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ق  ق الأوسط »تايمب« منظمة غ�ي حزبية، وغ�ي ربحية، تعمل من أجل توجيه السياسات الخاصة بال�ش مركز التحرير لسياسات ال�ش
ي تشجع الأصوات المحلية. 

الأوسط وشمال أفريقيا من خالل الأبحاث الدقيقة، وجهود المنارصة محددة الهدف، ال�ت

»تايمب« منظمة مسجلة ومعرفة تحت رقم ٥٠١ )ج( )٣( بمقاطعة كولومبيا.

.www.timep.org للمزيد من المعلومات عن أهداف المركز، وبرامجه، وللتعرف عىل الأحداث القادمة، برجاء زيارة موقعنا

ن وزمالء المركز. ن باحث�ي تم إنتاج هذا التقرير بالتعاون ب�ي
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 مقدمة
اع  ة رئاسية ثانية، بعد اق�ت ة عن إعادة النتخاب للرئيس عبد الفتاح السيسي لف�ت كما كان متوقعا، أسفرت انتخابات مرص الرئاسية الأخ�ي
، لينتهي  تالشت قبله كافة احتمالت انعقاد انتخابات حرة ونزيهة بعد أربعة أعوام من التقييد غ�ي المسبوق لفرص التنظيم السياسي
ي الحكم. وح�ت إن كانت انعقدت انتخابات تنافسية -نظريًا- فإنها لن تكن لتسفر سوى 

الحال باستبعاد أي منافس جاد لبقاء السيسي �ن
ي سبيل إغالق المجال 

رهاب �ن ورة بسبب شعبية السيسي وإنما نتيجة استخدامه لمظلة الحرب عىل الإ عن نفس النتيجة، ليس بالرصن
، وتضييق قبضة السيسي عىل مؤسسات  ن ن السياسي�ي يعات فضفاضة مكنت من مقاضاة وسجن آلف من المعارض�ي العام، وتمرير ت�ش

الدولة. 
ي ظل 

إل أن هذه النتخابات لم تطرح تساؤلت فقط بشأن أحوال مرص اليوم، وإنما كذلك حول ما ستحمله السنوات الأربع القادمة �ن
ي الحكم الداخىلي والعالقات الدولية. ول يمكن فهم هذه الحتمالت دون فهم كيف وصلنا إىل هنا: لقد جاء السيسي 

منهج السيسي �ن
ن القتصاد. ولكن هذا التقرير يعرض كيف  إىل الحكم حاماًل وعودا بتحقيق الأمن، والقضاء عىل التطرف، وحماية الأقليات، وتحس�ي

ة رئاسته الأوىل، حيث تعارضت السياسات المتبعة عىل هذه الأصعدة  ن واقع البالد طوال ف�ت ن خطاب السيسي وب�ي اتسعت الفجوة ب�ي
ي هذه 

اجع �ن ي نستعرضها هنا ترجح أن يستمر ال�ت
ي قطعها. والأك�ش مدعاة للقلق هو أن التوجهات ال�ت

ي أغلب الأوقات مع الوعود ال�ت
�ن

ة القادمة.  ي الف�ت
الملفات �ن

ي الحكم عىل أوضاع مؤسسات الدولة والتفاعالت 
اجع العام، يعرض التقرير بالتفصيل آثار أسلوب السيسي �ن وإىل جانب حالة ال�ت

ي المجتمع. وتتناول أقسام التقرير الستة الموضوعات التالية: 
الجتماعية-السياسية �ن

ي 	 
يعات ال�ت ي إصدار الت�ش

المؤسسات القانونية والسياسية: حيث يظهر غياب مؤسسات الحكم التمثيلية الحقيقية، والتوسع �ن
تقوض سيادة القانون، وتهميش مؤسسات الدولة، وتعاظم تأث�ي الأجهزة الأمنية. 

ي 	 
ن الدولة، واستمرار الأعمال المسلحة �ن رهاب وب�ي ن جماعات الإ رهاب والتطرف: حيث نعرض التصعيد المتبادل ب�ي الأمن والإ

ي يزداد تمركزها تحت طرف واحد. 
ي طرأت عىل المؤسسة الأمنية ال�ت

ات ال�ت سيناء، والتغ�ي
، والحتياج لقرض صندوق النقد 	  ات القتصاد الكىلي ي مؤ�ش

يجابية �ن ات الإ التنمية القتصادية: يستعرض هذا القسم التغ�ي
اتيجية الأوسع للتنمية القتصادية.  تبة عليه وعىل حزمة الإصالحات المرتبطة به، والمخاوف بشأن الس�ت الدوىلي والنتائج الم�ت

