اجلمعة «: وقال شحاته
إنت واقف كده : (النقيب حممد أبوليلة، ضابط املرور، وسألهسبتمرب املاضى، فتوقف إلصالحها وأثناء وقوفه مر به 

واهللا ياباشا عطالنة وأنا : (، فطلب منه إبعادها عن الطريق، فقال له ابىن)العربية عطالنة: (، فقال له)ىف الطريق
على ، فاال عليه بالشتائم وسب أمه بلفظ خارج جداً، فانفعل ابىن ومل يقبل سب أمه، ورد )بأحاول أصلحها
  .الضابط الشتيمة

من جانبه حرر الضابط حمضراً ضد السائق، امه فيه مبحاولة التعدى عليه بالضرب بآلة حادة، بعد أن رفض تقدمي 
 .رخصة السيارة عند طلبها منه أثناء سريه ىف عكس االجتاه، ومت احتجاز السائق على ذمة القضية

فأفراد قوات , ث يتكرر مبثابة كل يوم لكن ما يصل لنا قليلإمنا حاد, ويعترب ما حدث مع ابن املواطن شحاته
فقانون الطوارئ يعطى سلطات واسعة , الشرطة حتت مظلة العمل بقانون الطوارئ يفعلون ما يردون جتاه املواطنني
بتفيذ وغالباً ما يتجه األفراد املخولني , ىف يد الشرطة وقوات األمن ىف توقيف املواطنني واعتقاهلم أو احتجازهم
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القانون اىل تبىن سلوك معادى وعنيف جتاه ليس فقط املعارضني السياسيني ولكن جتاه املواطن العادى لبسط السيطرة 
ويبدو أن مشكلة استخدام العنف مع املواطنني قد ختطت قانون الطوارئ وأصبحت مبثابة اجتاه وتقليد . والنفوذ

 فبالرغم من التعديل الذى أجرى على قانون الطوارئ مؤخراً .يعطى دائما أفراد الشرطة السلطة فوق املواطنني
وقصر تطبيقه فقط على االجتار باملخدرات واإلرهاب إال أن الوقائع والشواهد تدل على استخدامه بشكل يتسع لغري 

 . ومحلة االعتقاالت الىت حدثت قبل وأحداث االنتخابات أمنا هى دليل آخر على هذا األمر, ذلك

 

 نون واحترام أحكام القضاءسيادة القا

ويبث " وجهة نظر"فقد صرح وزير التعليم العاىل والدولة للبحث العلمى الدكتور هاىن هالل ىف مقايلة مع برنامج 
فيما يتعلق حبكم احملكمة اإلدارية العليا واخلاص خبروج احلرس , على القناة األوىل بالتليفزيون املصرى مساء كل أحد

إن حكم احملكمة مل يلغ احلرس اجلامعى، إمنا ألغى قرار وزير الداخلية بتبعية حرس ",ـاجلامعى من اجلامعة 
و أن احلرس اجلامعى بغض النظر عن تبيعته ألى جهة، فإن مهمته , اجلامعة للداخلية وسنقوم بتنفيذ ذلك احلكم

أمن وأمان املنشآت األساسية هى حراسة منشآت اجلامعة من اخلارج وحراسة احلرم اجلامعى، واحلفاظ على 
حرس اجلامعة ال ميثل قيدا على الطلبة وال على األساتذة، وأن "وأكد أن ."واملعامل واالستثمارات داخل اجلامعة

حكم القضاء بشأن حرس اجلامعة هو حكم ائى، وسنقوم بتنفيذ منطوق احلكم الذى يتحدث عن إلغاء قرار 
 ."بعة لوزارة الداخليةوزير الداخلية بوجود إدارة للحرس اجلامعى تا

ويف ذلك حتايل صريح على حكم احملكمة اإلدارية العليا يؤدي إىل عدم تنفيذه حيث نص احلكم على إلغاء قرار 

