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ﻣﻘﺪﻣﺔ
"ال يمكن للمرء أن يظل يهتف شعارات يف مهب الريح".

بهاء صابر ،ناشط سيايس ُقبض عليه وتعرض للرضب عىل أيدي قوات األمن خالل مظاهرة يف القاهرة ،يوم  13إبريل/نيسان
.2010

1

"الحزب الوطني الديمقراطي" والحكومة ملتزمان بنزاهة وشفافية االنتخابات القادمة
من بيان أصدره "الحزب الوطني الديمقراطي" الحاكم يوم  12مايو/أيار .2010

2

يتوجه الناخبون يف مرص إىل صناديق االقرتاع ،يوم  28نوفمرب/ترشين الثاني  ،2010النتخاب أعضاء مجلس
الشعب ،وهو أحد مجليس الربملان .وينظر كثريون يف مرص والخارج إىل انتخابات مجلس الشعب باعتبارها نقطة
تحول جوهرية يف الحياة السياسية يف البالد ،وذلك ألسباب عدة وليس فقط ألن نتائجها ستخلف آثارا ً مهمة عىل
االنتخابات الرئاسية القادمة ،واملقرر إجراؤها يف خريف عام .2011
وتنص املادة  76من الدستور املرصي ،والتي عُ دلت يف عام  2005قبيل االنتخابات الرئاسية األخرية يف عام ،2005
عىل أنه ال يجوز الرتشح يف االنتخابات الرئاسية ،أمام الرئيس محمد حسني مبارك أو أي مرشح آخر يسميه
"الحزب الوطني الديمقراطي" الحاكم لخالفته ،إال ملن يكون مرشحا ً من حزب سيايس قائم منذ خمس سنوات عىل
األقل وله خمسة باملئة عىل األقل من مقاعد مجليس الربملان ،وهما مجلس الشعب ومجلس الشورى .كما تنص
التعديالت عىل أن أي شخص يرغب يف خوض االنتخابات الرئاسية كمرشح مستقل ينبغي أن يحصل عىل تأييد
 250عىل األقل من النواب املنتخبني ،بينهم  65نائبا ً عىل األقل من نواب مجلس الشعب و 25نائبا ً من نواب مجلس
الشورى باإلضافة إىل  10من أعضاء كل مجلس محيل فيما ال يقل عن  14محافظة ،حتى يتسنى له خوض
االنتخابات .وال يجوز لهؤالء النواب تزكية أكثر من مرشح واحد .واألرجح أن هذه الرشوط تُعد بمثابة عائق ال يمكن
تخطيه أمام من يطمحون يف الرتشح كمستقلني ،وذلك بالنظر إىل هيمنة "الحزب الوطني الديمقراطي" عىل جميع
هذه املجالس املنتخبة.
وتُجرى انتخابات مجلس الشعب املقبلة وسط تزايد الدعوات املطالبة بإنهاء حالة الطوارئ ،املفروضة يف البالد منذ
عام  ،1981أي طوال فرتة حكم الرئيس مبارك ،ووسط تنامي االستياء العام من سياسات الحكومة .وقد شهدت
البالد موجة من اإلرضابات العمالية واالحتجاجات األخرى عىل ارتفاع تكاليف املعيشة وعىل انخفاض األجور وغياب
الحقوق العمالية ،باإلضافة إىل احتجاجات من نشطاء حقوق اإلنسان واملجتمع املدني للمطالبة بإصالحات
سياسية ودستورية تتيح إجراء انتخابات حرة ونزيهة كما تتيح إنهاء اإلفالت من العقاب عن االنتهاكات التي
3
ارتكبتها قوات األمن.
وقد ُقوبل التنامي يف عدد األصوات املطالبة باإلصالح بقمع متزايد من جانب السلطات ،إذ استخدمت صالحيات
حالة الطوارئ التي يطالب كثري من املرصيني بإلغائها .والواقع أن كثريا ً من أولئك املنتقدين قد واجهوا القبض
واالعتقال واملحاكمة بنا ًء عىل تهم سياسية ملفقة ،باإلضافة إىل املحاكمات الجائرة .وهناك آخرون وصمتهم
السلطات بأنهم خطر عىل األمن والنظام العام لتربير القبض عليهم واحتجازهم بدون تهمة أو محاكمة.
وعشية االقرتاع املزمع يف  28نوفمرب/ترشين الثاني  ،2010فرضت السلطات مزيدا ً من القيود عىل نشطاء
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املعارضة السياسية ،مما ق ﱠلص حقهم يف حرية التعبري وحرية تكوين الجمعيات وحرية االجتماع .ولتحقيق ذلك،
واصلت السلطات االعتماد عىل صالحيات حالة الطوارئ ،التي جُ ددت مؤخرا ً لعامني آخرين يف مايو/أيار .2010
كما فرضت السلطات قيودا ً جديدة عىل وسائل اإلعالم ورشكات االتصاالت ،وذلك عىل ما يبدو بغرض الحيلولة دون
حصول الناخبني عىل معلومات عن األحزاب السياسية املعارضة وعن سياساتها وخططها.
ويف القاهرة ومدن أخرىُ ،فرقت بالقوة مظاهرات سلمية يف الشوارع نظمها نشطاء للمطالبة بإصالحات سياسية
ودستورية وبإجراء انتخابات نزيهة ،ولالحتجاج عىل عنف الرشطة وإفالتها من العقاب ،كما تعرض بعض أولئك
النشطاء للقبض عليهم بصورة تعسفية وللرضب عىل أيدي قوات األمن .ومر ًة أخرى ،استهدفت السلطات ،بوجه
خاص ،أعضاء ومؤيدي جماعة "اإلخوان املسلمني" ،املحظورة منذ عام  1954ومن ثم ال يمكنها خوض االنتخابات
بصورة مبارشة ،وإن كانت يف املايض قد عملت عىل إلقاء ثقلها يف االنتخابات لصالح مرشحني مستقلني ،للمساعدة
يف تأمني نجاحهم يف الحصول عىل مقاعد يف مجلس الشعب .ويف  9أكتوبر/ترشين األول  ،2010أعلن محمد بديع،
املرشد العام لجماعة "اإلخوان املسلمني" أن الجماعة سوف تقدم مرشحني لالنتخابات ممن يؤيدون الجماعة وإن
كانوا سيخوضون االنتخابات كمرشحني مستقلني .وقد أعقبت ذلك موجة من االعتقاالت الجديدة ألعضاء جماعة
"اإلخوان املسلمني" ومؤيديها ،وال يزال بعضهم رهن االحتجاز .وباملثل ،استُهدف أعضاء جماعات أخرى تطالب
باإلصالح السيايس ،ومن بينها "حركة شباب  6إبريل/نيسان" ،و"الحركة املرصية من أجل التغيري" )كفاية( ،كما
استُهدف نشطاء من "الجمعية الوطنية للتغيري" ،وهي حركة لها صالت مع الدكتور محمد الربادعي ،الذي كان
يشغل من قبل منصب مدير "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" ،كما إنه من املطالبني باإلصالح السيايس يف مرص.
وباإلضافة إىل ذلك ،استُهدفت بعض وسائل اإلعالم واالتصاالت املستقلة يف مرص ،حيث ُ
صودرت وأُتلفت أعداد من
صحف نرشت موضوعات تُعترب يف نظر السلطات ذات حساسية سياسية ،وأوقفت رشكة البث اململوكة للدولة عددا ً
من القنوات التليفزيونية الفضائية ،وحُ وكم بعض الصحفيني ونشطاء حقوق اإلنسان بنا ًء عىل تهم جنائية
بالتشهري والسب والقذف.
ومن جهة أخرىُ ،رضب عرض الحائط بدعوات اإلصالح السيايس التي وجهتها حكومات أجنبية ،من قبيل الدعوات
التي وجهها الرئيس األمريكي باراك أوباما ،حني طالب الحكومة املرصية بأن تسمح بوجود "مجتمع مدني نشط،
وتنافس سيايس حر ،وانتخابات تتسم باملصداقية والشفافية يف مرص" 4.ودأبت الحكومة عموما ً عىل رفض هذه
الدعوات بقوة ووصمها بأنها تدخل غري مقبول يف الشؤون الداخلية يف مرص ،باإلضافة إىل رسد اإلجراءات التي
تقول الحكومة أنها اتخذتها لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة بموجب القانون القائم.
ويعرض هذا التقرير املوجز كثريا ً من بواعث القلق بشأن حقوق اإلنسان ،والتي وثﱠقتها منظمة العفو الدولية منذ
مطلع عام  ،2010بما يف ذلك القيود املشددة عىل حرية التعبري وحرية تكوين الجمعيات واالجتماع السلمي عشية
انتخابات مجلس الشعب .وتشعر منظمة العفو الدولية بالقلق من أن النمط الذي يُرسخ حاليا ً هو نفسه الذي شاع
يف انتخابات سابقة واتسم بانتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان.
هذا ،وتهيب منظمة العفو الدولية بالسلطات املرصية أن تكفل عدم تكرار االنتهاكات التي وقعت يف املايض مر ًة
أخرى ،سواء خالل انتخابات مجلس الشعب أو عشية االنتخابات الرئاسية يف العام القادم ،وأن تضمن تعزيز
حقوق جميع املرصيني يف أن يمارسوا بصورة سلمية حقوقهم اإلنسانية دون خوف أو تمييز .ولتحقيق ذلك ،يتعني
عىل السلطات أن تنصت للدعوات املطالبة باإلصالح يف مجال حقوق اإلنسان ،بما يف ذلك إنهاء حالة الطوارئ وإنهاء
ما تتمتع به قوات األمن يف مرص حاليا ً من حصانة تجعلها بمنأى عن املساءلة والعقاب ،وهو األمر الذي يقوﱢ ض
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العدالة وسيادة القانون ويساعد عىل ارتكاب مزيد من انتهاكات حقوق اإلنسان.
وينبغي عىل السلطات أن تصدر توجيهاتها إىل قوات األمن بأن تحرتم حقوق الناخبني واملرشحني دون تمييز خالل
الحملة االنتخابية ويف يوم االقرتاع ،وبأن تكف عن استخدام القوة املفرطة أو غري املربرة عند تعامل ُ
الرشطة مع
التجمعات السياسية واملظاهرات وغريها من األنشطة املرشوعة.

انتخابات مجلس الشعب

يف  28نوفمرب/ترشين الثاني  ،2010يتوجه نحو  40مليون مرصي ،ممن يحق لهم التصويت حسبما أفادت
األنباء ،إىل صناديق االقرتاع لإلدالء بأصواتهم يف انتخابات مجلس الشعب 5.وقد أُجريت انتخابات مجلس الشورى،
وهو املجلس األعىل يف الربملان ،يف يونيو/حزيران  ،2010ومن املقرر إجراء االنتخابات الرئاسية يف عام .2011
وسوف تُجرى انتخابات اإلعادة يوم  5ديسمرب/كانون األول  2010يف الدوائر التي لم يحصل فيها أي من
املرشحني عىل األغلبية املطلقة 6.ويتنافس املرشحون لشغل  508مقاعد يف مجلس الشعب ،باإلضافة إىل  64مقعدا ً
ُخصصت للمرأة يف أعقاب التعديالت التي أُجريت عىل قانون االنتخاب يف يونيو/حزيران  .2009وهناك باإلضافة
إىل ذلك 10 ،نواب آخرين يف مجلس الشعب يعينهم الرئيس املرصي محمد حسني مبارك مبارش ًة.
ويهيمن "الحزب الوطني الديمقراطي" حاليا ً عىل أغلبية املقاعد يف مجليس الشعب والشورى.
وعشبية االنتخابات ،أصدر ملتقى منظمات حقوق اإلنسان املستقلة يف مرص بيانا ً وثﱠق فيه ما أسماه "مناخ
التخويف غري املسبوق الذي خلقته السلطات داخل وسائل اإلعالم )املقروءة واملرئية( وخاصة املستقلة منها،
7
والحملة العنيفة املتصاعدة التي تقوم بها للتضييق عىل الحق يف التجمع السلمي واملشاركة السياسية".