اجعة لكل 	  ي حققتها النساء )وحدود تلك المكاسب(، والأوضاع الم�ت
النوع الجتماعي والجنسانية: يسلط الضوء عىل المكاسب ال�ت

نم بتصورات الدولة والمجتمع بشأن النوع والجنسانية.  من ل يل�ت
 	 ، الحقوق والحريات: يتعرض هذا القسم للمخاوف المتصاعدة بشأن القيود عىل حريات التنظيم والصحافة والتعب�ي

واستعمال التعذيب مع حصانة من العقاب، وموانع التمتع بحقوق المحاكمة العادلة. 
ي حكم 

ي المقلق لأساسيات »العقد الجتماعي« الذي تستند إليه الدولة الحديثة �ن
يظهر التقرير كيف تقود تلك الديناميات إىل التالسش

ن سلطات الدولة الثالث وانكماش النخبة الحاكمة إىل حلقة ضيفة من ضباط الجيش والأمن ل تمثل فقط  مواطنيها. فحالة التماهي ب�ي
عالمة عىل سوء الحكم، وإنما من شأنها أيًضا أن تشكل خطًرا عىل رئاسة السيسي نفسه وعىل استقرار مرص. إن استمرار هذا النهج 

ن التفاعل مع أطراف مرصية  كاء الدولي�ي يد من هشاشة النظام الحاىلي داخلًيا وسيجعل من الصعب عىل ال�ش ن ي الحكم س�ي
ي �ن

قصا�أ الإ
بخالف الأجهزة الأمنية. 
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1- المؤسسات القانونية والسياسية: 
؟ بماذا تعهد السيسي

ي 
شارة إىل خارطة الطريق نحو الديمقراطية )وال�ت ي بدايات توليه الرئاسة بالإ

حفلت خطب السيسي �ن
امات(. ومع  ن ها من الل�ت تضمنت الستفتاء عىل تعديل الدستور، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، وغ�ي
ي 

، أعلن السيسي اكتمال تنفيذ خارطة الطريق، �ن ن لمان الجديد بعد ذلك بعام�ي انعقاد أوىل جلسات ال�ب
ها(. تجاهل لعدد من المبادئ المؤسسة لها )مثل حرية الصحافة وتحقيق العدالة النتقالية وغ�ي

بحلول إبريل ٢٠١7 كانت أي إشارة لخارطة الطريق الديمقراطية قد اختفت تماًما، وعاد العمل بحالة 
ورة استمرار حالة  ي مايو ٢٠١7 أكد السيسي عىل رصن

ي مقابلة مع صحف مملوكة للدولة �ن
الطوارئ. و�ن

ي التأكيد 
الطوارئ، ملمًحا إىل أنها ستستمر ويتم تطبيق صالحياتها “دون تردد”. وبينما استمر السيسي �ن

ي 
عىل “سيادة القانون” )مع توسيع تعريف المصطلح بما يسمح بتقييد الحقوق والحريات، كما يظهر �ن

قسم الحقوق والحريات بهذا التقرير(

ي 2018 أسقط بوضوح أي إشارات إىل أهمية 
 فإن خطاب إعالن السيسي ترشحه �ف

الديمقراطية أو ضمان استقاللية السلطات.
ي مجال 

ن فقط، وكانت إحداهما �ن  ففي الخطاب الذي استمر 66 دقيقة ذكر السيسي الديمقراطية مرت�ي
ي تتخفى وراء دعوات الديمقراطية. 

إدانة “قوى ال�ش والظالم” ال�ت

ي الواقع؟
ماذا حدث �ف

ن 	  ي يديه ب�ي
مع عدم وجود برلمان طوال الشهور التسعة ع�ش  الأوىل من رئاسته، جمع السيسي �ن

ي إصدار ٢6٣ مرسوًما جمهوريًا بقانون. تضمنت تلك 
يعية، واستخدم ذلك �ن ن التنفيذية والت�ش السلطت�ي

رهاب فرض قيوًدا  يعات مقيدة للنشاط السياسي لطالب الجامعات، وقانونًا لمكافحة الإ المراسيم ت�ش
يعًيا يعاقب بالسجن المؤبد عىل تلقي أموال من الخارج،  ، وتعدياًل ت�ش ن عىل حقوق وحريات المواطن�ي
ن أمام محاكم عسكرية عىل الأعمال المخلة بحماية المنشآت العامة.  وقانونًا يسمح بمحاكمة المدني�ي