 :وزير الداخلية املنشأ للحرس اجلامعي وليس إلغاء جمرد إلغاء التبعىية حيث جاء نص  احلكم كما يل

 .ع. ق55 لسنة 5724 و 5545بانتهاء اخلصومة يف الطعنني  رقمي : أوالً

بانتهاء اخلصومة ىف الشق املتعلق بإلغاء القرار السلىب باالمتناع عن إنشاء وحدة لألمن اجلامعى جبامعة القاهرة : ثانياً
 قضائية وبقبوهلما شكال بالنسبة للشق املتعلق بإلغاء القرار 55 لسنة 33299 و29491ىف الطعنني رقمى 

 بإنشاء وتنظيم إدارات حرس اجلامعات فيما تضمنه من إنشاء إدارة للحرس 1981 لسنة 1812الوزارى رقم 
اجلامعى داخل جامعة القاهرة وكلياا ومعاهدها، وىف املوضوع بتعديل احلكم املطعون فيه ليكون بإلغاء هذا القرار، 

 .روفاتوما يترتب على ذلك من آثار على النحو املبني باألسباب وألزمت الطاعنني بصفام باملص
  

 التسامح وحقوق األقليات

فكان يتعايش سوياً املسلمني مع األقباط واليهود وباقى , كان ملصر عند منتصف القرن املاضى تعددية دينية كبرية
 . 1952مث ابتدت التعددية الدينية ىف النقصان بعد ثورة يوليو , األديان والطوائف األخرى



وال توجد . ويدين به غالبية سكان مصر, انة الرمسية للدولة هى اإلسالم الدائم فأن الدي1971وحبسب دستور عام 
حيث توقفت اإلحصائات الرمسية املصرية عن ذكر تعداد أتباع الديانات , نسب حمددة ألتباع املعتقدات األخرى

 .  1986والطوائف منذ تعداد عام 

ونسبة % 94تقدر نسبة املسلمني مبتوسط وعلى مر اإلحصاءات التارخيية املصرية للتعدادات السكانية كانت 
 . 1986حىت تعداد % 6املسيحني مبتوسط 

, و ال نستطيع أن جنزم ملاذا متتنع احلكومة املصرية عن إجراء إحصائات رمسية ألتباع املعتقدات والطوائف األخرى
.  تعداد سكان مصرمن% 14اىل ما نسبتهم % 6% : 5.4إال أن هناك أرقام تتحدث عن نسبة املسيحني  حبواىل 

. كما يوجد رعايا للكنائس السريانية والرومية واألرمنية, ومنهم من كاثوليك وإجنيليون, منهم من األرثوذكس
اختلفت تقديرات رجال الدين املسيحيني حول عدد املسيحيني . ويعد هذا أكرب جتمع للمسيحني ىف الشرق األوسط

 بأن عدد املسيحيني ىف مصر يصل -عالم بالكنيسة األرثوذكسيةرئيس جلنة اإل-حيث ذكر األنبا مرقس, ىف مصر
 مليون 16وقال مرقس عزيز كاهن الكنيسة املعلقة أن عدد املسيحيني ىف مصر يصل اىل ,  مليون نسمة12اىل 

ىف موقف خيالف ,  مليون12الحقا صرح البابا شنودة بأن عدد املسيحيني , 2008 أغسطس 28, مسيحى
 . ىف عدم التصريح بتعدادات املسيحينيسياسته املعتادة 

وهم من تبقوا من إحدى أقدم اجلماعات اليهودية ىف العامل وكانت تضم ,  من اليهود ىف مصر 200ويوجد حواىل 
هاجر معظمهم مع بداية الصراع العرىب اإلسرائيلى ىف , اىل جانب ربانيني ونورانيني, أغلبية من اليهود القرائني

 . ينمنتصف القرن العشر

ويتواجد . و ال توجد أرقام تقديرية عن أعداد الشيعة ىف مصر,  من البهائيني ىف مصر2000كما يوجد حواىل 
 . إال أنه ال يوجد تعداد هلم, كذلك مصريون يعرفون أنفسهم بأم ال دينيون