دروس ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

كثريا ً ما اتسمت االنتخابات السابقة يف مرص بالنمط نفسه من انتهاكات حقوق اإلنسان التي تحدث يف الوقت
الراهن ،وكثريا ً ما تظهر هذه االنتهاكات بأوضح صورها خالل فرتة االنتخابات .فقد اتسمت انتخابات مجلس
الشعب السابقة ،التي أُجريت يف نوفمرب/ترشين الثاني-ديسمرب/كانون األول  8،2005بحمالت اعتقال تعسفي
وتعرض عدد من النشطاء والناخبني للعنف واالعتقال التعسفي
واسعة النطاق استهدفت مؤيدي أحزاب املعارضة،
ﱠ
والرتهيب ،ألسباب عدة من بينها منعهم من اإلدالء بأصواتهم .وأفادت األنباء أن أفراد قوات األمن منعوا بعض
الناخبني من اإلدالء بأصواتهم يف بعض األماكن ،وقبضوا عىل عدد من مراقبي االنتخابات املنتمني إىل منظمات
محلية غري حكومية ،أو منعوهم من دخول مراكز االقرتاع ،بالرغم من حصولهم عىل وثائق رسمية ترخص لهم ذلك
صادرة عن وزارة العدل .9وباإلضافة إىل ذلكُ ،قبض عىل مئات من املشتبه يف أنهم يؤيدون جماعة "اإلخوان
10
املسلمني" ،واحتُجزوا عقب بدء االقرتاع يف أوائل نوفمرب/ترشين الثاني .2005
ويف  7ديسمرب/كانون األول  ،2005وصل عنف الرشطة إىل ذروته بإطالق النار خارج بعض مراكز االقرتاع ،مما
أسفر عن مقتل ما ال يقل عن  11شخصا ً وإصابة كثريين آخرين .ووقعت أعمال القتل عندما أطلقت الرشطة النار
عىل حشود من الناخبني الراغبني يف دخول مراكز االقرتاع لإلدالء بأصواتهم يف الجولة الثالثة واألخرية من انتخابات
مجلس الشعب ،وذلك يف محافظتي الدقهلية والرشقية ويف أماكن أخرى .وكانت مراكز االقرتاع هذه قد أُغلقت أو
ُ
طوقت تماما ً بقوات الرشطة 11.وتقاعست السلطات عن إجراء تحقيق مستقل يف أعمال القتل والظروف التي
استخدمت فيها الرشطة القوة املميتة.
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كما ذكرت األنباء أن قوات األمن استخدمت العنف ضد متظاهرين عشية االنتخابات الرئاسية األخرية يف
سبتمرب/أيلول  .2005ففي  25مايو/أيار  ،2005فرقت قوات األمن بعنف مظاهرات يف القاهرة نظمتها "الحركة
املرصية من أجل التغيري" )كفاية( ،وهي ائتالف فضفاض ،تأسست يف أواخر عام  ،2004وتضم نشطاء سياسيني
معارضني الستمرار والية الرئيس محمد حسني مبارك .وكان املتظاهرون يدعون إىل مقاطعة استفتاء عام عىل
التعديالت الدستورية ،التي رأى املتظاهرون أنها تهدف إىل فرض قيود تمنع أي مرشحني محتملني من التنافس يف
االنتخابات الرئاسية يف مواجهة الرئيس مبارك.
ومن بني وقائع هذه املظاهرات واقعة جرت بالقرب من رضيح سعد زغلول ونقابة الصحفيني يف القاهرة ،حيث
تعرض بعض املتظاهرين والصحفيني الذين كانوا يغطون أحداث املظاهرات للرضب عىل أيدي أفراد من قوات أمن
يرتدون مالبس مدنية ،حسبما ورد .كما كانت قوات من رشطة مكافحة الشغب متواجدة وسمحت ملجموعات من
12
أنصار "الحزب الوطني الديمقراطي" باالعتداء عىل املتظاهرين والصحفيني وهم بمنأى عن املساءلة والعقاب.
وكان من بني ضحايا االعتداءات فتيات وسيدات ،باإلضافة إىل صحفيني يعملون يف صحف محلية ،ومن بينهم نوال
عيل؛ وعبري العسكري؛ وهاني األعرص؛ وإيمان طه كامل؛ وعبد الحليم قنديل .وتعرض البعض العتداءات جنسية
من جانب أنصار "الحزب الوطني الديمقراطي" ،حسبما ورد 13.ومر ًة أخرى ،لم تتخذ السلطات أية خطوات لردع
أفراد قوات األمن أو حتى أنصار "الحزب الوطني الديمقراطي" الذين استخدموا العنف ،كما أغلقت النيابة العامة
14
التحقيق يف األحداث يف أواخر عام  ،2005بدعوى عدم التعرف عىل هوية الجناة.

اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺗﻨﺘﻘﺺ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن

تُعد انتخابات مجلس الشعب القادمة أول انتخابات تُجرى لعضوية هذا املجلس بعد التعديالت األخرية التي أُدخلت
عىل الدستور املرصي يف مارس/آذار  ،2007وكانت قد سبقتها تعديالت أخرى يف مايو/أيار  2005قبيل
االنتخابات الرئاسية والربملانية.
ففي فرباير/شباط  ،2005عرض الرئيس مبارك عىل مجلس الشعب اقرتاحا ً بتعديل املادة  76من الدستور
املرصي ،بما يتيح ألكثر من مرشح خوض االنتخابات الرئاسية .وبالرغم من الرتحيب بهذه الخطوة ،فقد اعتربها
بعض النشطاء السياسيني ونشطاء حقوق اإلنسان "غري كافية" ،ونظموا مظاهرات للمطالبة بمزيد من اإلصالح
السيايس وبإلغاء حالة الطوارئ .وقد بدا للكثريين أن التعديل الدستوري يهدف إىل مزيد من إحكام قبضة "الحزب
الوطني الديمقراطي" ،وذلك بوضع عقبات تكاد تكون تعجيزية أمام جماعة "اإلخوان املسلمني" ،التي لجأت يف
انتخابات سابقة إىل االلتفاف عىل قرار حظرها بتأييد مرشحني "مستقلني" ،وكذلك أمام أحزاب املعارضة األخرى.
15
وقد أُقرت التعديالت يف استفتاء عام يوم  25مايو/أيار .2005
ويف ديسمرب/كانون األول  ،2006اقرتح الرئيس مبارك تعديالت أخرى عىل الدستور ،وأُقرت عىل عجل يف مجلس
الشعب ثم أُقرت يف استفتاء عام يف مارس/آذار  ،2007وهو استفتاء قاطعته املعارضة السياسية وكان مثار
16
انتقادات واسعة من مراقبني مستقلني عىل املستوى املحيل.
وكان من بني التعديالت تعديل عىل املادة  179من الدستور ،اعتُرب أنه يمهد السبيل إصدار قانون قمعي جديد
ملكافحة اإلرهاب من شأنه يف واقع األمر نقل بعض صالحيات حالة الطوارئ لتُدرج يف صلب القانون العام ،وإهدار
الضمانات الدستورية التي تكفل حماية األفراد من القبض واالعتقال التعسفيني ،ومن عمليات التفتيش عىل أيدي
ّ
التنصت عىل املكاملات الهاتفية وغريها من االتصاالت الشخصية )وهي الضمانات
الرشطة دون إذن رسمي ،ومن
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املنصوص عليها يف املواد  (1)41و 44و (2)45من الدستور( .ومع ذلك ،لم يصدر بعد القانون الجديد املتوقع
ملكافحة اإلرهاب .كما تجيز التعديالت الدستورية للرئيس مبارك تجاوز املحاكم العادية وإحالة املشتبه يف ارتكابهم
جرائم تتصل باإلرهاب ،بما يف ذلك املدنيون ،إىل أية سلطة قضائية يختارها ،بما يف ذلك املحاكم العسكرية ومحاكم
الطوارئ ،التي ال يتوفر للمتهمني أمامها حق استئناف الحكم أو الطعن فيه ،كما أن لها تاريخا ً طويال ً من إجراء
محاكمات جائرة.

دور وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

ما زالت وزارة الداخلية تلعب دورا ً مركزيا ً يف إدارة االنتخابات يف مرص ،إذ يتعني عىل املرشحني تـسجيل طلبـات

الرتشيح لدى وزارة الداخلية يف محافظاتهم ،كما تختص الوزارة بمهمة تسجيل وإعداد قوائم الناخبني ،وتتـوىل يف
الواقع العميل معظم اإلجراءات اإلدارية واملهام ُ
الرشطية املتعلقة باالنتخابات 17.ويف كثري من األحيـان وردت أنبـاء
عن وقوع انتهاكات يف مراكز االقرتاع ،حيث تعرض بعض الناخبني للمضايقة والرتهيب عىل أيدي أفراد قوات األمن
وأنصار "الحزب الوطني الديمقراطي" ،وسط تواطؤ واضح من قوات األمن.
ومن جهة أخرى ،تستخدم وزارة الداخلية الصالحيات الواسعة املخوﱠلة لها بموجـب حالـة الطـوارئ .فعـىل وجـه
الخصوص ،استخدمت مباحث أمن الدولة ،وهي فرع أمني تابع لوزارة الداخلية ،تلك الصالحيات لالنقضاض عـىل
املعارضة السلمية بدعوى الحفاظ عىل األمن العام ،بما يف ذلك استخدام صـالحيات االعتقـال اإلداري التـي يمكـن
بموجبها احتجاز أفراد بدون تهمة أو محاكمة .وكما حدث يف فرتات االنتخابات الـسابقة ،فقـد شـهدت األسـابيع
األخرية ارتكاب انتهاكات عديدة عىل أيدي موظفني مكلفني بتنفيذ القانون ينتمون إىل وزارة الداخلية ،ومـن بينهـا
حمالت قبض تعسفية واسعة استهدفت نشطاء املعارضة.
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أدوات اﻟﻘﻤﻊ
"إن قانون الطوارئ ال يُستخدم لتقييد أي نشاط سيايس أو انتخابي ،كما إن حالة الطوارئ لم تؤثر عىل ما يشهده
مجتمعنا من نشاط سيايس واسع وحرية تعبري لم يسبق لها مثيل".
من بيان أصدره "الحزب الوطني الديمقراطي" الحاكم يف  12مايو/أيار .2010

18

"كثريا ً ما ُ
طبقت اإلجراءات التي يجيزها قانون الطوارئ يف ظروف ال تربطها صلة واضحة بالعنف اإلرهابي ]بما
يف ذلك[ اعتقال واحتجاز عدد من مدوني اإلنرتنت الذين ينتقدون الحكومة ،ومن نشطاء حقوق اإلنسان،
والصحفيني ،ومن أعضاء جماعة "اإلخوان املسلمني" ،كربى جماعات املعارضة يف البالد".

من تقرير أعده مارتن شينني" ،مقرر األمم املتحدة الخاص املعني بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية يف سياق
مكافحة اإلرهاب".

19

"هو مجرد صورة جديدة لقانون الطوارئ القديم] ...والقانون[ سيظل يُستخدم ضد املعارضة ،ألنه يمكن
للسلطات أن تتهم أي معارض باإلرهاب
جورج إسحاق ،عضو "الجمعية الوطنية للتغيري" ،واملنسق السابق "للحركة املرصية من أجل التغيري" )كفاية(.

20

من املالحظ أن جميع االنتخابات العامة واالستفتاءات التي أُجريت منذ تويل الرئيس مبارك مقاليد الحكم يف عام
 1981قد تمت يف ظل حالة الطوارئ ،السارية منذ ما يقرب من ثالثة عقود .وقد جُ ددت حالة الطوارئ مؤخرا ً ملدة
عامني آخرين ،يف  11مايو/أيار  .2010وعىل نحو ما وثﱠقت منظمة العفو الدولية من قبل ،فقد وفرت حالة
الطوارئ مناخا ً الرتكاب وتسهيل وترسيخ أنماط من االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان ،من بينها القيود
الحكومية التعسفية عىل الحق يف حرية التعبري وتكوين الجمعيات واالجتماع؛ واستخدام االعتقال بدون تهمة أو
محاكمة لفرتات طويلة يُحرم يف خاللها املعتقلون من أية وسيلة فعالة للطعن يف استمرار حبسهم؛ باإلضافة إىل
التعذيب وغريه من صنوف املعاملة السيئة؛ واملحاكمات الجائرة أمام املحاكم العسكرية واملحاكم الخاصة ،مثل
محاكم أمن الدولة العليا )طوارئ( .ويف الوقت نفسهُ ،سمح ألفراد قوات أمن الدولة بارتكاب انتهاكات لحقوق
اإلنسان ،بما يف ذلك حمالت القبض التعسفي والتعذيب ،وهم بمنأى تام تقريبا ً عن املساءلة والعقاب.
ويف مايو/أيار  ،2010أعلنت السلطات املرصية أنها ستحد من تطبيق قانون الطوارئ )رقم  162لعام 1958
وتعديالته( بحيث يقترص استخدام صالحياته عىل املشتبه يف ضلوعهم يف أنشطة تتصل باإلرهاب أو جرائم تتعلق
باملخدرات .إال إن قوات األمن قد واصلت يف واقع األمر استخدام الصالحيات التي يجيزها قانون الطوارئ ضد
أشخاص يمارسون بصورة مرشوعة حقهم يف التعبري عن معارضتهم بصورة سلمية.

سلطات واسعة

املادة  (1)3من قانون الطوارئ هي األكثر خطور ًة ورضرا ً
تجيز هذه املادة للسلطات صالحية "وضع قيود عىل حرية األشخاص يف االجتماع و االنتقال واإلقامة واملرور يف
أماكن أو أوقات معينة والقبض عىل املشتبه فيهم أو الخطرين عىل األمن والنظام العام واعتقالهم والرتخيص يف
تفتيش األشخاص واألماكن دون التقيﱢد بأحكام قانون اإلجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل

رقم الوثيقةMDE 12/032/2010 :

منظمة العـفـو الـدولية نوفمرب/ترشين الثاني 2010

مرص" :شعارات يف مهب الريح"
بواعث القلق بشأن حقوق اإلنسان عشية انتخابات مجلس الشعب

11

من األعمال" .ويجوز تنفيذ جميع هذه اإلجراءات بموجب "أمر شفوي أو مكتوب".
كما ُفرضت قيود جديدة عىل الحق يف حرية التعبري وحرية تكوين الجمعيات وحرية االجتماع بموجب "قانون
مكافحة اإلرهاب" )القانون رقم  97لعام  21.(1992وتالحظ منظمة العفو الدولية أن االنتهاكات قد تُرسخ
بمقتىض مرشوع قانون مكافحة اإلرهاب ،الذي يُقصد منه يف معظمه أن يحل بشكل دائم محل حالة الطوارئ .إال
إن تعريف اإلرهاب املوجود حاليا ً يف القانون املرصي يتسم بأنه فضفاض تماماً ،إذ يشمل "كل تهديد أو ترويع أو
تخويف" بهدف "اإلخالل بالسالم أو تعريض سالمة املجتمع أو أمنه للخطر".
ويف مارس/آذار  ،2006أعلنت الحكومة أنها كلفت لجنة بصياغة مرشوع قانون جديد ملكافحة اإلرهاب لكي يحل
محل قانون الطوارئ .وقد أرسلت منظمة العفو الدولية مذكر ًة إىل الحكومة املرصية تعرض فيها بالتفصيل
ً
فرصة لالطالع عىل مرشوع القانون الجديد والتعليق
االنتهاكات التي وقعت يف ظل قانون الطوارئ ،وتطلب منحها
عليه .كما طلبت املنظمة من السلطات املرصية أن تضمن تعريف "أعمال اإلرهاب" يف مرشوع القانون بشكل
يجرم ممارسة الحقوق
واضح ال لبس فيه وال غموض ،وبما يتماىش مع مبدأ القانونية ،وعىل نحو ال يرض وال ﱢ
والحريات املكفولة بموجب القانون الدويل لحقوق اإلنسان ،بما يف ذلك حرية التعبري ،وحرية تكوين الجمعيات،
22
وحرية التجمع السلمي.
وحتى اآلن ،لم تفصح السلطات املرصية عن محتوى مرشوع القانون الجديد .ويف فرباير/شباط  ،2010ادعت
السلطات املرصية ،يف سياق املراجعة العاملية الدورية أمام مجلس حقوق اإلنسان باألمم املتحدة ،أن مرشوع
ً
توصية بعدم إدراج صالحيات قانون الطوارئ يف
القانون سوف يحرتم حقوق اإلنسان .ومع ذلك ،فقد رفضت
23
صلب الدستور.

اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺮط وﻏﻴﺮ ﺿﺮوري
يف كثري من األحيان ،كان املتظاهرون املطالبون باإلصالح السيايس وبوضع حد لالنتهاكات التي ترتكبها الرشطة
ضحايا للعنف وللقوة املفرطة عىل أيدي الرشطة ،وخاصة خالل تفريق املظاهرات .وقد اتجه ضحايا وشهود هذه
األحداث بشكل متزايد إىل نرش صور ولقطات بالفيديو لذلك العنف عىل شبكة اإلنرتنت ،ولكن ذلك لم يسفر ،إال
فيما ندر ،عن إجراء تحقيقات رسمي يف االنتهاكات التي ارتكبتها الرشطة أو عن تقديم الجناة إىل املحاكمة أو
خضوعهم إلجراءات تأديبية ،حتى يف الحاالت التي وقعت فيها وفيات ُ
وزعم أنها نجمت عن انتهاكات الرشطة .وعىل
العكس من ذلك ،فقد أبدت السلطات رضاها عما حدث ،بما يوحي عىل األقل بأن ثمة موافقة رسمية عىل العنف
الذي تمارسه الرشطة ضد متظاهرين سلميني.
ويف إحدى الحوادث التي وقعت خالل انتخابات مجلس الشعب يف ديسمرب/كانون األول  ،2005أطلقت الرشطة
الذخرية الحية والعيارات املطاطية وقنابل الغاز املسيل للدموع عىل حشود من الناخبني كانوا يسعون إىل اإلدالء
بأصواتهم يف بعض مراكز االقرتاع التي أغلقتها الرشطة أو أحكمت الطوق األمني حولها تماما ً يف محافظتي
الدقهلية والرشقية ويف أماكن أخرى .وقد أسفر ذلك عن مرصع ما ال يقل عن  11شخصاً ،حسبما ورد ،ومع ذلك لم
يتم إجراء تحقيق رسمي ملعرفة ما إذا كانت الرشطة قد أفرطت يف استخدام القوة املميتة ،ولم يُقدم أي من ضباط
الرشطة للمحاكمة ،عىل حد علم منظمة العفو الدولية.
وخالل الشهور القليلة املاضية ،أصبحت حالة خالد محمد سعيد يف نظر عدد متزايد من املرصيني رمزا ً إلفراط
قوات األمن يف استخدام القوة .وكان خالد سعيد ،البالغ من العمر  28عاماً ،قد تعرض لرضب مربح عىل أيدي اثنني
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من مخربي الرشطة الذين يرتدون مالبس مدنية ،وذلك يف أحد مقاهي اإلنرتنت بمدينة اإلسكندرية يوم 6
يونيو/حزيران  .2010وذكرت األنباء أن املخربين جروا خالد سعيد إىل خارج املقهى وواصلوا رضبه حتى فارق
الحياة .وفيما بعد ،وُجهت إىل املخربين اللذين ُزعم أنهما كانا مسؤولني عن وفاة خالد سعيد تهم باملعاملة القاسية
والرضب والتعذيب باإلضافة إىل القبض عىل شخص بشكل غري قانوني ،ولكن لم تُوجه إليهما تهم باملسؤولية
املبارشة عن وفاته .وال تزال محاكمتهما مستمرة ،ويحرضها مندوب من منظمة العفو الدولية بصفة مراقب.
24
ويمكن أن يواجه االثنان يف حالة إدانتهما عقوبة السجن ملدة ترتاوح بني ثالث سنوات و 15سنة.
ويف أعقاب وفاة خالد سعيد ،نُظمت عدة مظاهرات يف مرص للمطالبة بإنهاء الحصانة التي تتمتع بها الرشطة
وتجعلها بمنأى عن املساءلة والعقاب ،وكان من بينها مظاهرات يف القاهرة واإلسكندرية .وقد فرقت قوات األمن
املرصية هذه املظاهرات بالقوة .وذكرت األنباء أن بعض املتظاهرين تعرضوا للقبض عليهم بصورة تعسفية
واحتجازهم يف شاحنات الرشطة طيلة ساعات ثم تركهم يف مناطق نائية بعد مصادرة متعلقاتهم ،بما يف ذلك
أحذيتهم وهواتفهم النقالة )انظر ما ييل(.
وتدرك منظمة العفو الدولية بشكل تام أن من واجب السلطات املرصية حماية األمن العام والقبض عىل من
يرتكبون جرائم وتقديمهم للمحاكمة ،إال إنه يتعني عليها وهي تقوم بذلك أن تتقيﱠد يف كل األوقات بااللتزامات التي
يفرضها القانون الدويل عىل مرص ،وذلك بموجب "العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية" وغريه من
املواثيق الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان .وتشمل هذه االلتزامات احرتام ،بل وحماية ،حق جميع األفراد يف حرية
التعبري وحرية تكوين الجمعيات وحرية االجتماع ،بما يف ذلك التعبري سلميا ً عن املعارضة ،وذلك دون تمييز .كما
تشمل هذه االلتزامات التمسك باملعايري الدولية املتعلقة بعمل الرشطة واستخدام القوة ،والتي تقيض بأنه ال يجوز
ألفراد الرشطة أو غريهم من املوظفني املكلفني بتنفيذ القانون استخدام القوة بشكل غري متناسب أو غري مربر ،كما
ال يجوز لهم استخدام القوة املميتة إال يف حاالت محدودة ومقيﱠدة بشدة ،من قبيل تعرض حياة أولئك األفراد أو
غريهم للخطر .وباإلضافة إىل ذلك ،فإنه يتعني عىل السلطات ،عند استخدام القوة املميتة أو غريها من صور القوة
التي قد تكون مفرطة ،أن تضمن إجراء تحقيقات وافية ومستقلة يف ذلك االستخدام للقوة ،ومحاسبة أي من أفراد
الرشطة أو غريهم من املوظفني املسؤولني عن إساءة استخدام القوة 25.وقد وثﱠقت منظمة العفو الدولية كثريا ً من
الحوادث التي كان عمل الرشطة املرصية فيها قارصا ً عن الوفاء بتلك املعايري ،وتجىل ذلك بأوضح صوره خالل
فرتات االنتخابات.
والواقع أن السلطات املرصية قد استخدمت عموما ً قيودا ً ال مربر لها وإجراءات شاملة ،استندت أحيانا ً إىل القوة
املفرطة ،بهدف القضاء عىل املمارسة املرشوعة للحق يف حرية التعبري والتظاهر السلمي واإلرضاب.

اﺳﺘﺨﺪام اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ

استخدمت السلطات املرصية أيضا ً االعتقال اإلداري وغريه من أشكال االعتقال التعسفي من أجل تقييد النشاط
السيايس .ويجيز قانون الطوارئ لوزير الداخلية أن يصدر أمرا ً باالعتقال دون تهمة أو محاكمة ضد أي شخص
يُشتبه فيه ،استنادا ً إىل أسباب تتسم بالغموض يف تعريفها ،بأنه يهدد "األمن القومي" أو "النظام العام" .وقد
وثﱠقت منظمة العفو الدولية عرشات الحاالت التي ظل فيها بعض املعتقلني رهن االحتجاز بموجب سلسلة متعاقبة
من أوامر االعتقال هذه ،ويف بعض األحيان كان احتجازهم يستمر بالرغم من أنه سبق لهم الحصول عىل براءة لدى
اتهامهم وتقديمهم للمحاكمة .ويف حاالت أخرى ،ظل املعتقلون رهن االحتجاز بدون تهمة أو محاكمة بالرغم من
صدور قرارات متكررة من املحاكم باإلفراج عنهم .وباإلضافة إىل ذلك ،فمن املمكن أن يظل املعتقلون إداريا ً رهن
االحتجاز لفرتات طويلة جداً ،حيث ظل بعضهم رهن االحتجاز بصورة متواصلة منذ مطلع التسعينات من القرن
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العرشين 26.كما تعرض آخرون من منتقدي الحكومة ومن يمارسون حقوقهم اإلنسانية ،بما يف ذلك متظاهرون
شبان ،للقبض عليهم واحتجازهم لفرتات ترتاوح بني عدة ساعات وعدة أيام خارج أي إطار قانوني ودون أية
وسيلة فعلية للطعن يف اعتقالهم.
ومن هؤالء رجب محمد البنا ،الذي اعتُقل مرارا ً بسبب صلته بجماعة "اإلخوان املسلمني" .وكان قد ترشح يف
انتخابات مجلس الشعب يف عام  ،2005ولكنه لم ينجح .وقد ظل معتقال ً بدون تهمة أو محاكمة منذ 5
ديسمرب/كانون األول  .2009وبعد أربعة أشهر من القبض عليه ،أمرت محكمة جنايات كفر الشيخ ،يف 18
مارس/آذار  ،2010باإلفراج عنه فوراً ،إال إن وزير الداخلية سارع عىل الفور بإصدار أمر اعتقال جديد ضده ،وهو
27
ما يُعد فعليا ً التفافا ً عىل قرار املحكمة.

ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﻄﻮارئ واﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
ينص قانون الطوارئ عىل منح رئيس الجمهورية صالحية تجاوز املحاكم العادية وإحالة املشتبه يف صلتهم
باإلرهاب للمحاكمة أمام أية سلطة قضائية يختارها ،بما يف ذلك محاكم أمن الدولة العليا )طوارئ( التي أُنشئت
بموجب قانون الطوارئ .وال يحق للمتهم أمام هذه املحاكم الطعن يف الحكم أو استئنافه ،مما يُعد انتهاكا ً للمعايري
الدولية بخصوص املحاكمة العادلة ،كما أن لهذه املحاكم تاريخا ً طويال ً من إجراء محاكمات جائرة.
وتنص املادة  6من قانون القضاء العسكري عىل أن لرئيس الجمهورية أيضا ً صالحية إحالة أية قضايا ،بما يف ذلك
قضايا املدنيني ،إىل محاكم عسكرية .وقد اتُبع هذا اإلجراء يف بعض قضايا أعضاء جماعة "اإلخوان املسلمني" ،الذين
حُ وكموا أمام محاكم عسكرية وصدرت ضدهم أحكام بالرغم من أنهم مدنيون .ويمثل هذا اإلجراء انتهاكا ً لحق كل
فرد يف محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة منشأة بموجب القانون ،كما كانت أمثال
هذه املحاكمات مثار انتقاد من "مقرر األمم املتحدة الخاص املعني بتعزيز حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة
اإلرهاب" ،مارتن شينني .ففي أكتوبر/ترشين األول  ،2009ذكر أن "املقرر الخاص يرغب يف التأكيد مجددا ً عىل
وجهة نظر اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان ،التي قالت يف عام  1993إن "املحاكم العسكرية ينبغي أال تكون لها
28
صالحية نظر القضايا التي ال تتعلق بجرائم ارتكبها أفراد القوات املسلحة أثناء تأدية واجباتهم"".
ويف نوفمرب/ترشين الثاني  ،2009أيدت املحكمة العليا للطعون العسكرية أحكام السجن ملدد أقصاها سبع
سنوات ،الصادرة ضد  18من األعضاء القياديني يف جماعة "اإلخوان املسلمني" ،الذين تعرضوا ملحاكمة فادحة
الجور أمام محكمة عسكرية يف القاهرة يف إبريل/نيسان  .2008وقد سعت منظمة العفو الدولية مرارا ً إىل إيفاد
29
مراقب مستقل لحضور املحاكمة ،ولكنه مُنع من دخول املحكمة العسكرية.
وكان قد ُقبض عىل خريت الشاطر و 16آخرين من األعضاء البارزين يف جماعة "اإلخوان املسلمني" أثناء
مداهمات قبيل الفجر يوم  14ديسمرب/كانون األول  .2006وفيما بعد ،وُجهت إليهم تهم تتصل باإلرهاب وبغسيل
األموال وباالنتماء إىل جماعة محظورة ،وبإمداد طالب باألسلحة وتدريبهم تدريبا ً عسكرياً ،وهي تهم أنكروها .ويف
 29يناير/كانون الثاني  ،2007قضت إحدى محاكم الجنايات يف القاهرة بإسقاط جميع التهم املوجهة إىل خريت
الشاطر واملتهمني معه ،وأمرت باإلفراج عنهم فوراً ،إال إنهم ظلوا محتجزين بموجب أوامر اعتقال إداري .ويف 4
فرباير/شباط  ،2007أي بعد أسبوع من صدور ذلك الحكم ،تجاهل الرئيس مبارك حكم املحكمة ،وأمر بإحالة
هؤالء املتهمني ،باإلضافة إىل  23شخصا ً ُزعم أنهم أعضاء يف جماعة "اإلخوان املسلمني" ،للمحاكمة أمام املحكمة
العسكرية العليا يف الهايكستب بالقاهرة .ويف إبريل/نيسان  ،2008أُدين  25من املتهمني ،بينهم سبعة حُ وكموا
غيابياً ،وصدرت ضدهم أحكام بالسجن ملدد متفاوتة أقصاها  10سنوات .وحُ كم عىل خريت الشاطر بالسجن سبع
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سنوات .وقضت املحكمة برباءة  15متهما ً وبإطالق رساحهم ،ولكنهم مُنعوا من السفر خارج البالد .وتقدم  18من
املتهمني بطلبات الستئناف األحكام ،إال إن املحكمة العليا للطعون العسكرية رفضت هذه الطلبات يف 17
نوفمرب/ترشين الثاني  .2009وكانت محكمة إدارية قد أصدرت حكما ً سابقاً ،يف يوليو/تموز  ،2009يقيض
باإلفراج عن  13من املتهمني املحكوم عليهم ،والذين كانوا يف ذلك الوقت قد قضوا ثالثة أرباع مدد الحكم الصادرة
ضدهم ،إال إن الحكومة لم تلتزم بتنفيذ هذا الحكم.
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اﺳﺘﻬﺪاف اﻟﻨﺸﻄﺎء
"مشكلتنا الكربى تكمن يف انعدام حقوق اإلنسان"
أحمد ماهر ،أحد مؤسيس حركة  6أبريل

30

"إنها رسالة واضحة إىل الشباب باالبتعاد عن العمل السيايس".