لمان، لتتحول بعدها إىل ائتالف 	  ية مقاعد ال�ب ي حب مرص” النتخابية عىل أك�ش
حصلت قائمة “�ن

ي بعنوان “دعم مرص”، حصل عىل مقعد رئيس مجلس النواب وأحد مقعدي وكيل المجلس. 
برلما�ن

ه موقع مدى مرص الإخباري المستقل أن تكوين القائمة والئتالف جرى بواسطة جهاز  وكشف تحقيق ن�ش
ه عىل المجلس بعد انتخابه. كما تضمن تشكيل مجلس النواب  المخابرات العامة، والذي احتفظ بتأث�ي
ي إشارة إضافية إىل هيمنة 

ي تاريخ مرص الحديث، �ن
ن كنواب �ن الحاىلي أك�ب عدد من ضباط الأمن المنتخب�ي

أجهزة الأمن عىل أنشطة المجلس. 
ي الأغلب بالتأييد الكامل للسلطة 	 

ي يناير ٢٠١6 اكتفى مجلس النواب �ن
منذ انعقاد أوىل جلساته �ن

ي 
، وعددها ٢6٣، إضافة إىل تلك ال�ت ي أصدرها السيسي

يعات ال�ت التنفيذية. قام المجلس بمراجعة الت�ش
ي أول ١٥ يوًما عىل انعقاد المجلس. 

يًعا( �ن أصدرها قبله الرئيس المؤقت عدىلي منصور )بإجماىلي ٣٤١ ت�ش
ض المجلس سوى عىل قانون واحد يتعلق  يعات بطريقة شبه آلية، حيث لم يع�ت وجرى إقرار هذه الت�ش

ي صدرت عن المجلس من وقتها، فإن ثالثة أرباعها جرت 
ن ال�ت . أما القوان�ي ن ن المدني�ي برواتب الموظف�ي

لمان.  صياغتها بشكل كامل أو شبه كامل بواسطة الحكومة وليس من أعضاء ال�ب
ي كانت قد 	 

ي ٢٠١٥ فعلًيا محل حالة الطوارئ ال�ت
رهاب الذي أصدره السيسي �ن حل قانون مكافحة الإ

ي ٢٠١٢، حيث وسع القانون من قدرة السلطات عىل التماس الأحكام المشددة بما فيها الأعدام 
انتهت �ن

عىل أفعال عرفها القانون كجرائم إرهابية رغم كونها فضفاضة وواسعة النطاق بما يشمل أعمال 
وع.  ي الم�ش

العصيان المد�ن
ي إبريل ٢٠١7 عاد العمل مرة 	 

سكندرية �ن ي طنطا والإ
ن �ن ي أحد السعف ضد كنيست�ي بعد تفج�ي

ي لسلطات 
ي استمرت سارية من وقتها، ما كان من شأنه إحداث توسيع إضا�ن

أخرى بحالة الطوارئ ال�ت
أجهزة الأمن وإعادة تشكيل محاكم أمن الدولة طوارئ. كما تم إدخال تعديل عىل قانون الطوارئ نفسه 

ي عهد مبارك قبل أن 
داري دون اتهام أو محاكمة والذي كان ساريًا �ن عادة العمل بنظام العتقال الإ لإ

ي ٢٠١٣. وانتظرت الحكومة بضعة أيام بعد التمديد 
ي المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته �ن

تق�ن
ي تحايل متعمد عىل المادة الدستورية 

ي لحالة الطوارئ قبل أن تعلن عودة العمل بها مجدًدا، �ن
الثا�ن

ي الخمسة ع�ش يوما الأوىل 
�ن

لمان من انعقاد ال�ب

ن مسودات قوان�ي
٢٠١6 إىل ٢٠١7

7٥٪ بواسطة الحكومة

لمان ٢٥٪ بواسطة ال�ب

قانون
قانون

قانون
قانون

http://timep.org/commentary/tracking-egypts-extraparliamentary-laws/
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11012016&id=b5b96a20-cedd-43b7-9f34-bce9bacd211b
https://www.madamasr.com/en/2016/03/14/feature/politics/anatomy-of-an-election/
https://www.reuters.com/article/us-egypt-politics/egyptian-parliament-approves-civil-service-law-after-rare-defiance-of-sisi-idUSKCN12423X
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ي قبل مد العمل بحالة الطوارئ بعد مرور ستة أشهر عىل إعالنها.  ي استفتاء شع�ب
ط الموافقة �ن ي تش�ت