حيدث بشكل , المومع إصرار السلطات املصرية ىف تقييد بناء دور العبادة ألصحاب الديانات األخرى غري اإلس
كما تندلع اشتبكات ومواجهات بني املسيحيني مع قوات , متكرر أحداث لفنت طائفية بني املسلمني واملسيحيني

 .الشرطة

حيث سقط قتيل وما ,  نوفمرب24 وهو ما حدث مؤخراً ىف حمافظة اجليزة مبنطقة العمرانية يوم اإلربعاء املوافق 
جراء استخدام القوة املفرطة من ,  من املتظاهرين133 القبض على  جريح وألقت أجهزة األمن45يقرب من 

 . جانب قوات الشرطة ضد املتظاهرين األقباط

 نوفمرب عندما تظاهر مئات من 24وقعت االشتبكات بني املتظاهرين األقباط وقوات الشرطة يوم اإلربعاء املوافق 
وكان األقباط قد حصلوا على . ملية البناء للكنيسةاألقباط أمام الكنيسة ومديرية أمن اجليزة لرفضهم توقف ع
وشرعوا ىف بناء كنيسة وكان املبىن كامل الطوابق , ترخيص احلى اخلاص ببناء مبىن خدمى تابع ملطرانية اجليزة

وحني علمت , مما يعىن حتوله لكنيسة, وظهرت املشكلة عندما مت البدء ىف وضع قبة للمبىن ىف الدور األخري, تقريباً



األمر الذى أثار , مت حترير حمضر رمسى بالواقعة وألغى احلى الترخيص, هة اإلدارية مبحافظة اجليزة ذا األمراجل
حفيظة عدد من األقباط فتجمعوا منذ الصباح الباكر أمام املبىن املزمع إنشاءها وجلبوا ماكينات حفر وتشييد 

 .  ألمن لوقف عملية استكمال بناء الكنيسةفتم استدعاء رجال ا, وأصروا على استكمال البناء بالقوة

وعند وصول قوات األمن، قامت بتفريق املتظاهرين باستخدام قنابل مسيلة للدموع ورصاص مطاط، وأصيب 
األهاىل واملوظفون واملارة ىف الشارع بالذعر واخلوف، نتيجة التجمهر والتحطيم، الذى شهده الشارع، مث انتقل 

العمرانية، وطردوا العاملني منه وأحدثوا به تلفيات وحطموا سيارتني أمامه، ونظموا مسرية املتظاهرون إىل مبىن حى 
انطلقت من أمام احلى إىل شارع اإلخالص، حيث يتواجد مبىن جممع اخلدمات، واشتبكوا مع رجال األمن قرابة 

 سيارة أمن ٤٠انتقلت ساعة ونصف الساعة، استخدم فيها املتظاهرون الطوب واحلجارة واألسياخ احلديدية و
 متر أعلى ٧٠٠ مدرعة وقرابة ألفى جندى أمن مركزى وقوات مكافحة الشغب، وانتشرت بطول ٢٠مركزى و

 . الطريق الدائرى

 متر بالقرب من مبىن امع، ملنع الوصول إليه وإعادة ٣٠٠وفرضت أجهزة األمن ىف اجليزة كردونا أمنيا بطول 
 من الشباب املتظاهرين أسفل الطريق الدائرى ورددوا هتافات معادية لرجال التجمهر من جديد، وجتمع املئات

الشرطة، وأغلقت أجهزة األمن النفق املوجود أسفل الدائرى، الذى يوصل منطقىت الطالبية مبنطقة الكونيسة، ومنعت 
توف، وردت مرور السيارات، وهناك جتددت االشتباكات مرة أخرى؛ حيث استخدم املتظاهرون زجاجات املولو