أسامة الغزايل حرب ،رئيس حزب الجبهة الديمقراطية وعم الناشط املعتقل شادي الغزايل حرب.

يساور منظمة العفو الدولية قلق خاص ألن أعضاء أحزاب املعارضة السياسية التي تنافس يف االنتخابات التي
ستجري يف نوفمرب/ترشين الثاني قد استُهدفوا من قبل أجهزة األمن املرصية .وقد وثﱠقت املنظمة حاالت تم فيها
القبض عىل أعضاء يف هذه األحزاب ،سواء بشكل فردي أو جماعي ،عىل أيدي قوات األمن املرصية .ويف األشهر التي
سبقت موعد إجراء االنتخابات ،أصبح النشطاء الذين ينتمون إىل جماعات تدعو إىل اإلصالح السيايس مستهدفني.
ففي صبيحة يوم  14سبتمرب/أيلول ُ ،2010قبض عىل شادي الغزايل حرب ،وهو طبيب وناشط سيايس ،يف مطار
القاهرة الدويل .ويبدو أنه كان يعتزم السفر إىل اململكة املتحدة إلجراء امتحانات الزمالة لاللتحاق بالكلية امللكية
للجراحة .وبعد أن أوقفه أمن املطار ،اقتيد إىل خارج املطار تحت حراسة رجال أمن يرتدون مالبس مدنية بعد
عصب عينيه وتقييد يديه.
وعقب إطالق رساحه يف  15سبتمرب/أيلول ،قال شادي الغزايل حرب إنه أُخضع لالستجواب بشأن دعمه املزعوم
لحملة "معا ً من أجل التغيري" يف اململكة املتحدة ،التي تدعم محمد الربادعي وحول مشاركته املزعومة يف الحملة
املعارضة ملجيء جمال مبارك ،نجل الرئيس الحايل ،أو عمر سليمان ،رئيس جهاز املخابرات الوطني رئيسا ً مسقبال ً
31
ملرص.
وشادي الغزايل حرب هو ابن شقيق زعيم حزب الجبهة الديمقراطية .وجاء اعتقاله عقب القبض عىل اثنني من
أعضاء الحزب لفرتة قصرية ،وهما عمرو صالح ،الباحث يف معهد القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان ،الذي قبض
عليه أفراد من أجهزة األمن يرتدون مالبس مدنية يف  9سبتمرب/أيلول وأُطلق رساحه يف اليوم التايل ،وأحمد عيد،
الذي احتُجز لعدة ساعات يف  16سبتمرب/أيلول.

أﻧﺼﺎر اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ
كما استهدفت السلطات املرصية أنصار محمد الربادعي ،املدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ،الذي يرأس
الجمعية الوطنية للتغيري ،وهي حركة تدعو إىل اإلصالح السيايس والدستوري .وقد حذرت السلطات علنا ً من تنظيم
"مظاهرات غري قانونية" قبل عدة ساعات من قدومه إىل مرص يف  19فرباير/شباط  ،2010عندما خرج العديد من
الناس الستقباله .ورسعان ما أعقب ذلك عمليات اعتقال للناشطني املعروفني بدعمهم لحملة الربادعي من أجل
اإلصالح السيايس.
يف مساء يوم  7مارس/آذار  2010استُدعي طه عبدالتواب محمد ،وهو طبيب من الفيوم ،إىل مكاتب مباحث أمن
الدولة ،بعد أن قامت قوات األمن بمنع النشطاء السياسيني من عقد اجتماع يهدف إىل الدعوة إىل اإلصالح السيايس
والدستوري .وقال يف وقت الحق إن أفراد مباحث أمن الدولة جردوه من مالبسه ورضبوه عىل كافة أنحاء جسمه
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بسبب تأييده العلني ملحمد الربادعي ،عىل ما يبدو .وقد أُطلق رساحه يف اليوم التايل ،وقال إنهم حذروه من إخبار
أحد بأنه تعرض للتعذيب أو غريه من رضوب إساءة املعاملة .وفيما بعد قدم محامون من الشبكة العربية ملعلومات
حقوق اإلنسان ومركز هشام مبارك للقانون شكاوى إىل املدعي العام ،ولم يُعرف ما إذا كان قد اتُخذ أي إجراء من
أجل تقديم الجناة إىل العدالة.
يف  20مارس/آذار  ،2010داهم عنارص من مباحث أمن الدولة منـزل الناشطة الطالبية مها مجدي الخرضاوي،
ولكن لم يتم القبض عليها ،بيد أنهم صادروا كتبا ً وجهاز حاسوب .وكانت قبل ذلك ببضع ساعات قد قامت بجمع
توقيعات من طلبة جامعة عني شمس الذين يؤيدون الدعوة إىل اإلصالح الدستوري ،وإجراء انتخابات رئاسية حرة
32
ونزيهة يف عام .2011
ويف  1سبتمرب/أيلول ،ذُكر أن قوات األمن منعت أعضاء نقابة املحامني من تنظيم مسرية سلمية يف القاهرة تأييدا ً

للجمعية الوطنية للتغيري .وقد أبلغ املنظمون جريدة "املرصي اليوم" بأنهم كانوا قد طلبوا من وزارة الداخلية إذنا ً
بتنظيم املسرية ،ولكنهم لم يتلقوا ردا ً عىل طلبهم ،مع أنه ُسمح يعقد مؤتمر ن ﱠ
ظمه أنصار جمال مبارك يف املنطقة
33
نفسها .وذُكر أن قوات األمن اعتقلت ثالثة من نشطاء الجمعية الوطنية للتغيري لفرتة قصرية.

أﻧﺼﺎر ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
"ثمة ضغوط متزايدة عىل مرشحي املعارضة ،والسيما مرشحي اإلخوان املسلمني ...هذه ليست بيئة حرة للعمل،
هذا جو خانق".
محمد الكتاتني ،رئيس كتلة اإلخوان املسلمني يف الربملان.

34

"إنها جماعة حُ ﱠلت ،ومُنعت من املشاركة يف أي نشاط سيايس".
وزير الداخلية حبيب العاديل متحدثا ً عن جماعة االخوان املسلمني

35

لقد شنت السلطات موجات اعتقال متكررة ألعضاء جماعة اإلخوان املسلمني عىل مدى سنوات عدة ،وكثريا ً ما
ازدادت تلك املوجات حدة يف الفرتة التي تسبق االنتخابات املحلية والربملانية وأثناءها وبعدها .وكان من بني
ُ
املعتقلني مرشحون محتملون من اإلخوان املسلمني ،مع أنهم ترشحوا بصفتهم "مستقلني" ،وأنصارهم ممن قبض
عليهم قبل أيام أو أشهر من االقرتاع ،بهدف التشويش عىل الحملة االنتخابية لإلخوان املسلمني .وقد ظل العديد من
هؤالء املعتقلني محتجزين من دون تهمة أو محاكمة قبل إطالق رساحهم .واحتُجز العديد منهم بتهم مشابهة كانت
املحكمة قد برأت ساحتهم يف السابق.
ويقول املحامون الذين يمثلون أعضاء يف جماعة اإلخوان املسلمني إن عدد الذين ُقبض عليهم يف عام  2009كان
أكرب من عددهم يف أية سنة منذ عام  .2005وكان مجموع املحتجزين  5,022شخصاً ،احتُجز منهم  3101بموجب
قانون الطوارئ .وقد صدرت أوامر اعتقال إداري بحق بعضهم بعد القبض عليهم مبارشة ،بينما وُضع آخرون
رسميا ً قيد االعتقال اإلداري بعد مثولهم أمام االدعاء العام أوال ً ملواجهة التهم.
وذُكر أنه ُقبض عىل أكثر من  360شخصا ً من أعضاء جماعة اإلخوان املسلمني يف شتى أنحاء مرص منذ أن أعلن
زعيم اإلخوان املسلمني محمد بديع يف  9أكتوبر/ترشين األول  2010أن اإلخوان سيقدمون مرشحني النتخابات
مجلس الشعب التي ستُعقد يف  28نوفمرب/ترشين الثاني .وقد احتُجز العديد من أنصار الجماعة لفرتة قصرية،
36
ولكن نحو  200شخص ظلوا قيد االحتجاز بحلول نوفمرب/ترشين الثاني.
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وتحظى جماعة اإلخوان املسلمني بتأييد شعبي كبري ،ويُنظر إليها عىل أنها تمثل املنافس الرئييس للحزب الوطني
الديمقراطي الحاكم يف مرص .ومع أن الجماعة محظورة رسميا ً منذ عام  ،1954فإنها ظلت تعمل يف العلن ،وترشحﱠ
37
زعماؤها وأنصارها بصفتهم مرشحني مستقلني يف انتخابات برملانية سابقة.
ويبدو أن تدخل الدولة يف الحملة االنتخابية لإلخوان املسلمني يزداد يف الفرتة التي تسبق موعد االقرتاع يف 28
نوفمرب/ترشين الثاني .ففي  26أكتوبر/ترشين األول ُقبض عىل  75شخصا ً من أنصار الجماعة يف االسكندرية.
وقالت أنباء صحفية إنهم رفعوا ملصقات مؤيدة ملرشح مستقل مقرب من اإلخوان املسلمني .38وتقول السلطات إن
امللصقات حملت شعارات دينية .وأعلنت اللجنة العليا لالنتخابات ،وهي الهيئة التي تتوىل مراقبة االنتخابات ،أن كل
39
مرشح يستخدم شعارات دينية سيعترب غري مؤهل للرتشح.
ويف وقت سابق ،يف  8مارس/آذار ،قبضت قوات األمن عىل إبراهيم مجاهد ،وهو طالب يف املعهد الفني بقويسنا يف
املنوفية بسبب لصق جريدة حائط تتحدث عن املخاطر التي تتهدد املسجد األقىص .وذُكر أنه تعرض للرضب عىل
أيدي الرشطة عند اعتقاله ويف مركز الرشطة الذي اقتيد إليهُ ،
وهدد بالتعذيب .ومُثل أمام النيابة العامة ،الذي
وجهت إليه تهمة االنتماء إىل جماعة اإلخوان املسلمني وحيازة منشورات ،ولكنها أمرت بإطالق رساحه بكفالة إىل
حني استكمال التحقيقات ،بيد أنه لم يتم إطالق رساحه ،واقتيد إىل مكاتب مباحث أمن الدولة يف شبني الكوم،
وصدر بحقه أمر اعتقال إداري ،ثم نُقل إىل سجن دمنهور ،حيث احتُجز من دون السماح ملحاميه وعائلته برؤيته
40
حتى إطالق رساحه يف  12يونيو/حزيران .2010
يف  8فرباير/شباط ،ورد أن ما ال يقل عن  16شخصا ً من أعضاء جماعة اإلخوان املسلمني قد ُقبض عليهم يف
مختلف أنحاء مرص يف مداهمات شنها أفراد مباحث أمن الدولة .ومن بني املحتجزين نائب رئيس جماعة اإلخوان
املسلمني محمود عزت واثنان آخران من كبار أعضاء الجماعة ،وهما عصام العريان وعبدالرحمن البار .وظلوا
41
جميعا ً محتجزين حتى أوائل أبريل/نيسان.

اﺳﺘﻬﺪاف ﺟﻤﺎﻋﺎت أﺧﺮى
شنت السلطات املرصية حملة قمعية ضد جماعات معارضة أخرى ،منها حركة  6أبريل .وكانت الحركة قد بدأت
ْ
ونمت منذ
كشبكة عىل االنرتنت يف موقع "فيس بوك" يف عام  2008لدعم العمال املرضبني يف مدينة املحلة الكربى،
ذلك الحني إىل أن أصبحت حركة شبابية كربى ،تدعو إىل إنهاء حالة الطوارئ واحرتام حقوق اإلنسان .ومن بني
املستهدفني أعضاء الحركة املرصية للتغيري "كفاية" ،التي قام أعضاؤها ،شأنهم شأن حركة  6أبريل ،بعدد من
االحتجاجات تدعو إىل اإلصالح السيايس وإلغاء حالة الطوارئ.
ويف  27أكتوبر/ترشين األول ،قبضت قوات األمن عىل أربعة من أعضاء حركة  6أبريل – وهم سلوان محمد سعيد
ومحمد عبدالله ومحمود أحمد حامد ومجدي عبدالرحمن – الذين وُجهت لهم تهمة التجمع بدون ترخيص،
42
وتوزيع منشورات تدعو إىل مقاطعة االنتخابات .ثم أُطلق رساحهم بكفالة.
كما كان الطلبة بؤرة لالهتمام ،فقد خضع طالب الجامعات يف بنها وحلوان وكفر الشيخ لالستجواب ،وتم إلقاء
القبض عىل بعضهم يف أكتوبر/ترشين األول بسبب قيامهم بتوزيع منشورات ورفع ملصقات اعتُربت مؤيدة
لإلخوان املسلمني 43.ويف  23أكتوبر/ترشين األول ،قضت املحكمة اإلدارية العليا بعدم جواز تواجد قوات األمن
التابعة لوزارة الداخلية يف حرم الجامعات ،مؤيدة بذلك حكما ً صدر عن محكمة أدنى يف عام  .2008وبعد مرور
ثمانية أيام ،ذُكر أن وزارة الرتبية والتعليم أكدت أن الحكومة ستلتزم بحكم املحكمة ،يف الوقت الذي حذر فيه من

رقم الوثيقةMDE 12/032/2010 :

منظمة العـفـو الـدولية نوفمرب/ترشين الثاني 2010

 18مرص" :شعارات يف مهب الريح"

بواعث القلق بشأن حقوق اإلنسان عشية انتخابات مجلس الشعب
أنها "لن تسمح للحركات غري املرشوعة يف الحرم الجامعي بقيادة الطلبة باتجاهات معينة ألن الجامعة ليست مكانا ً
للرصاعات السياسية".