ال�ت
ي أكتوبر ٢٠١7 عن توسيع اختصاص محاكم 

يف إسماعيل �ن ًا فقد أسفر قرار أصدره رئيس الوزراء �ش وأخ�ي
ي مبارك، فأصبح اختصاصها 

ي عهد الرئيس المعزول حس�ن
أمن الدولة الطوارئ ليتجاوز ما كان ساريًا �ن

ها.  يشمل جرائم التظاهر أو التالعب باسعار السلع وغ�ي
ي إصدار قانون 	 

ي المادة ٢٤١ من الدستور فقد فشل مجلس النواب �ن
ام الوارد �ن ن رغم الل�ت

ي أي من جلساته الالحقة. بل إن جهود 
ي دور انعقاده الأول ولم يناقش الموضوع �ن

العدالة النتقالية �ن
نسان  ، حيث استمرت انتهاكات حقوق الإ ة الأوىل من حكم السيسي العدالة النتقالية خفتت خالل الف�ت
ي ظل 

ي جرى انشاؤها �ن
)انظر قسم الحقوق والحريات(، وتوقفت كافة أعمال لجان تق�ي الحقائق ال�ت

الحكومات السابقة، وألغيت أحكام القضاء الصادرة من قبل لمحاسبة مسؤوىلي عرص مبارك. ح�ت مبارك 
ي ٢٠١7.

اءته من تهم قتل المتظاهرين، وتم تأييد الحكم �ن ي ٢٠١٤ حكًما ب�ب
نفسه تلقى �ن

، ولذلك فإن دراسة أجريت عام ٢٠١6 	  ظلت مرص بدون مجالس محلية طوال رئاسة السيسي
ن ١٨٢ دولة  ي المركز رقم ١١٤ من ب�ي

، و�ن ي الحكم المحىلي
ن دول العالم �ن ي المركز الأخ�ي ب�ي

وضعت مرص �ن
ي مقياس المركزية السياسية والمالية للحكم. 

�ن
ن وفًقا للقانون، وازداد عدد ضباط الجيش والمخابرات 	  ن كافة المحافظ�ي قام السيسي بتعي�ي

. ن ي منصب المحافظ. ففي أوائل ٢٠١٨ كان ثمانية فقط من أصل ٢7 محافًظا من المدني�ي
ن �ن المعين�ي

ن وأصحاب الأصوات الناقدة للحبس الحتياطي المطول 	  استمر تعرض النشطاء المعارض�ي
رهاب المتخصصة، أو المحاكم  والأحكام القضائية المسيسة من المحاكم العادية أو دوائر الإ

. وتعرضت الناشطة المدنية  ي ظل حكم السيسي
ي مؤ�ش عىل تزايد تسييس القضاء �ن

العسكرية، �ن
ة  ي نفس المنظمة المدنية للحبس الحتياطي لف�ت

المرصية- الأمريكية آية حجازي ورفاقها المتطوعون �ن
اءة حجازي من  ي القانون وهو سنتان. وحكم القضاء بعدها ب�ب

تجاوزت الحد الأق� المنصوص عليه �ن
ن السيسي والرئيس الأمريكي دونالد  كافة التهامات إل أنها ظلت رهن الحتجاز ح�ت انعقد اجتماع قمة ب�ي

ن عامي ٢٠١١ و٢٠١٣،  ي كانت قد استمرت ب�ي
ي سيئة السمعة وال�ت ترامب. وأعيد فتح قضية التمويل الأجن�ب

نسان  وتش�ي التقارير أنها أصبحت تستهدف ٣7 منظمة مدنية محلية، فيما لوحق نشطاء حقوق الإ
ي حالة 

بقرارات التحفظ عىل ممتلكاتهم ومنعهم من السفر، بل وصل الأمر إىل الحتجاز المؤقت �ن
الناشطة والمحامية عزة سليمان.

ان وصناف�ي إىل السعودية- وهو 	  ي ت�ي
بعد موافقة السلطة التنفيذية عىل نقل السيادة عىل جزير�ت

دارية العليا بإبطال قرار  ي انتقادات شعبية واسعة النطاق- حكمت المحكمة الإ
القرار الذي تسبب �ن

ي يناير ٢٠١7. غ�ي أنه بحلول شهر مارس ٢٠١٨ قضت المحكمة الدستورية العليا بإلغاء كافة 
السيسي �ن

الأحكام الصادرة بشأن القرار، قبل زيارة قام بها للقاهرة وىلي العهد السعودي محمد بن سلمان. 
ن رؤساء الهيئات القضائية 	  ي إبريل ٢٠١7 أصدر مجلس النواب قانونًا منح السيسي سلطة تعي�ي
�ن