 .عليهم قوات األمن بالقنابل املسيلة للدموع، وبالرصاص الرش

لقى شاب قبطى مصرعه يدعى مكاريوس جاد يبلغ من , ونتيجة الستخدام القوة املفرطة من جانب قوات األمن
ن  م6 جمندا و15 مواطنا بكدمات ، وىف التحام املتظاهرين مع قوات األمن أصيب 45وإصابة ,  عاما19العمر 

مدير اإلدارة العامة لألمن املركزى , واللواء ماهر حممود, حكمدار اجليزة, ضباط الشرطة بينهم اللواء حممد إبراهيم
 . باجليزة

ورفض األهايل تسلم اجلثة اال , مالك ميخائيل سليمان اثر هبوط حاد يف الدورة الدمويةوبعد فترة قصرية توىف أيضاً 
 وقررت نيابة جنوب اجليزة الكلية  تشريح جثة القتيل الثاين لبيان سبب الوفاة ,بعد عرضها على طبيب من جهتهم 

. 

ومت نقل املصابني والضحية إىل مستشفى أم املصريني باجليزة واملستشفيات القريبة، وألقت أجهزة األمن القبض على 
ادت مصادر طبية أن ثالثة ممن وأف.  مصاباً مت التحفظ عليهم باملستشفيات املختلفة76 من املتظاهرين بينهم 157

 .أصيبوا بالرصاص يف حالة خطرية

وعقب استمرار املواجهات دون فائدة، متت تفرقة املتظاهرين بعد أن وعدم القيادات األمنية حبل املشكلة خالل 
 . اجتماع حيضره مسؤولو احملافظة وقيادات األمن لوضع صيغة تنهى األزمة



دلس بيان ىف هذا الصدد شدد فيه على أن استمرار تعنت الدولة ىف عدم إصدار أصدر مركز أن, وىف هذا السياق
تصاريح لألقباط ببناء كنائسهم وتشديد اإلجراءات اخلاصة ببناء دور عبادم وعدم مساوام بإخوام من 

ري من التوترات مثلما يترتب عليه الكث, إمنا هو ظلم كبري من الدولة ىف التعامل مع فئة دينية من مواطنيها, املسلمني
 . حدث باألمس، األمر الذي يؤكد املركز أنه شديد اخلطورة وليس يف صاحل أحد

حىت أا قتلت مواطن , وأكد على أن قوات األمن املصرية اعتادت على استخدام القوة املفرطة مع املتظاهرين
, ى أرواح وأمن وسالمة املواطننيوهى الىت خمول هلا طبقا للدستور والقانون احلفاظ عل, وأصابت العشرات

 . فأصبحت أداة لترويع وختويف املواطنني وقتل املواطنني، وليس ضمان أمنهم وسالمتهم

وإذ ندين العنف بكافة جوانبه وأشكاله ليس فقط العنف املستخدم من قبل أفراد الشرطة ولكن أيضا من قبل 
إمنا هو نتيجة طبيعية ملا ,  استخدام العنف والتحايل على القانونوأن جلوء املتظاهرين ىف هذه احلادثة اىل. املتظاهرين

عاناه األقباط من تعنت وظلم من قبل أجهزة الدولة للحصول على حقوقهم األساسية ومنها ممارسة شعائرهم الدينية 
 . ىف دور العبادة اخلاص م

تعويض أهل ,  املتظاهرين من أفراد الشرطةوطالب املركز ىف البيان مبحاكمة مجيع الضالعني ىف استخدام القوة ضد
وكف يد األمن عن , اإلسراع ىف إصدار قانون موحد لدور العبادة, الضحية املتوىف ومجيع املصابني من املتظاهرين
 .املتظاهرين ومنع استخدام القوة املفرطة ضدهم

 شخصاً من بينها 157ن االامات إىل واستمرارا هلذه األساليب القمعية اليت تتعامل ا السلطات مت توجيه عدد م

مع كل هذه االامات قامت , اتالف املمتلكات العامة واالعتداء على رجال األمن بل والشروع يف قتل بعضهم 