44
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اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮون ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﻼﻋﺘﺪاء
"ال أعرف ملاذا تتعامل وزارة الداخلية مع ]املتظاهرين[ بكل هذا اللني ...بدال ً من استخدام خراطيم املياه لتفريقهم،
يجب أن تقوم الرشطة بإطالق النار عليهم ،فهم يستحقون ذلك".
ممثل الحزب الوطني الديمقراطي حسن نشأت القصاص خالل اجتماع برملاني عُ قد يف  18أبريل/نيسان  ،2010نوقشت فيه
انتهاكات حقوق اإلنسان التي ارتكبتها قوات األمن ضد املتظاهرين.

45

"من املحزن أن نرى النظام يعتقل عددا ً كبريا ً من مواطنيه لسبب بسيط ،وهو التظاهر سلميا ً من أجل التغيري ...إن
رشعية النظام تتوقف عىل مدى احرتامه لحقوق املواطنني".
محمد الربادعي ،الشخصية القيادية البارزة يف الجمعية الوطنية للتغري.

46

إن الحملة القعمية املستمرة ضد املتظاهرين تعترب إحدى اإلشارات األكثر وضوحا ً لعزم السلطات عىل كبت
األصوات الداعية إىل اإلصالح وقمع الذين ينتقدون سياساتها .ففي العام املايض كان هناك عدد متزايد من
املتظاهرين ،بينهم نشطاء الطلبة وأعضاء وأنصار لإلخوان املسلمني وجماعات أخرى ،من قبيل الجمعية الوطنية
47
للتغيري وحركة  6أبريل والحركة املرصية للتغيري "كفاية".
كما شنت السلطات حملة قمعية ضد االحتجاجات االجتماعية ،من قبيل اإلرضابات غري املرخصة لعمال القطاعني
العام والخاص ،التي تطالب بتحسني مستوى األجور ورشوط العمل .ﱠ
وعرب العديد منهم عن تظلماتهم عن طريق
االعتصامات وغريها من أشكال االحتجاج أمام املباني الحكومية يف القاهرة ،بينما تم تفريق بعض االحتجاجات
بالقوة عىل أيدي قوات األمن ،التي منعت وسائل اإلعالم من دخول املناطق املعنية ،وذلك ملنع التغطية اإلعالمية
48
الواسعة ،عىل ما يبدو.
ويتم احتجاز املتظاهرين بشكل اعتيادي .وغالبا ً ما يتمثل أسلوب السلطات يف تطويق املتظاهرين بصفوف مرتاصة
من رشطة مكافحة الشغب ،يعقب ذلك دخول أفراد األمن بمالبس مدنية وتنفيذ عمليات االعتقال .وعادة ما يجري
احتجاز األشخاص املقبوض عليهم إىل ما بعد تفريق االحتجاج ،ثم يتم اطالق رساحهم .ويف بعض األحيان يتم نقل
املتظاهرين إىل أماكن نائية ،ثم إلقاؤهم عىل قارعة الطرق بعد تجريدهم من هواتفهم الخليوية ونقودهم وأحذيتهم.
وقد تُوجه إىل بعضهم اآلخر تهم مصوغة بعبارات غامضة ،من قبيل "الهتاف والتظاهر"" ،االعتداء عىل أفراد
الرشطة لفظيا ً وباإلشارات الجسدية"" ،وعرقلة السري عىل الطرق" ،بينما تصدر أوامر اعتقال إداري بحق آخرين.
وفيما ييل بعض من األمثلة العديدة عىل تفريق املتظاهرين عىل أيدي قوات األمن املرصية:

 23أﻛﺘﻮﺑﺮ/ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول 2010

فرقت قوات األمن بالقوة عددا ً من املظاهرات التي تدعو إىل وضع حد للتعذيب
يف  23أكتوبر/ترشين األول  ،2010ﱠ
ُ
واإلفالت من العقاب .وذُكر أن نحو  30متظاهرا ً قبض عليهم يف مختلف أنحاء اإلسكندرية ،ومنها أمام مبنى
املحكمة ويف حي سيدي جابر .وقال أحد املعتقلني ملنظمة العفو الدولية إنه قبل إطالق رساح املتظاهرين تم
تفتيشهم ذاتيا ً وتجريدهم من ثيابهم ومن هواتفهم املحمولة وبطاقات هوياتهم .ثم ُسمح لهم بارتداء مالبسهم؛
ولكن لم تتم إعادة أحذيتهم وهواتفهم املحمولة وبطاقات هوياتهم إليهم .وقال أيضا ً إنه يف ليلة  23أكتوبر/ترشين
األول وُضع املعتقلون يف حافالت صغرية ،حيث تعرضوا للرضب عىل أيدي أفراد األمن ،قبل عصب عيونهم وإلقائهم
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فرادى عىل الطريق الرسيع يف مواقع يبعد كل منها عن اآلخر مسافة  5كيلومرتات تقريبا ً.

 21ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ/أﻳﻠﻮل 2010

يف  21سبتمرب/أيلول  2010ذُكر أن قوات األمن املكلفة بحفظ أمن املظاهرات ،يف القاهرة واإلسكندرية وبورسعيد،
انهالت بالرضب عىل املتظاهرين الذين يطالبون باإلصالح السيايس وألقت القبض عليهم .وكانت االحتجاجات قد
نظمتها حركة  6أبريل وحركة "كفاية" وغريها من الجماعات لإلعراب عن معارضتها لتوريث جمال مبارك ،األمني
العام للجنة السياسات يف الحزب الوطني الديمقراطي ونجل الرئيس مبارك ،رئاسة مرص .وذُكر أنه ُقبض عىل نحو
 40متظاهرا ً يف القاهرة و  50متظاهرا ً يف االسكندرية و  10متظاهرين يف بورسعيد .ثم نُقل املعتقلون بمركبات
ُ
حيث أطلق رساحهم هناك .كما ورد أن قوات األمن صادرت فيلما ً التقطته طواقم هيئة
الرشطة إىل مواقع نائية،
49
االذاعة الربيطانية بي بي يس وقناة الجزيرة يف محاولة لنقل أخبار االحتجاجات.
وقالت إحدى النساء الالتي اعتُقلن يف القاهرة ملنظمة العفو الدولية إنه تم إلقاء القبض عليها عىل أيدي اثنني من
أفراد الرشطة بسبب االشتباه بأنها تحمل منشورات سياسية .وقد اقتاداها إىل مركبة للرشطة ،حيث رضباها
وأهاناها ،ثم أطلقا رساحها بعد نصف ساعة.

 20ﻳﻮﻧﻴﻮ/ﺣﺰﻳﺮان 2010

يف  20يونيو/حزيران  ،2010أُلقي القبض عىل  55متظاهرا ً يف القاهرة يف أعقاب مظاهرات احتجاجا ً عىل التعذيب.
فقد خرج مئات النشطاء إىل الشوارع مطالبني بأنه ينبغي تقديم الضباط املتهمني بقتل خالد محمد سعيد ،يف 6
يونيو/حزيران  ،2010إىل ساحة العدالة .وقد وجهت إىل خمسة متظاهرين آخرين ،يف أعقاب مظاهرة مماثلة،
تهمة التجمع غري القانوني واستخدام العنف ضد قوات األمن .ثم أُطلق رساحهم بكفالة .وحسبما ورد ،فإن قوات
األمن قد استخدمت القوة املفرطة خالل املظاهرات .وذكر بعض املتظاهرين أنهم تعرضوا للرضب ،والتعذيب
50
واألذى الجنيس خالل مدة اعتقالهم القصرية.

 13أﺑﺮﻳﻞ/ﻧﻴﺴﺎن 2010

يف  13أبريل/نيسان  2010انضم مئات األشخاص إىل مظاهرة تدعو إىل اإلصالح السيايس نظمتها حركة "كفاية"
يف القاهرة .وقد تم تفريق مظاهرة االحتجاج التي وقعت خارج مكتب النائب العام يف املحكمة العليا )دار القضاء
العايل( بالقوة من قبل قوات األمن ،التي قامت بإغالق املنطقة تماماً ،وانهالت بالرضب عىل الرجال والنساء ،ومن
بينهم أشخاص مسنون 51بحسب أحد شهود العيان الذين تحدثوا إىل منظمة العفو الدولية.

ُ
وقبض عىل الناشط بهاء صابر خالل مظاهرة ،وتم التقاط صور لعملية اعتقاله ،بشكل وحيش ،عىل رشيط فيديو
جره عىل طول الشارع ،وقال إنه أثناء
تم توزيعه عىل نطاق واسع عىل شبكة اإلنرتنت .وقد تعرض للرضب وتم ﱡ
نقله يف سيارة رشطة إىل مركز رشطة بوالق أبو العال ،رضبه أفراد األمن باألحذية عىل وجهه .واقتيد إىل مركز
الرشطة معصوب العينني وعاريا ً ومقيد اليدين خلف ظهره .وبعد ذلك تعرض ملزيد من الرضب والشتم والبصق.
وبعد مرور خمس ساعات ،أُعطي مالبس جديدة ونُقل إىل مركز رشطة األزبكيةُ .
وسمح للمحامني برؤيته ،كما
ُسمح لطبيب من مركز النديم للعالج النفيس وتأهيل ضحايا العنف بفحصه.
وقالت الدكتورة عايدة سيف الدولة من مركز النديم ملنظمة العفو الدولية:

"عندما رأيت بهاء صابر ،كان يف حالة مرتدية .كان الجانب األيرس من وجهه مليئا ً بالكدمات ومتورماً ،وكذلك كانت
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عينه .وظهر جرح يف الجزء العلوي من الخد األيرس ،وكدمات عىل ذراعيه وظهره ،وكان يحرك أحد أصابع يده
اليرسى بصعوبة".
وتم استجواب بهاء صابر من قبل مكتب النيابة العامة يف شمال القاهرة ،الذي رفض يف البداية إحالته إىل فحص
الطبي الرشعي عىل الرغم من مطالبة املحامني املوجودين بذلك .وينتمي أولئك املحامون إىل عدد من املنظمات ،من
بينها املركز املرصي للحقوق االقتصادية واالجتماعية ،ومؤسسة الهاليل للحريات ،ومركز هشام مبارك للقانون .ثم
نُقل إىل مستشفى الصليب األحمر املرصي إلجراء فحص طبي أويل له ليلة  13أبريل/نيسان ،ولكن محامييه مُنعوا
من مرافقته .ويف  15أبريل/نيسان ،أمر النائب العام بإطالق رساحه بكفالة؛ بعد أن قدم محاموه استئنافا ً ضد أمر
ً 52
حبس احتياطي سابق ملدة  15يوما.

 6أﺑﺮﻳﻞ/ﻧﻴﺴﺎن 2010

يف  6أبريل/نيسان  2010اعتُقل أكثر من  90شخصا ً يف القاهرة بسبب مشاركتهم يف مظاهرات تدعو إىل اإلصالح
السيايس وإنهاء حالة الطوارئ .وتم نرش قوات األمن بشكل جماعي عىل امتداد نقاط التجمع يف القاهرة ويف عدد
من الجامعات ،وذلك ملنع تنظيم التجمعات .ورضبت قوات األمن طوقا ً حول املحتجني ،قبل أن تنهال عليهم
بالرضب والركل بسبب محاولتهم االلتقاء يف ميدان التحرير بوسط القاهرة .وذُكر أن آخرين تعرضوا للرضب
بالعيص والتهديد بالسكاكني من قبل عنارص يف األمن يرتدون مالبس مدنية.
كما أُمر معظم املعتقلني بتسليم هواتفهم املحمولة وبطاقات هوياتهم .ومنعت السلطات الصحفيني من تغطية
مظاهرات االحتجاج وصادرت معداتهم .وكان من بني املترضرين مراسل لقناة الجزيرة ومراسل ملحطة "دريم"
التلفزيونية املرصية وصحفي من جريدة "الكرامة" ومصور من جريدة "املرصي اليوم" .كما نُفذت عدة عمليات
اعتقال يف محطة القطار باإلسكندرية ،حيث مُنع العديد من األشخاص من السفر إىل القاهرة لالنضمام إىل
املظاهرات .وورد أن املرشح السابق للرئاسة أيمن نور ،وعدد من أعضاء حزب الغد ،مُنعوا من مغادرة مكاتب
53
الحزب يف وسط القاهرة.
وعقب املظاهرات ،يف  18أبريل/نيسان  ،2010عقدت لجنة األمن القومي وحقوق اإلنسان يف الربملان اجتماعا ً
ملناقشة انتهاكات حقوق اإلنسان املحتملة عىل أيدي قوات األمن .وخالل االجتماع ،قال عضو الحزب الوطني
الديمقراطي الحاكم حسن نشأت القصاص ألعضاء اللجنة إن الرشطة يجب أن تطلق النار عىل املتظاهرين .وقد
أثار ذلك الترصيح انتقادات وطنية ودولية واسعة النطاق .ويف االجتماع نفسه ،نفى مساعد وزير الداخلية أن تكون
قوات األمن قد خرقت القانون يف تعاملها مع املتظاهرين ،وقال إن القانون املرصي يسمح للرشطة باستخدام القوة
ضد أولئك الذين يسعون إىل اإلخالل بالنظام العام .وعقب تعليقات حسن نشأت القصاص ،قامت اللجنة الترشيعية
يف مجلس الشعب بتوبيخ عضو الربملان عىل "الخطأ" الذي ارتكبه ،وال يُعرف ما إذا كانت قد اتُخذت بحقه أية
54
عقوبات أخرى.
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اﺳﺘﻬﺪاف اﻷﺻﻮات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
"عندما يتم إقرار مرسوم حكومي فجأة بدون إعطاء مربرات منطقية إلقراره ،ينبغي أن يشعر املرء بالقلق .وعندما
يأتي هذا املرسوم ضمن سلسلة من التدابري التي تهدف إىل كبت الحريات ،فإن قلقنا يتضاعف".
بهاء الدين حسني ،مدير معهد القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان.