دارية العليا(، وهي  دارية، ومجلس الدولة الذي يشمل المحكمة الإ )محكمة النقض، وهيئة النيابة الإ
ي 

نم �ن ي كانت تل�ت
ي ترأس تلك الهيئات وال�ت

ي السابق المجالس القضائية ال�ت
ي كانت تمارسها �ن

السلطة ال�ت
ي أعمال 

ي احتجاجات علنية عارضت تدخل السلطة التنفيذية �ن
الأغلب بمبدأ الأقدمية. وتسبب القانون �ن

القضاء، وما زالت الطعون عىل دستورية القانون منظورة أمام القضاء. 
ي 	 

اجع ملحوظ �ن رغم نص دستور ٢٠١٤ عىل استقالل الجامعات، فقد تعرض ذلك الستقالل ل�ت
ن رؤساء الجامعات وعمداء  . فقد أصدر السيسي قراًرا جمهوريًا أعاد العمل بنظام تعي�ي عهد السيسي

يع بما يسمح بانتخابهم.  ي تعديل الت�ش
الكليات بعد أن كانت الجهود الالحقة لنتفاضة ٢٠١١ قد نجحت �ن

ي ٢٠١٤ إىل اعتبار الجامعات جزًءا من “المنشآت الحيوية” وكفل 
كما أدى مرسوم آخر أصدره السيسي �ن

للجيش سلطة تأمينها. وكشف تقرير أصدرته مؤسسة حرية الفكر والتعب�ي عن أن القانون الجديد أدى 
ي داخل الجامعات. 

ي التواجد الأم�ن
إىل زيادة هائلة �ن

نافذة ٤٢/١٠ شهر من رئاسة السيسي

قانون الطوارئ

ن  المحافظ�ي
ن المعين�ي

ي 
ي مرص �ن

أ�ت
تيب ١١٤ من  ال�ت

أصل ١٨٢ حكومة

شخصيات عسكرية/مخابراتية

ن مدني�ي

إدارية وتعيينات

اقتصاد

سياسية وحقوق 
اجتماعية

عسكرية

سياسة خارجية
٣٢

٣٢

٣٤
٤٩

مراسيم السيسي

http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/0/278506/Egypt/0/Egypts-PM-issues-decree-referring-security-and-eco.aspx
https://www.reuters.com/article/us-egypt-mubarak/in-final-ruling-egypt-court-finds-mubarak-innocent-in-killing-of-protesters-idUSKBN1691AR
https://www.hrw.org/news/2016/04/13/egypt-7400-civilians-tried-military-courts
https://www.theguardian.com/world/2016/dec/15/egypt-children-clinic-aya-hijazi-release
https://timep.org/press-releases/timep-strongly-condemns-continuation-of-ngo-trial/
https://afteegypt.org/wp-content/uploads/Besieged-Universities-web.pdf
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؟   ة ثانية من رئاسة السيسي ما المتوقع خالل ف�ت
عىل مدى السنوات الأربع التالية لنتخابه رئيًسا

اف والرقابة عىل سلطاته. �ش ي الهيمنة عىل المؤسسات القانونية والسياسية المنوط بها الإ
 نجح السيسي �ف

ي قدرة تلك 
ي المزيد من النكماش �ن

ي يد السلطة التنفيذية فإن ذلك سيع�ن
ن الصالحيات �ن ي ترك�ي

ي حال استمر هذا التوجه �ن
 و�ن

رادة السياسية لأداء هذا الدور. ففي  ته الثانية، فضاًل عن غياب الإ ي تقييد سلطة السيسي خالل ف�ت
المؤسسات عىل أداء دورها �ن

ي 
لمان إىل الحالة الزبونية ال�ت ن بواسطة السيسي نفسه، وعودة ال�ب ن المحافظ�ي غياب خطط لإجراء انتخابات المحليات، واستمرار تعي�ي

ي سيواجه فيها 
ي الحالت النادرة ال�ت

ي عهد مبارك، فإن النواب لن يشعروا باحتياج لالستجابة لتطلعات ناخبيهم. وح�ت �ن
كان عليها �ن

ي الأغلب عن تعارض مصالح 
السيسي تحديًا لسلطته فإن من غ�ي المتوقع أن يع�ب ذلك التحدي عن الصالح العام، وإنما سينتج �ن

ي حالت قانون الهيئات القضائية وقانون الخدمة العامة أو الأحكام القضائية المتعارضة فيما يخص 
أطراف داخل الدولة )كما ظهر �ن