قوات األمن مبحاصرة مبىن حمكمة اجليزة أثناء عرض املقبوض عليهم على النيابة  ومت منع احملامني من الدخول وذلك 

الذي جيعل حضور احملامني وجوبيا يف حتقيقات االامات اليت متثل جناية يف القانون املصري وقال مبخالفة القانون 

وأن هذه هي تعلميات احملامي العام وقال " أنا بنفذ تعليمات "مواجهة اللواء قائد قوات األمن بذلك رد قائال 

قرار حببسهم مخسة عشر يوما على ذمة وصدر ال" إن احملامني بتوع حقوق اإلنسان ميحضروش" للمحامني صراحة 

التحقيق وتكررت هذه املهزلة مرة أخرى عند جلسات جتديد احلبس ولكن بشكل خمتلف حيث مت منع احملامني من 

احلضور إال جمموعة من احملامني عرفوا أنفسهم بأم موكلون من الكنيسة وذلك وسط تواجد مكثف من قوات 

م عدد من احملامني ببالغ للنائب العام ضد احملامي العام األول لنيابات جنوب وتقد, األمن داخل وخارج احملكمة

بل , اجليزة بيطالبون يف بالتحقيق يف يف واقهة منع احملامني يف املرة األوىل ومل يتم الرد حىت صدور هذا التقرير

على صورة من التحقيقات رغم أم والزالت النيابة العامة حىت حلظة كتابة هذا التقرير حتظر على  احملامني احلصول 

وكل ذلك وسط أجواء من التعتيم تفرض على هذه , بعضهم  موكل من أهل املتهمن وهلم الصفة القانونية

 .األحداث



ومع ما حدث من تظاهر ملئات من األقباط ىف منطقة العمرانية يتعني علينا أن نستعرض بشكل موجز تطور 

 .  مصرالتشريعات اخلاصة ببناء الكنائس ىف

 :مراحل تطور التشريعات اخلاصة ببناء الكنائس

وهنا سوف نستعرض تطور املوقف القانوين لبناء الكنائس كنموذج لألقلية الدينية وهو األكرب يف مصر وقد يقول 

وف البعض أنه ال حاجة لنا أن نرصد تطور القرارت والقوانبني املنطمة ملسألة دور العبادة إال أنه من الضروري للوق

على أسباب هذا التمييز أن نستعرض مراحل التطور التشريعي لنظام بناء الكنائس يف مصر واليت تبدأ منذ عهد 

 االصادرة عن السلطان العثماين مث شروط العزيب باشا واليت 1856السلطان العثماين وفرمان اخلط اهلمايوين عام 

وال بديل هلا حىت اآلن مث صدرت عدة قرارات مجهورية مبثابة الئحة مفصلة لشروط البناء  حتوي شروطا تعسفية 

  والذي ومينح 2005 لسنة 291نظمت إصدار تراخيص بناء الكنائس كان آخرها القرار القرار اجلمهوري رقم 

احملافظني سلطة إصدار ترخيص ببناء الكنائس ولكنها سلطة مقيدة حيث أا تقتصر فقط على إصدار ترخيص دم 

خرى حملها  وال يشمل إصدار ترخيص ببناء كنيسة جديدة والذي مازال من سلطة  رئيس اجلمهورية كنيسة وبناء أ

 واكتفى بإخطار كتايب من مسئويل الكنيسة 1998 لسنة 453كما ألغى هذ القرار القرار السابق رقم , إىل اآلن

 .خيص ألعمال الترميمللجهة اإلدارية املختصة  للقيام بأعمال الترميم  ومل يستلزم احلصول على تر

وشرح ملدى التمييز الذى مت حبق األقباط على , بعد سرد التطور التشريعى للتعامل مع ملف بناء دور العبادة لألقباط

يكون من املنطقى فهم ما حدث ىف العمرانية من تظاهر عنيف لألقباط ىف تعبريهم عن املطالبة , مدار سنني طويلة