55

مع اقرتاب انتخابات مجلس الشعب ،عمدت السلطات املرصية إىل تشديد القيود عىل حرية التعبري .فقد تم منع
األخبار ذات الحساسية السياسية وتهديد املرشحني الذين يرفعون شعارات تعترب دينية بشطب ترشيحهم.
ووُجهت تهم التشهري إىل األشخاص الذين يعربون عن انتقادهم للسلطات الحكومية .كما تحركت السلطات
املرصية ملنع املناقشات املتعلقة بحقوق اإلنسان.

ﺗُﻬﻢ اﻟﺘﺸﻬﻴﺮ
يساور منظمة العفو الدولية قلق من طريقة استخدام السلطات املرصية لتهم التشهري الجنائية الستهداف
ً
األشخاص الذين ينتقدون السلطات واملوظفني العموميني .إن منظمة العفو الدولية تعترب هذه املقاضاة جزءا من
تصعيد الجهود التي تبذلها السلطات املرصية بغرض إسكات املنتقدين والذين يفضحون انتهاكات حقوق
56
اإلنسان.
يواجه حمدي قنديل ،الناطق بلسان الجمعية الوطنية للتغيري ،دعوى قانونية بتهمة التشهري الجنائية َ
رفعها ضده
وزير الخارجية املرصي .وكان الصحفي الشهري حمدي قنديل قد انتقد الوزير يف مقالة نُرشت يف جريدة "الرشوق"
يف  3مايو/أيار  .2010ويف  18مايو/أيار  ،2010ورد أن النائب العام أبلغ حمدي قنديل بأنه يواجه تهم اإلهانة
والتشهري بموظف عمومي أو مواطن يؤدي عمله .ويف حالة إدانته ،فإنه يُحتمل أن يواجه عقوبة السجن ودفع
غرامة .وورد أن من املقرر عقد محاكمته يف  20نوفمرب/ترشين الثاني  57.2010وإذا ُسجن حمدي قنديل ،فإن
منظمة العفو الدولية ستعتربه سجني رأي.
يف  18سبتمرب/أيلول  2010أسقطت محكمة جنح الخليفة بالقاهرة تهمة التشهري ضد اثنني من محاميي حقوق
اإلنسان القياديني ومدوﱢن مشهور .فقد وُجهت إىل املحاميني جمال عيد وأحمد سيف اإلسالم حمد تهم "السب
والقذف" و"التهديد" ،بينما وُجهت إىل عمر غربية تهمة "إساءة استخدام وسائل االتصال" .وجمال عيد هو مدير
الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان ،أما أحمد سيف اإلسالم فهو مؤسس مركز هشام مبارك للقانون .وقد
حوكم ثالثتهم نتيجة لشكوى قدمها ضدهم أحد القضاة بعد اتهامه بالنقل الحريف لتقرير للشبكة العربية ملعلومات
58
حقوق اإلنسان بشأن القيود املفروضة عىل االنرتنت يف الدول العربية يف كتاب له.
كما يواجه محامي حقوق اإلنسان نارص أمني قضية تشهري مرفوعة ضده من قبل قاض يشغل منصب نائب
رئيس مجلس الدولة .وتتعلق القضية بترصيحات أدىل بها نارص أمني إىل جريدة "الدستور" ونُرشت يف 3
مارس/آذار  2010ردا ً عىل تصويت الجمعية العمومية ملجلس الدولة ضد تعيني النساء كقاضيات يف املجلس .وقد
وصف نارص أمني ذلك املوقف بأنه يمثل انتهاكا ً للدستور املرصي والتزامات مرص بموجب القانون الدويل لحقوق
اإلنسان .ويجري حاليا ً فحص هذه القضية من قبل النائب العام ،الذي قد يقرر إحالتها إىل محكمة الجنايات.
59
ويعمل نارص أمني مديرا ً عاما ً للمركز العربي الستقالل القضاء واملحاماة.
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خرباء دوليون يشجبون تهم التشهري

يف نوفمرب/ترشين الثاني  ،2008قرر الفريق العامل التابع لألمم املتحدة املعني باالعتقال التعسفي أن
املدون املرصي كريم عامر معتقل تعسفياً ،ودعت إىل اطالق رساحه .ويف فرباير/شباط  ،2007حُ كم عىل
كريم عامر بالسجن أربع سنوات بسبب نرش مواد عىل االنرتنت تنتقد اإلسالم والرئيس املرصي حسني
مبارك.
وقال الفريق العامل املعني باالعتقال التعسفي إن السلطات املرصية ينبغي أن تتعامل مع التهم املتعلقة بالتشهري
وتشويه السمعة والقدح بموجب القانون املدني وليس الجنائي ،وأنه يجب أال يُعاقب عىل مثل هذه التهم بالسجن.
ويف حكم يعترب عالمة مميزة ،قال الفريق العامل املعني باالعتقال التعسفي" :إن الحق األسايس يف حرية الرأي
والتعبري ،الذي يعترب العماد الرئييس ملنظومة حقوق اإلنسان ،يجب أن يسود عندما ينطوي عىل انتقاد سيايس،
60
حتى عندما يركز هذا االنتقاد عىل أنشطة بعض األشخاص الذين يتبوأون مسؤوليات سياسية عليا".

ﻓﺮض ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
يف  2سبتمرب/أيلول  ،2010بدأت مجموعة من النشطاء مجهولة الهوية حملة ملصقات يف القاهرة تدعو إىل انتخاب
رئيس املخابرات املرصية عمر سليمان رئيسا ً مقبال ً ملرص 61.وقد جاءت هذه الحملة عقب حملة مشابهة شنها
نشطاء يدعمون جمال مبارك للرئاسة يف أواخر يوليو/تموز – أغسطس/آب .بيد أن قوات األمن رسعان ما منعت
تغطية الحملة املؤيدة لسليمان .وذكر محرر جريدة "املرصي اليوم" أن قوات األمن أقدمت عشية  2سبتمرب/أيلول
عىل مصادرة  30,000نسخة من طبعة الجريدة الصادرة يف  3سبتمرب/أيلول .وورد أن الجريدة أُبلغت بأنها إذا
أرادت نرش العدد ،فإنها يجب أن تحذف املقالة التي تتحدث عن حملة عمر سليمان62.كما تم إتالف نسخ من
63
جريدة "الدستور" التي تضمنت أنباء عن حملة ملصقات عمر سليمان.
يف أكتوبر/ترشين األول ،ذكر حزب الوفد املعارض أن تلفزيون الدولة ،وما ال يقل عن أربعة محطات خاصة،
رفضت بث إعالنات حملته 64.ويف  25أكتوبر/ترشين األول ،قال رئيس اتحاد اإلذاعة والتلفزيون املرصي إن
اإلعالنات عن األحزاب السياسية يجب أن تحصل عىل موافقة من اللجنة العليا لالنتخابات 65،التي قالت إن حزب
الوفد طلب اإلعالن ملدة أطول من املدة القصرية املسموح بها للحملة االنتخابية الرسمية ،التي تبدأ يف أواسط
66
نوفمرب/ترشين الثاني .2010

إﻟﻐﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت

يف األسبوع األخري من سبتمرب/أيلول ،ورد أن السلطات املرصية ألغت مؤتمرا ً دوليا ً حول حرية االشرتاك يف
الجمعيات الذي نظمته "مؤسسة عالم واحد" ،وكان من املقرر أن يعقد يف القاهرة بعد يومني .وقد رفضت
الحكومة نقد السلطات األمريكية لقرار قالت إنه يتجاهل "حقيقة املوقف املرصي ،الذي يشجع املجتمع املدني.
وقالت منظمة "فريدوم هاوس" ،وهي منظمة مركزها يف الواليات املتحدة وتعنى بحرية الصحافة وتنتقد باستمرار
القيود املفروضة عىل وسائل اإلعالم يف مرص ،التي كان من املقرر أن تشارك يف املؤتمر ،إن بعض موظفيها مُنعوا
68
من دخول البالد.
67

وخالفا ً لهذا املوقف ،سمحت السلطات املرصية يف فرباير/شباط  ،2010بعقد مؤتمر دويل حول حرية االشرتاك يف
69
الجمعيات يف القاهرة برعاية االتحاد األوروبي وجامعة الدول العربية.
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ويف الفرتة من  31أكتوبر/ترشين األول إىل  5نوفمرب/ترشين الثاني ،قام وفد برملاني من أعضاء لجنة حقوق
اإلنسان والشؤون اإلنسانية يف الربملان األملاني بزيارة إىل مرص .ويف الوقت الذي تمكنوا فيه من عقد اجتماع مع
املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،قالوا إنهم لم يتمكنوا من عقد اجتماعات مع ممثيل السلطات املرصية ،وأُلغي
اجتماع مقرر مع وزارة األوقاف70 .وعقب الزيارة انتقد املندوبون األملان قمع الحريات السياسية قبل االنتخابات،
71
وأشاروا إىل االعتقاالت التعسفية ألعضاء أحزاب املعارضة.

وﻗﻒ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

"مازلنا نعمل يف القاهرة منذ  12عاما ً فما الذي تغري؟ وهل يحتاج صوت "القاهرة اليوم" إىل تخفيض؟"
عمرو أديب مقدم برنامج "القاهرة اليوم" ،الذي أوقف بثه عىل الهواء يف سبتمرب/أيلول .2010

72

"ليس من باب الصدفة أنه تم وقف الربنامجني ...أما بالنسبة لبقية الربامج والربامج الحوارية ،فقد تلقى املالكون
أوامر بتخفيف اللهجة".
محمد عبدالقدوس ،ممثل نقابة الصحفيني املرصيني.

73

ومع اقرتاب االنتخابات ،اتخذت السلطات املرصية خطوات جديدة للسيطرة عىل تدفق املعلومات .وأُخضعت النوافذ
اإلعالمية ،من قبيل القنوات التلفزيونية الفضائية وخدمة الرسائل النصية القصرية ،إىل تحذيرات وقيود جديدة،
بهدف وضع "أنظمة أفضل" للمزودين يف الظاهر .أما يف الحقيقة ،فإن الهدف من هذه التدابري عىل ما يبدو هو
املزيد من خنق التعبري السيايس السلمي والتدفق الحر للمعلومات يف فرتة الحملة االنتخابية.

حرية التعبري

ظلت حرية اإلعالم مقيدة عىل الرغم من التعديالت التي أُجريت عىل قانون العقوبات يف يوليو/تموز
 ،2006بغرض تنفيذ التعهد الذي قطعه الرئيس حسني مبارك يف عام  2004بإلغاء أحكام السجن عىل
جرائم النرش.
وال تزال جرائم نرش معينة ،من قبيل إهانة املوظفني العمومينيَ ،
يعاقب عليها بالسجن .ونتيجة لذلك ،حُ كم عىل
صحفيني بالسجن مددا ً مختلفة ودفع غرامات كبرية .ويضم قانون العقوبات املرصي عددا ً من املواد التي تنص
عىل حبس الصحفيني وغريهم بسبب أنشطتهم السلمية ،وتشمل املواد ) 80د( 98 ،مكرر )ب() 98 ،و(،102 ،
 102مكرر ،308 ،201 ،188 ،181 ،179 ،128 ،17 ،التي استُخدمت كثريا ً لتجريم حرية الرأي والتعبري،
74
ومعاقبة الصحفيني ،واملدونني وغريهم ممن يُعتربون من منتقدي السلطات.
ومن شأن مرشوع القانون املتعلق بوسائل اإلعالم السمعية-البرصية أن يفرض مزيدا ً من القيود عىل حرية التعبري،
حيث ينص عىل أن الصحفيني الذين يلحقون الرضر "بالسلم االجتماعي" أو "الوحدة الوطنية" أو "النظام العام"
أو "القيم العامة" يواجهون الحكم بالسجن مدة تصل إىل ثالث سنوات .كما نص مرشوع قانون نظرت فيه
اللجنة الترشيعية الربملانية يف مايو/أيار  2009عىل فرض أحكام بالسجن ودفع غرامات كبرية عىل اإلساءة إىل أي
75
من الديانات السماوية أو األنبياء أو نرش مثل هذه البيانات املسيئة.
ويجدر اإلشارة إىل أن مرص دولة طرف يف العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،وهي ملزمة بموجب
املادة  19باحرتام حرية التعبري .وتنص املادة  19من العهد املذكور عىل أن لكل شخص الحق يف اعتناق اآلراء بدون
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مضايقة ،والحق يف حرية التعبري بأية وسيلة يختارها .ويف حني أن املادة  19تسمح بفرض قيود معينة عىل حرية
التعبري ،فإن مثل هذه القيود يجب أن تكون محددة بنص القانون وتهدف إىل تحقيق هدف معرتف به قانونيا ً وأن
تكون رضورية ومتناسبة مع إنجاز ذلك الهدف.