يعات  ة من صدور ت�ش ن وحماية مصالح السلطة التنفيذية فإن المخاوف تظل حارصن ي تقن�ي
(. وبينما تستمر المؤسسات �ن ان وصناف�ي ت�ي

 . فضفاضة بل وتطبيقها بالشكل الذي يروق للسيسي
ي حكم 

ي سيادة القانون ومبادئ »العقد الجتماعي« الذي تعتمد عليه الدولة الحديثة �ن
تقود هذه الديناميات إىل انكماش مقلق �ن

ن قنوات مؤسسية رسمية يمكنهم من خاللها التفاعل مع حكومتهم  مواطنيها. ففي غياب التمثيل الفعال ل توجد أمام المواطن�ي
ين منهم فإنهم ل تجمعهم بالدولة إل عالقات فردية تمر من خالل أجهزة الأمن والمراقبة.  والتعب�ي عن مظالمهم. وبالنسبة للكث�ي
ايد عن رؤية  ن ويظهر التخوف نفسه فيما يخص عالقات مرص الخارجية، حيث تع�ب كل من وزارة الخارجية ومجلس النواب بشكل م�ت

ان القلق بشأن استقرار البالد خالل  ي إمكاناتها يث�ي
ي استقاللية المؤسسات وتالسش

السيسي وحده. وبالتاىلي فإن هذا الضعف المتواصل �ن
ة الرئاسية الثانية.  الف�ت
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رهاب والتطرف:  2- الأمن والإ
؟  بماذا تعهد السيسي

ي الصورة 
ن الظهور العام للسيسي منذ انتخابه )وح�ت قبل ذلك( بخطاب يضع الأمن عىل رأس قائمة أولوياته. فقد قدم نفسه �ن تم�ي

ي خطابه 
ورية. �ن الكالسيكية لرجل الدولة القوي، القادر عىل إنقاذ البالد من التهديدات الوجودية لبقائها وفرض الأمن بكافة الطرق الرصن

ي 
ي �ن

ي نقاش مع شون هاني�ت
ورة »المنظور الشامل« �ن أمام المحافل الدولية أضاف السيسي عنارص أخرى لمهمته، حيث أشار إىل رصن

ي مايو من العام نفسه. أما داخل البالد 
ي الرياض �ن

سبتم�ب ٢٠١7، وأقر بالحاجة إىل الجهود التنمية والإصالحيات الجتماعية والسياسية �ن
شارات ليقترص فقط عىل العمل من خالل أجهزة الأمن »بقوة وحسم وكفاءة«. وبعد  فإن خطاب السيسي بشأن الأمن خال من تلك الإ
ي يناير ٢٠١٨ 

ة ثانية �ن ي خطاب إعالن ترشحه لف�ت
ورية«.  و�ن ي نوفم�ب ٢٠١7 »باستخدام كل القوة الغاشمة الرصن

مذبحة مسجد الروضة �ن
ذكر السيسي الحفاظ عىل الأمن كواحد من أربعة أهداف أساسية، تتحقق ع�ب تقوية قدرات الجيش. 

ي الواقع؟
ماذا حدث �ف

ي يوليو ٢٠١٣؛ وخالل شهور يوليو وأغسطس وسبتم�ب 	 
رهاب �ن عندما كان وزيًرا للدفاع طلب السيسي تفويًضا شعبًيا لمكافحة الإ

ي وصل عددها إىل ٢6١ هجوًما. ومع توىلي السيسي رئاسة 
رهابية، ال�ت ي عدد الهجمات الإ

من ذلك العام شهدت البالد ارتفاًعا �ن
ي تلك السنة قد انخفض إىل ما ل يزيد عن ٣٠ هجوًما كل شهر. من وقتها شهدت 

ي مايو ٢٠١٤ كان متوسط عدد الهجمات �ن
الجمهورية �ن

ي المجمل زادت بمعدل الضعف، حيث تم رصد متوسط 6١ هجوًما كل شهر خالل السنوات الأربع 
الهجمات صعوًدا وهبوًطا ولكنها �ن

ة رئاسة السيسي الأوىل.  لف�ت
شهدت الوفيات الناتجة عن تلك 	 

 - ن ي صفوف المدني�ي
الهجمات -خاصة �ن

ة الرئاسية الأوىل:  ارتفاًعا شديًدا خالل الف�ت
فقد شهدت السنة السابقة عىل انتخاب 

ي هجمات 
ن �ن السيسي مرصع ثمانية مدني�ي

ي المتوسط، بينما بلغ 
إرهابية كل شهر �ن

المتوسط نفسه مقتل ٢6 مدنًيا كل شهر 
خالل السنوات الأربع من رئاسته. 