 . همحبقوقهم فيما خيص بناء كنائس

 

 

 

 :القبض على أتباع املذهب الشيعي •

 شيعياً من مصر واملغرب والعراق وأسترالياً 12وىف انتهاك خطري أيضاً حلرية العقيدة ألقت أجهزة األمن القبض حنو 
إضافة اىل , ىف أواخر شهر سبتمرب بتهمة نشر املذهب الشيعى وازدراء الطائفة السنية وسب ولعن الصحابة الكرام

 . جهزة األمنية على دالئل عن متويل عدة دول هلم وإرسال مبالغ مالية للتبشري باملذهب الشيعى ىف مصرحصول األ

ىف انتهاك خطري ملبدأ احملاكمة , ومت التحقيق معهم من قبل نيابة أمن الدولة العليا ىف منتصف شهر أكتوبر املاضى
 .العادلة



 من - 12 وهم - حصر أمن دولة عليا، إن املتهمني 680ل رقم وقالت مذكرة االام ىف حتقيقات القضية الىت حتم
 قد -بينهم املفكر صاحل الورداىن، مصرى اجلنسية الذى سبق انضمامه لتنظيم اجلهاد قبل إعالنه التشيع قبل أعوام 

 .، ويدعى أمحد حسن اليماىن»هارب«ادعوا أن من بينهم املهدى املنتظر، وهو أحد املتهمني و

رة إىل أن املتهمني، وهم صفاء العوادى، أستراىل اجلنسية، وصادق بادى حمىي، وحسني حسن وأشارت املذك
اهلالىل، من شيعة العراق، وحممد حممد الكانوىن، مغرىب اجلنسية، وحممود إبراهيم يوسف، وياسني إبراهيم زايد، 

 صاحل حممد أمحد الورداىن، مصرى وشوقى أمحد إبراهيم، مصريان، وأمحد حسن اليماىن، مغرىب اجلنسية، إضافة إىل
شيعى، قاموا بالتبشري باملذهب الشيعى وحتريف بعض آيات القرآن، واالدعاء بأن لديهم قرآناً مغايراً للقرآن املتفق 

 .عليه

وكشفت التحقيقات، الىت باشرها عدد من مديرى النيابة، عن اعتراف املتهمني باعتناقهم املذهب الشيعى وسب 
م، وقالوا ىف التحقيقات إم ال يعترفون خبالفة أبوبكر الصديق وعمر بن اخلطاب وعثمان بن عفان الصحابة الكرا

ألا خالفة بشرية قام الناس مببايعتهم، لكن خالفة سيدنا على بن أىب طالب خالفة إهلية، اهللا هو الذى أواله إياها 
 الىت عليها إمجاع األمة، وقالوا إن هناك عدداً من وليس الناس، ورفض املتهمون االعتراف بأحاديث اإلمام البخارى
تركت فيكم من إن متسكتم به لن تضلوا بعدى «: األحاديث غري صحيح مثل حديث الثقلني الذين قال فيه الرسول

 .«كتاب اهللا وعترتى «- حسب قوهلم -والصحيح .. »كتاب اهللا وسنىت.. أبداً

ملقبوض عليها آلية الكرسى مغايرة متاماً آلية الكرسى ىف القرآن وكشفت التحقيقات عن وجود قراءة للمجموعة ا
وشهدت النيابة، اليوم االثنني، حضور أحد مسؤوىل السفارة األسترالية التحقيقات مع اموعة الىت تتجه . الكرمي

حضورهم  يوماً، وكانت السلطات األمنية قد ألقت القبض على اموعة أثناء 15التحقيقات فيها إىل احلبس 
 سنية على إحدى القنوات الدينية، ومت القبض على العراقيني واألستراىل واملغرىب -للقاهرة حلضور مناظرات شيعية 