ﺣﺠﺐ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺼﻴﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة
يف  11أكتوبر/ترشين األول  ،2010أبلغ الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت املنظمات التي تستخدم خدمة الرسائل
النصية القصرية إلرسال رسائل بشكل جماعي إىل مشرتكيها برضورة الحصول عىل ترخيص .وقد اعتُربت هذه
الخطوة عىل نطاق واسع بأنها تمثل محاولة أخرى للحد من حرية التعبري قبل االنتخابات الربملانية التي ستجري يف
نوفمرب/ترشين الثاني.
إن هذا الرشط سيؤدي إىل الحد فعليا ً من قدرة الهيئات اإلخبارية املستقلة وجماعات حقوق اإلنسان واألحزاب
السياسية عىل االتصال بأعضائها ومشرتكيها .وكي تحصل األحزاب السياسية عىل ترخيص ،فإنها يجب أن تكون
مسجلة قانونياً 76 ،وهذا يعني أن جماعة اإلخوان املسلمني ،التي قيل إنها استخدمت أسلوب الرسائل النصية
القصرية خالل حملة االنتخابات الربملانية لعام  ،2005وغريها من املنظمات ،لن يكون بمقدورها استخدام أساليب
االتصال هذه .كما أن وسائل اإلعالم يجب أن تخضع للقيود الجديدة .ففي  11أكتوبر/ترشين األول  ،2010ذكرت
جريدة "املرصي اليوم" أنها مع عدد من وسائل اإلعالم تلقت إشعارا ً بأن عليها أن تحصل عىل موافقة من وزارة
77
اإلعالم واملجلس األعىل للصحافة من أجل إرسال األخبار العاجلة عرب الرسائل النصية القصرية.
ويف  12أكتوبر/ترشين األول  ،2010قال مستشار لوزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات لوكالة أنباء "أسوشيتد
بريس" إن ذلك اإلجراء ال يهدف إىل منع النشاط السيايس ،وإنه ستكون هناك فرتة سماح للمنظمات للحصول عىل
الرتخيص 78.بيد أن التفاصيل املتعلقة بالفرتة ال تزال غري واضحة .كما أن الرتاخيص باهضة التكاليف إىل حد أن
العديد من وسائل االعالم ال تستطيع دفعها – إذ وردت أنباء عن أن بعض املنظمات ستضطر إىل دفع مبلغ قد
يصل إىل  88ألف دوالر أمريكي لتسجيل ترخيصها ،ومبلغ مساو له ككفالة 79.وعالوة عىل ذلك ،فإنه يُطلب من
املنظمات ،كي تحصل عىل ترخيص ،أن تلتزم بقانون تنظيم االتصاالت املرصي لعام  ،2003والذي يتضمن
ويعرف قانون العام  2003األمن القومي بأنه "كل ما يتعلق
التزامات تتعلق بالقيود الخاصة باألمن القومي".80
ﱢ
بالقوات املسلحة واإلنتاج الحربي ووزاة الداخلية واألمن العام واألمن الوطني والرئاسة وجميع السلطات املرتبطة
بهذه الكيانات".

ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﻤﻞ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ

لقد شهدت الفرتة التي تسبق االنتخابات قيودا ً متزايدة عىل مضامني وسائل اإلعالم .فقد تم تعليق عمل بعض
وسائل اإلعالم املستقلة ،كما مُنعت املعلومات التي تعتربها الحكومة ذات حساسية سياسية .وأُزيح األشخاص
الذين ﱠ
عربوا عن انتقادهم للسلطات من وظائفهم .ففي أكتوبر/ترشين األول ،تلقت املكاتب املرصية لعدد من
محطات البث الدولية وغريها رسائل من السلطات تحذرها من نقل أخبار عن "الرصاع الطائفي" – وحذرتها من
أن القضايا التي تعتربها السلطات ذات حساسية هي ٍ
تخط للحدود .كما ذُكر أن القنوات التلفزيونية يجب أن
81
تحصل عىل ترصيح من اتحاد اإلذاعة والتلفزيون املرصي كي تستمر يف البث عىل الهواء.
يف  19أكتوبر/ترشين األول  2010أعلنت وزارة اإلعالم املرصية أن "نايل سات" اململوك للدولة تلقى أمرا ً بتعليق
عمل  12قناة تلفزيونية ألنها خالفت تراخيص البث عىل ما يبدو 82.وذُكر أن تلك القنوات عُ لقت ألسباب متعددة،
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منها اإلساءة املزعومة للحساسيات الدينية وعرض الصور الخليعة 83.كما ذُكر أن  20قناة تلفزيونية أخرى تلقت
إنذارات 84.ويف  1أكتوبر/ترشين األول  ،2010علق "نايل سات" قناة البدر التلفزيونية بسبب انتهاك رشوط
العمل 85.وعُ لقت أربع قنوات تلفزيونية أخرى يف مطلع أكتوبر/ترشين األول من قبل املنطقة اإلعالمية الحرة يف
مرص.

86

ويف  4أكتوبر/ترشين األول  2010أُثريت أسئلة حول القيود التي تفرضها الدولة عىل وسائل اإلعالم املرصية،
وحول "الخطوط الحمراء" التي ال يُسمح بتجاوزها ،وذلك عندما ُفصل الصحفي البارز إبراهيم عيىس من عمله
كرئيس تحرير جريدة "الدستور" من قبل املالك الجديد للجريدة ،وهو زعيم حزب الوفد املعارض .وعقب طرده
من عمله أعلن عدد من موظفي الجريدة اإلرضاب احتجاجا ً عىل الطبيعة السياسية لقرار الفصل باعتقادهم،
وطالبوا بعودة إبراهيم عيىس إىل عمله .وقد جاء قرار فصل إبراهيم عيىس من عمله مع إلغاء الربنامج الذي يتحدث
عن الشؤون الراهنة الذي يقدمه عىل شاشة قناة "أون" التلفزيونية.
ويف مطلع أكتوبر/ترشين األول ،ذُكر أن املعلق الريايض عالء صادق ،مُنع من الظهور يف برامج تلفزيون الدولة.
وورد أن هذه الخطوة التي اتخذتها السلطات املرصية جاءت عىل أثر انتقاده عملية حفظ األمن أثناء مباراة كرة
87
قدم .وقد تم وقف بث برنامجني رياضيني يديرهما عالء صادق عىل الهواء.
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ﺗﻮﺻﻴﺎت
تدعو منظمة العفو الدولية السلطات املرصية إىل احرتام الحقوق اإلنسانية لجميع املرصيني بال تمييز يف فرتة
الحملة االنتخابية ملجلس الشعب ،كما يف جميع األوقات األخرى .ويتعني عىل السلطات املرصية وضع حد النتهاكات
الحق يف حرية التعبري والتجمع واالشرتاك يف الجمعيات ،وتحقيق اإلنصاف .ويتعني عليها القيام بما ييل بشكل
خاص:

إﻧﻬﺎء ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻄﻮارئ


إنهاء حالة الطوارئ فوراً ،وإلغاء جميع أحكام قانون الطوارئ؛

 ضمان أال يؤدي مرشوع قانون مكافحة اإلرهاب الذي تتم صياغته حاليا ً إىل تكريس املمارسات التي أسهمت
يف تسهيل انتهاكات حقوق اإلنسان يف ظل حالة الطوارئ ،بما يف ذلك االعتقال إىل أجل غري مسمى من دون محاكمة
جنائية؛
 نرش مرشوع قانون مكافحة اإلرهاب عىل املأل فوراً ،وضمان إجراء عملية تشاور بشأن القانون ومراجعة له،
بحيث تكون شفافة تتسم وذات قاعدة عريضة ،تشمل منظمات املجتمع املدني الوطنية والدولية.
 السعي إىل إلغاء الجوانب الواردة يف املادة  179من الدستور التي تمنح الرشطة سلطات اعتقال ساحقة،
وتسمح للرئيس املرصي بتجاوز املحاكم العادية وإحالة املشتبه بعالقتهم باإلرهاب إىل املحاكم العسكرية
والخاصة.


إطالق رساح جميع املعتقلني بموجب قانون الطوارئ ،ممن صدرت أوامر باإلفراج عنهم عن محكمة مختصة؛

 إىل حني إلغاء قانون الطوارئ ،ينبغي مراجعة األحكام املتعلقة بمراجعة املحكمة لقانونية االعتقال ،وذللك
لضمان مثول كل شخص معتقل بناء عىل أمر من وزير الداخلية أمام املحكمة بال تأخري ،وأال يجري االلتفاف عىل
أوامر املحكمة باإلفراج عن املعتقلني من خالل إصدار أوامر اعتقال إداري جديدة.


وقف إحالة القضايا املتعلقة باألمن والتي تشمل مدنيني إىل املحاكم العسكرية ومحاكم الطوارئ.

ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ واﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ
 ضمان عدم استخدام قوات األمن للقوة غري الرضورية أو املفرطة أو غري املتناسبة يف عمليات حفظ األمن يف
املظاهرات ،وااللتزام التام باملعايري الدولية التي تنظم استخدام القوة من قبل املوظفني املكلفني بتنفيذ القوانني،
مثلما تنص عليها مدونة قواعد السلوك للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني واملبادئ األساسية لألمم املتحدة بشأن
استخدام القوة واألسلحة النارية من قبل املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني؛
 ضمان عدم تعريض املتظاهرين سلميا ً للقبض واالحتجاز التعسفيني ،أو إخضاعهم للتعذيب أو غريه من
رضوب إساءة املعاملة؛
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ضمان قيام قوات األمن بحماية الناخبني يف مراكز االقرتاع بال تمييز ،وعدم مضايقتهم أو ترهيبهم؛

اﺣﺘﺮام ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ واﻟﺘﺠﻤﻊ واﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت
 إلغاء أو تعديل أحكام قانون العقوبات التي تنتهك حرية التعبري ،بحيث تصبح متسقة مع القانون الدويل،
وخصوصا ً املواد ) 80د( 98 ،مكرر )ب() 98 ،و( 102 ،102 ،مكرر308 ،201 ،188 ،181 ،179 ،178 ،171 ،
؛


وضع حد الستخدام تهم التشهري الجنائي ملعاقبة منتقدي املسؤولني الحكوميني؛

 إطالق رساح سجناء الرأي فورا ً وبال قيد أو رشط – سجني الرأي هو كل شخص يُحرم من حريته ال ليشء إال
بسبب ممارسته السلمية لحقه يف حرية الضمري والفكر والرأي والتعبري والتجمع واالشرتاك يف الجمعيات.

وﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻺﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب

 تعديل تعريف جريمة التعذيب يف القانون املرصي ،بما يجعله متسقا ً تماما ً مع التعريف الوارد يف املادة (1)1
من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،والسيما
بالحظر الرصيح لجميع أشكال املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،وبتوضيح أن الحظر مطلق
ويجب أال يتم تعليقه تحت أي ظرف من الظروف ،بما يف ذلك أثناء حالة الحرب أو غريها من حاالت الطوارئ
العامة؛

 ضمان إجراء تحقيقات عاجلة ووافية ومحايدة يف جميع مزاعم التعذيب أو غريه من رضوب إساءة املعاملة،
وتقديم املوظفني املسؤولني عن أفعال التعذيب وغريه من رضوب إساءة معاملة السجناء إىل ساحة العدالة ،وضمان
حصول الضحايا عىل اإلنصاف التام؛
 اتخاذ جميع التدابري الجنائية أو اإلدارية املناسبة ضد املوظفني الذين ال يلتزمون بالضمانات ضد انتهاكات
حقوق اإلنسان؛
 إجراء تحقيق يف الظروف التي يُقال إن قوات األمن استخدمت القوة املفرطة ضد املتظاهرين ،وتقديم الجناة
إىل العدالة.
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جماعة اإلخوان املسلمني ويشن غارات عىل  106رشكات ومحالت تجارية 30 ،أكتوبر/ترشين األول  .2010أنظر الرابط:

http://www.ikhwanweb.com/article.php?id=26974

 37رويرتز ،فيس بوك :مسلسل االنتخابات يف مرص 1 ،يوليو/تموز  .2010أنظر الرابط:
http://www.reuters.com/article/idUSTRE6505K320100601

 38منظمة العفو الدولية تحث مرص عىل إطالق رساح نشطاء عقب وقوع موجة جديدة من عمليات االعتقال ،أو توجيه تهم
لهم 28 ،أكتوبر/ترشين األول  .2010أنظر الرابط:

http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/egypt-urged-release-or-charge-opposition-