ي شمال 	 
ي �ن

تدهور الوضع الأم�ن
. عند  ي ظل حكم السيسي

سيناء بشدة �ن
انتخابه رئيًسا كانت جماعة أنصار بيت 

ي تنفيذ 
المقدس المحلية المسلحة نشطة �ن

هجمات خاطفة ضد المرتكزات الأمنية 
وأحيانًا ضد خط الغاز الموصل لإ�ائيل. 

وبمجرد مرور بضعة أشهر عىل انتخابه 
ي صعدت بشكل مضطرد من 

سالمية، لتتحول إىل »ولية سيناء«، ال�ت أعلنت الجماعة مبايعة تنظيم الدولة الإ
هجماتها ضد مؤسسات الدولة، لتنتهي إىل إعالن مسئوليتها عن أك�ش من ٨6٠ هجوًما أسفر عن مرصع ٣٠٩ من 

عالن عن تشكيلها.  ن و٤٩٢ من قوات الأمن عىل الأقل منذ الإ المدني�ي
ي كافة أنحاء البالد. وبينما بدا أن أجهزة الأمن قد 	 

ن جدد �ن ن مسلح�ي شهد حكم السيسي ظهور فاعل�ي
ي أنحاء مختلفة من مرص خارج 

ي تحييد تنظيم »أجناد مرص« المواىلي لتنظيم القاعدة، والذي نشط �ن
نجحت �ن

سيناء طوال عام ٢٠١٤، فإن تنظيمات إرهابية جديدة ظهرت بدًل منه، مثل العقاب الثوري وحسم ولواء الثورة، 
ي حاول تنظيم 

رهاب الأخرى غ�ي واضحة. وخالل العام الما�ن وهي تنظيمات ل زالت صالتها بشبكات الإ
ي طريق الصحراء الغربية 

القاعدة إعادة تأسيس نفسه، حيث قامت مجموعات تابعة له بتنفيذ هجوم دموي �ن
طة، كما أعلنت مسئوليتها عن هجوم استهدف تنظيم ولية سيناء  ن ١١ و٥٠ من قوات ال�ش أسفر عن مرصع ما ب�ي

ي نوفم�ب ٢٠١7.  
�ن
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ي مرص
هجمات تم الن�ش عنها �ن

http://www.sis.gov.eg/Story/78278?lang=en-us
https://www.youtube.com/watch?v=19ezalOIZpc
https://www.thenational.ae/world/mena/egypt-searches-for-answers-after-police-massacre-1.669431
http://www.sis.gov.eg/Story/124268?lang=en-us
https://www.thenational.ae/world/mena/egypt-searches-for-answers-after-police-massacre-1.669431
https://timep.org/wp-content/uploads/2017/10/TIMEP-special_briefing-10.30.2017.pdf
https://timep.org/esw/terror-groups/jund-al-islam/
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ي شمال سيناء، حيث إن ظهور 	 
ن إىل تطور مقلق �ن ن التنظيم�ي وتش�ي الشتباكات ب�ي

ن لتنظيمي  ن الموال�ي ميليشيات تابعة للدولة ومجموعات قبلية مسلحة إىل جانب المسلح�ي
ن عىل الساحة. وبذلك  ن المسلح�ي سالمية والقاعدة قد أسفر عن تزايد الفاعل�ي الدولة الإ

فإن الدولة بدًل من أن تواجه تهديًدا إرهابًيا منفرًدا أصبح عليها أن تواجه دينامية معقدة 
تشكل تحديًا إضافًيا أمام سيادة القانون وتتطلب خطة فاعلة لعملية نزع السالح وتفكيك 

ي المجتمع.  
التنظيمات وإعادة إدماج عنارصها �ن

ى لمكافحة 	  ات خاضت الدولة حمالت ك�ب ات والمؤ�ش بالتوازي مع ظهور تلك التغ�ي
ي 

ي سبيل تحقيق الوعود ال�ت
طة المدنية، وذلك �ن رهاب قادتها القوات المسلحة وال�ش الإ