 . ىف مطار القاهرة أثناء عودم إىل بالدهم

 : حقوق النساء

 يعاقب بالشكل الزالت احملاكم املصرية تتعامل مع العنف ضد النساء مبستوى جيعل من يرتكب العنف ضد النساء ال
قضت حمكمة اجلنايات , ففى قضية خطف واغتصاب طفلة مبحافظة االمساعيلية. املقبول ملستوى ارتكابه للجرمية

كما قضت بإحالة الدعوى , وكذلك سنتان للمتهم الثاىن, مبحافظة االمساعيلية بالسجن ثالث سنوات للمتهم األول
 .  للنيابة العامة للبحث والتحرى عن باقى املتهمني ىف هذه القضيةوكذلك إحالة القضية, املدنية للمحكمة املختصة

تعترب عقوبة غري رادعة وغري كافية , حيث أن ثالثة سنني فقط, وهو حكم نراه يعزز اختطاف واغتصاب األطفال
 . مقارنة باجلرمية الىت ارتكبت حبق الطفلة



مركز هشام مبارك للقانون باإلمساعيلية شكوى من وبدأت وقائع القضية ىف شهر مايو املاضى، حني تلقى حمامى 
باختفائها وعدم اهتمام الشرطة بالبحث عن ابنتهم، " سنة ونصف السنة11"، واليت تبلغ من العمر "ح"أهل الطفلة 

خاصة أا تعاىن تأخرا عقليا، وأن أحد املخربين، قد أظهر هلم صورة البنتهم ىف وضع خمل، فتقدم حمامى هشام 
إلمساعيلية ببالغ للنيابة العامة، اليت فتحت حتقيقا ىف البالغ وتبني اختطاف الطفلة واغتصاا على يد عدد مبارك با

 .من األشخاص

يذكر أن أمر إحالة املتهمني للمحاكمة، جاء فيه أن املتهمني خطفوا الطفلة، دون حتايل أو إكراه، وهو ما دعا دفاع 
 واليت تتضمن التحايل واإلكراه كطرف 290البة بتعديله، وإضافة املادة الطفلة من املنظمات احلقوقية إىل املط

 . ومع ذلك حكم القاضى بثالثة سنوات فقط.مشدد، األمر الذى استجابت له احملكمة 

 ):الكوتة(املشاركة الساسية للنساء 

مقعد من مقاعد  64وفيما يتعلق بالكوتا النسائية املخصصة للنساء املرشحات بانتخابات جملس الشعب على 
, 2010رصدت مؤسسة نظرة للدراسات النسوية ضمن عضويتها ىف اإلئتالف املستقل ملراقبة االنتخابات , الس

. عدد كبري من االنتهاكات الىت أثرت بشكل كبري على متثيل تعددى وحر للمرشحات من تيارات وأحزاب خمتلفة
حيث كانت من شأن , ت عدمي الفائدة للنساء للمرشحاتمما جعل مضمون وجوهر استخدام الكوتا ىف االنتخابا

االنتهاكات الىت وقعت ما قبل وأثناء وبعد العملية االنتخابية للمرشحات املستقالت ومن أحزاب املعارضة ومجاعة 
وفيما يلى املراحل املختلفة . اإلخوان املسلمني تؤدى اىل سيطرة احلزب على املقاعد املخصصة للنساء ىف الس

 : لعملية االنتخابية وملخص ملا حدث ال

استبعاد مرشحات وعدم تنفيذ أحكام قضائية بعودة مرشحات أو تغيري صفتهن : مرحلة فتح باب الترشيح
 االنتخابية

من التضييق على املرشحات املستقالت أو من أحزاب املعارضة و مجاعة االخوان : مرحلة الدعاية االنتخابية

 . ل بينهن وبني مجهور الناخبني أمر به استحالة يف بعض احلاالتاملسلمني وجعل التواص

واليت تدرجت من منع الناخبني من االدالء بأصوام ووصلت لدرجة العنف والقتل ، : مرحلة عملية االقتراع

مرورا بعدم السماح ملندوبني ومندوبات املرشحات املستقالت ومن املعارضة واألخوان املسلمني بدخول مقار 