;activists-after-new-wave-arrests-2010-10-2؛ واملرصي اليوم ،القبض عىل  70عضوا ً يف جماعة اإلخوان املسلمني
يف االسكندرية قبل االنتخابات 26 ،أكتوبر/ترشين األول ،أنظر الرابط:

http://www.almasryalyoum.com/en/node/217060

 39املرصي اليوم ،اللجنة العليا لالنتخابات :شطب املرشحني الذين يستخدمون شعارات دينية من السباق الربملاني25 ،
أكتوبر/ترشين األول  ،2010أنظر الرابط:
http://www.almasryalyoum.com/en/news/hec-candidates-using-religious-slogans-bedisqualified-parliamentary-races
 40منظمة العفو الدولية ،مرص:ينبغي السماح باالحتجاج السلمي ) 1 ،(MDE 12/016/2010أبريل/نيسان  .2010أنظر
الرابطhttp://www.amnesty.org/en/library/info/MDE12/016/2010/en :
 41منظمة العفو الدولية ،مرص :ينبغي رفع الخناق عن جماعة اإلخوان املسلمني ) 1 ،(MDE/016/2010أبريل/نيسان
 .2010أنظر الرابطhttp://www.amnesty.org/en/library/info/MDE12/007/2010/en :
؛ ورويرتز ،مرص تطلق رساح كبار أعضاء االخوان املسلمني 8 ،أبريل/نيسان  .2010أنظر الرابط:
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http://www.reuters.com/article/idUSTRE6374SV20100408
 42منظمة العفو الدولية تحث مرص عىل إطالق رساح نشطاء املعارضة عقب موجة االعتقاالت الجديدة ،أو توجيه تهم لهم،
 28أكتوبر/ترشين األول  .2010أنظر الرابط:
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/egypt-urged-release-or-charge-oppositionactivists-after-new-wave-arrests-2010-10-2
 43املرصي اليوم ،الجامعات توقف طلبة اإلخوان املسلمني وتستجوبهم 4 ،أكتوبر/ترشين األول  .2010أنظر الرابط:
http://www.almasryalyoum.com/en/node/188871
 44رويرتز ،حرم الجامعات ليس مكانا ً للسياسة – الوزير يقول 27 ،أكتوبر/ترشين األول  .2010أنظر الرابط:
http://af.reuters.com/articlePrint?articleId=AFLDE69Q2O920101027
 45منظمة العفو الدولية ،سيايس مرصي يدعو إىل إطالق النار عىل املتظاهرين 19 ،أبريل/نيسان  .2010أنظر:
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/egyptian-politician-calls-protesters-be-shot2010-04-20
 46األهرام ،التصدعات تصيب الجمعية الوطنية للتغيري التي يرئسها الربادعي )العدد  9-3 ،(1001يونيو/حزيران .2010
أنظرhttp://weekly.ahram.org.eg/2010/1001/eg6.htm :
 47أنظر :منظمة العفو الدولية تحث مرص عىل حماية املظاهرات السلمية 15 ،أبريل/نيسان  .2010أنظر الرابط:
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/egypt-urged-protect-peaceful-demonstrators2010-04-15؛ ومنظمة العفو الدولية ،مرص :تقرير إىل آلية املراجعة الدورية العاملية :الدورة السابعة ملجموعة العمل
الخاصة باملراجعة الدورية العاملية التابعة ملجلس حقوق اإلنسان ،فرباير/شباط  1 ،2010سبتمرب/أيلول  .2009أنظر املوقع:
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE12/008/2009/en
 48منظمة العفو الدولية ،مرص :ينبغي السماح باالحتجاج السلمي ) 1 ،(MDE 12/016/2010أبريل/نيسان .2010
أنظر الرابطhttp://www.amnesty.org/en/library/info/MDE12/016/2010/en :
 49أنظر مثالً أسوشيتد بريس ،مرص :القبض عىل نشطاء مناهضني للحكومة يف مظاهرة احتجاج بالقاهرة21 ،
سبتمرب/أيلول .2010
 50منظمة العفو الدولية تحث مرص عىل إسقاط تهم التشهري عن النشطاء مع تزايد حملة القمع )،(MDE 12/026/2010
 25يونيو/حزيران  .2010أنظر الرابط:
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE12/026/2010/en
 51منظمة العفو الدولية تحث مرص عىل حماية املتظاهرين سلميا ً 15 ،أبريل/نيسان  .2010أنظر املوقع:
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/egypt-urged-protect-peaceful-demonstrators2010-04-15
 52منظمة العفو الدولية تحث مرص عىل حماية املتظاهرين سلميا ً 15 ،أبريل/نيسان  .2010أنظر املوقع:
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/egypt-urged-protect-peaceful-demonstrators2010-04-15
53
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رقم الوثيقةMDE 12/032/2010 :

منظمة العـفـو الـدولية نوفمرب/ترشين الثاني 2010

 34مرص" :شعارات يف مهب الريح"
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 54منظمة العفو الدولية ،مرص :قوات األمن تعتقل املتظاهرين سلميا ً وتنهال عليهم بالرضب )6 ،(PRE 01/120/2010
أبريل/نيسان  .2010أنظر الرابط:
http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/egypt-security-forces-arrest-and-beatpeaceful-protestors-2010-04-06s
 55أنظر مثالً بيكيامرص ،عضو الربملان املرصي الذي يطالب بإطالق النار عىل املتظاهرين ال يزال طليقا ً 21 ،يونيو/حزيران
 :2010أنظر الرابطhttp://bikyamasr.com/wordpress/?p=13916 :
 56األهرام" ،انتهت صالحية اعتمادك" 21 ،أكتوبر/ترشين األول  ،2010أنظر الرابط:
http://weekly.ahram.org.eg/2010/1020/eg7.htm
 57أنظر منظمة العفو الدولية ،مرص يجب أن تسقط التهم املوجهة إىل ثالثة نشطاء 30 ،يوليو/تموز  .2010أنظر:
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/egypt-must-drop-charges-against-three activists-2010-07-30؛ منظمة العفو الدولية تحث مرص عىل إسقاط تهم التشهري املوجهة إىل النشطاء مع تزايد حملة
القمع ) 25 ،(MDE 12/026/2010يونيو/حزيران  ،2010أنظر املوقع:
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE12/026/2010/en
 58أنظر  ،IPI/IFEXإحالة قضية تشهري ضد صحفي بارز إىل املحكمة الجنائية 6 ،سبتمرب/أيلول  .2010أنظر الرابط:
http://www.ifex.org/egypt/2010/09/07/kandil_criminally_charged؛ واخوان ويب ،محاكمة الشخصية
اإلعالمية حمدي قنديل يف  20نوفمرب/ترشين الثاني 14 ،أكتوبر/ترشين األول  .2010أنظر الرابط:
http://www.ikhwanweb.com/article.php?id=26759
 59منظمة العفو الدولية ،مرص يجب أن تسقط التهم املوجهة ضد ثالثة نشطاء 30 ،يوليو/تموز  .2010أنظر املوقع:
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/egypt-must-drop-charges-against-threeactivists-2010-07-30
 60منظمة العفو الدولية تحث مرص عىل إسقاط تهم التشهري ضد أحد النشطاء مع حملة تزايد القمع (MDE
) 25 ،12/026/2010يونيو/حزيران  .2010أنظر املوقع:
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE12/026/2010/en
محرمة يف مرص ) 1 ،(MDE 12/022/2009مايو/أيار  .2009أنظر
 61منظمة العفو الدولية :ال تزال حرية التعبري ﱠ
املوقعhttp://www.amnesty.org/en/library/info/MDE12/022/2009/en :
62

وكالة الصحافة الفرنسية ،جماعة تروج رئيس املخابرات املرصية ملنصب الرئاسسة 2 ،سبتمرب/أيلول .2010

 63رويرتز ،مرص ترعى حملة رئيس املخابرات ملنصب الرئاسة 3 ،سبتمرب/أيلول  .2010أنظر الرابط:
http://af.reuters.com/article/topNews/idAFJOE6820M220100903
 64بي بي يس ،مرص تحظر نرش أنباء عن حملة امللصق الغامض 3 ،سبتمرب/أيلول  .2010أنظر الرابط:
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-11185527

 65املحور ،دريم ،بنوراما دراما ،وروتانا .أنظر املرصي اليوم ،بث إعالنات حملة االنتخابات بحاجة إىل موافقة لجنة
االنتخابات 25 ،أكتوبر/ترشين األول  .2010أنظر الرابط:

http://www.almasryalyoum.com/en/news/electoral-commission-approval-needed-air-election-
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campaign-ads
 66رويرتز ،املعارضة املرصية تقول إن تلفزيون الدولة يحجب إعالناتها 25 ،أكتوبر/ترشين األول  .2010أنظر:
http://af.reuters.com/article/topNews/idAFJOE69P02E20101026
 67دييل نيوز إيجبت ،اللجنة العليا لالنتخابات تقول :ال حمالت تلفزيونية خارج اإلطار الزمني املقرر 29 ،أكتوبر/ترشين
األول  .2010أنظر الرابط:
http://www.thedailynewsegypt.com/egypt/no-tv-campaigning-outside-of-set-timeframe-sayselectoral-commission.html
 68أسوشتيد بريس ،مرص ترفض بواعث القلق األمريكية بشأن إلغاء مؤتمر لحقوق اإلنسان يف القاهرة 2 ،أكتوبر/ترشين
األول .2010
 69فريدوم هاوس ،قوات األمن املرصية تمنع مؤتمر حرية االشرتاك يف الجمعيات 24 ،سبتمرب/أيلول  .2010أنظر الرابط:
http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=70&release=1247
 70عُ قد املؤتمر يف الفرتة  12-10فرباير/شباط  ،2010تحت عنوان "حرية االشرتاك يف الجمعيات ،خارطة طريق
للمستقبل" .أنظر مثالً الرابط:
http://arab-laws-reform.net/english/index.php/activities/link-conference/125-press-releasefreedom-of-association-a-roadmap-for-the-future
71

وزارة األوقاف

 72أنظر بندستاغ 5 ،نوفمرب/ترشين الثاني  .2010أنظر الرابط:
Bundestag, Menschrechtsausschuss: Schwere Menschenrechtsverletzungen in Ägypten
Oppositionelle, Journalisten, Blogger und Baha’i erheblich unter Druck, 5 November 2010:
http://www.bundestag.de/presse/pressemitteilungen/2010/pm_1011053.html
 73أسوشتيد بريس ،نارش مرصي يفصل رئيس تحرير معارض :تقرير 5 ،أكتوبر/ترشين األول .2010
 74لوس أنجيلوس تايمز ،مرص :جريدة معارضة تفصل رئيس تحرير ،الصحفيون يرضبون احتجاجا ً 5 ،أكتوبر/ترشين
األول  .2010أنظر الرابط:
http://latimesblogs.latimes.com/babylonbeyond/2010/10/egypt-opposition-paper-sacks-chiefeditor-reporters-strike-in-protest.html
 75منظمة العفو الدولية ،مرص :حرية التعبري ال تزال محرمة يف مرص ) 1 ،(MDE 12/022/2009مايو/أيار .2009
أنظر املوقعhttp://www.amnesty.org/en/library/info/MDE12/022/2009/en :

 76منظمة العفو الدولية ،مرص :تقرير مقدم إىل آلية املراجعة الدورية العاملية التابعة لألمم املتحدة :الدورة السابعة ملجموعة
العمل الخاصة باملراجعة الدورية العاملية يف مجلس حقوق اإلنسان ،فرباير/شباط  ،2010بتاريخ  1سبتمرب/أيلول ،2009

أنظر املوقعhttp://www.amnesty.org/en/library/info/MDE12/008/2009/en :

 77أسوشيتيد بريس ،مرص تضع أنظمة جديدة بشأن خدمة الرسائل النصية القصرية 2 ،أكتوبر/ترشين األول  .2010أنظر
الرابطhttp://news.yahoo.com/s/ap/20101012/ap_on_hi_te/ml_egypt_sms_control :
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 78املرصي اليوم ،فرض قيود عىل الرسائل النصية القصرية يف محاولة الستباق األنشطة املتعلقة باالنتخابات11 ،
أكتوبر/ترشين األول  .2010أنظر الرابط:
http://news.yahoo.com/s/ap/20101012/ap_on_hi_te/ml_egypt_sms_control
 79أسوشيتد بريس ،مرص تضع أنظمة جديدة بشأن خدمة الرسائل النصية القصرية 12 ،أكتوبر/ترشين األول  .2010أنظر
الرابطhttp://news.yahoo.com/s/ap/20101012/ap_on_hi_te/ml_egypt_sms_control :
80

املصدر نفسه.

 81قانون تنظيم االتصاالت )القانون رقم  10لعام  ،(2003املادة  .(11) 25أنظر الرابط:
http://www.tra.gov.eg/uploads/law/law_en.pdf
 82أنظر  ، ANHRI/TFEXإغالق أربع محطات تلفزيونية يف حملة قمع متصاعدة لحرية التعبري 15 ،أكتوبر/ترشين األول
 .2010أنظر الرابطhttp://www.ifex.org/egypt/2010/10/15/tv_channels_closed :؛ ومراسلون بال حدود،
السلطات تشدد السيطرة عىل وسائل اإلعالم قبل ستة أسابيع من موعد االنتخابات 21 ،أكتوبر/ترشين األول  .2010أنظر
الرابطhttp://en.rsf.org/egypt-authorities-tighten-control-over-21-10-2010,38638.html :؛ و ذي
إكونوميست ،أوقفوا مدارها 28 ،أكتوبر/ترشين األول  .2010أنظر الرابط:
http://www.economist.com/node/17366175?story_id=17366175&fsrc=rss
 83أنظر البيان الرسمي باللغة العربية عىل الرابط:
http://en.rsf.org/egypt-authorities-tighten-control-over-21-10-2010,38638.html
؛ ومراسلون بال حدود ،السلطات تشدد السيطرة عىل وسائل اإلعالم قبل ستة أسابيع من موعد االنتخابات 21 ،أكتوبر/ترشين
األول  .2010أنظر الرابطhttp://en.rsf.org/egypt-authorities-tighten-control-over-21-10- :
2010,38638.html
 84أنظر :مراسلون بال حدود ،السلطات تشدد السيطرة عىل وسائل اإلعالم قبل ستة أسابيع من موعد االنتخابات21 ،
أكتوبر/ترشين األول  .2010أنظر الرابطhttp://en.rsf.org/egypt-authorities-tighten-control-over-21- :
10-2010,38638.html
 85املنظمة املرصية لحقوق اإلنسان :وقف بث قناة البدر يعترب انتهاكا ً للحق يف حرية التعبري والرأي 3 ،أكتوبر/ترشين األول
 .2010أنظر الرابطhttp://www.ifex.org/egypt/2010/10/06/el_badr_closed :؛ ودييل نيوز إيجبت ،منظمة
غري حكومية تقول إن إغالق نايل سايت لقناة أردنية انتهاك للحقوق 4 ،أكتوبر/ترشين األول .2010
 86أنظر مثالً  ،ANHRI/IFEXإغالق أربع محطات تلفزيونية يف حملة قمع متصاعدة لحرية التعبري 15 ،أكتوبر/ترشين
األول  .2010أنظرhttp://www.ifex.org/egypt/2010/10/15/tv_channels_closed :
 87املرصي اليوم ،فصل مدير برنامج حواري ريايض بسبب انتقاده وزير الداخلية 5 ،أكتوبر/ترشين األول  .2010أنظر
الرابطhttp://www.almasryalyoum.com/en/news/criticism-information-minister-ousts-sports- :
talk-show-host
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