 .قتراع ، ومرورا بتسويد البطاقات لصاحل مرشحات احلزب الوطيناال



عدم السماح لوكالء املرشحات من املعارضة واملستقالت ومن مجاعة األخوان : مرحلة الفرز واعالن النتائج

  24.املسلمني

ملقاعد للنساء وعلى الرغم من أن احلكومة املصرية قد تباهت ىف الداخل واخلارج بتبىن قانون يضمن حد أدىن من ا

إال أن هذه التجربة أثبتت فشل نظام الكوتا واستخدامه فقط لضمان مقاعد أكثر للحزب الوطىن , ىف جملس الشعب

 . واستبعاد كامل للنساء املستقالت أو املنتمني ألحزاب وتيارات املعارضة, ىف الربملان

  

 : التوصيات

 .القادمة ملنصب رئاسة اجلمهورية  االنتخابات مراقبة من اإلنسان حقوق منظمات متكني -1

 احلياة يف املشاركة يف احلق بفعالية، ضمان السلمي والتجمع اجلمعيات وتكوين التعبري حرية ممارسة ضمان -2
 .والسياسية  املدنية باحلقوق اخلاص العهد يف عليها االلتزامات املنصوص مع متشًيا والسياسات، العامة

 يف حقهم يف ممارسة واملدونني ضد الصحفيني استخدامها أو لطوارئا سلطات استعمال إساءة عدم ينبغي -3
 . التعبري  حرية

 اللجنة قرارات أعلنته ما حنو اإلنترنت، على ليشمل اإلنسان حبقوق التمتع نطاق مد يضمن إجراء اختاذ -4
 . الصلة املتحدة ذات األمم وقرارات اإلنسان حبقوق املعنية

 متييزية غري شفافة لتنفيذ إجراءات ضماًنا املدين متعلمجا منظمات للتسجي املنظمة اإلجراءات مراجعة -5
 . اإلنسان الدولية  حقوق ومعايري تتفق وميسرة سريعة

 التعذيب مناهضة اتفاقية اتساقه مع وضمان املصري القانون يف التعذيب تعريف مبراجعة تعهدها تنفيذ -6
 . التعذيب ملكافحتها دعًما

 التعذيب ادعاءات كافة يف العام، بالتحقيق النائب وخاصة املختصة، السلطات قيام لضمان اجلهود زيادة -7
 . عن ذلك مسؤولني موظفني أي وحماكمة فوًرا

 اجلرائم هذه مقتريف بغية حماكمة وقت أبكر يف التعذيب ادعاءات يف ومستقل فعال حتقيق إجراء -8
 ؛)سويسرا(
 

 . التعذيب يعىن بشكاوى  ضحايا فعال إجراء تنفيذ مع والسجون احلجز يف لألوضاع املستقل الرصد -9
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 .ممكن   وقت أقرب يف الطوارئ حالة اءنهإ -10

 التوصيات الطوارئ الراهنة حالة عن به يستعاض الذي اإلرهاب مكافحة قانون يراعي أن -11
 مكافحة سياق يف األساسية اإلنسان واحلريات حقوق ومحاية بتعزيز املعين اخلاص املقرر من املقدمة
  اإلرهاب

 الشعائر ممارسة املعتقد وحرية حرية بشأن الدستور من ٤٦ املادة يف املقررة الضمانة تنفيذ -12
 . الضمانة   على هذه عملًيا تؤثر اليت التمييز أعمال منع أجل من الدينية،

    مبا لألقباط، الدينية، وخاصة جهات التو جلميع الدين حرية لضمان الالزمة التدابري كافة اختاذ -13
 ؛)أملانيا( عالنية الدينية الشعائر ممارسة يف حلقا يشمل

  .  املرأة العنف ضد أشكال ملختلف تتصدى متكاملة وطنية استراتيجية وضع -14
 

 

 

 
 

 

 