ي ترصيحات لحقة. وبدعم من كل الوليات 
ي ٢٠١٤ و�ن

ي حملته النتخابية �ن
قطعها السيسي �ن

المتحدة وفرنسا وروسيا 
ي صورة 

وإ�ائيل )سواء �ن
ترصيحات علنية إيجابية، 

، أو  ي
أو التعاون الستخبارا�ت

تقديم الأسلحة، لكن دون 
المشاركة بقوات عىل الأرض( 
أعلنت مرص أنها نفذت ١6٥٩ 

رهاب،  عملية لمكافحة الإ
بينما أشارت تقارير صحفية 
إىل ١٣٣٢ عملية إضافية منذ 

توىلي السيسي الرئاسة. 
تعرضت عمليات 	 

الحكومة المرصية لمكافحة 
رهاب لنتقادات عىل  الإ
ن  ها ب�ي ن خلفية عدم تمي�ي

. فقد  ن ن والمدني�ي المسلح�ي
جرى اعتقال أك�ش من ٢٢ 

ألف شخص بسبب جرائم 
رهاب منذ انتخاب  تتعلق بالإ

، أغلبهم بسبب جرائم  السيسي
غ�ي عنيفة، ونصفهم عىل 

الأقل يزعم انتماؤهم لالإخوان 
 . ن المسلم�ي

ة نفسها، 	  خالل الف�ت
تش�ي التقارير إىل مقتل أك�ش 
ي عمليات 

من 6٢٠٠ شخص �ن
رهاب، كان ٩6٪  لمكافحة الإ
ي شمال سيناء. لكن 

منهم �ن
أغلب التقديرات بشأن عدد 

ي تلك المنطقة تش�ي إىل أن عددهم ل يتجاوز الألف. وأشار 
رهابية النشطة �ن العنارص الإ

اير ٢٠١7 مخاوف إضافية بشأن عمليات القتل خارج نطاق  ي ف�ب
مقطع فيديو جرى ت�يبه �ن

ي يتم تسجيلها فيما بعد كحالت وفاة أثناء عمليات مسلحة.  
القانون ال�ت

ن والتعديالت 	  ة رئاسته الأوىل أصدر السيسي أو صدق عىل عدد من القوان�ي خالل ف�ت
ي ٢٠١٤ نظم إدراج التنظيمات 

رهاب: من بينها قانون �ن يعية المتعلقة بمكافحة الإ الت�ش
ي ٢٠١٥، وتعديالت وسعت 

رهاب �ن ، وقانون جديد لمكافحة الإ ن رهابي�ي ي قوائم الإ
والأفراد �ن
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ي مرص
ن تم الن�ش عنهم �ن قتىل مدني�ي

ي مرص
قتىل من أفراد الأمن تم الن�ش عنهم �ن

https://timep.org/commentary/special-briefing-leaked-video-of-egyptian-military-servicemen-extrajudicial-killings-of-civilians/
https://timep.org/commentary/terrorist-entities-law-egypts-latest/
https://timep.org/commentary/terrorist-entities-law-egypts-latest/
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ي شمال سيناء 
ي تعت�ب منشآت عامة )وبالتاىلي تخضع لختصاص القضاء العسكري(، وإعالن لحالة الطوارئ �ن

من نطاق المؤسسات ال�ت
ن  ي إبريل ٢٠١7، مع تمديدها بشكل منتظم. وكان من شأن هذه القوان�ي

ي كافة أنحاء البالد �ن
ي أكتوبر ٢٠١٣، ثم إعالن حالة الطوارئ �ن

�ن
رهابية، وزادت من عدد الجرائم  رهاب القائمة من قبل( أن وسعت من تعريف الأعمال الإ يعات مكافحة الإ والتعديالت )إضافة إىل ت�ش

ي التعامل مع تلك الأعمال.  
ي تعد إرهابية، وعززت من سلطات الحكومة وأجهزة الأمن �ن

ال�ت
رهاب تخالف 	  ي ٢٠١٥ عىل نص يجرم ن�ش معلومات أو إحصاءات بشأن عمليات الإ

رهاب الصادر �ن احتوى قانون مكافحة الإ
(، وتزايد تحكم  ن التقارير الرسمية الصادرة عن الدولة. وجاء هذا النص ليضيف إىل تقارير بشأن مضايقة )وأحيانًا اعتقال الصحفي�ي
ي شمال سيناء(، 

ن من الدخول إىل مناطق بعينها )خاصة �ن ، ومنع الصحفي�ي عالم، وإصدار قرارات بحظر الن�ش ي وسائل الإ
الدولة �ن

ايد منذ ٢٠١٤.  ن ، ليؤدي كل ذلك إىل غياب الشفافية بشأن كافة الأمور الأمنية وذلك بشكل م�ت ي
واستمرار الهجوم عىل المجتمع المد�ن

ي سيناء، 	 
رهاب �ن ي ٢٠١٨ أعلن الجيش عن »عملية سيناء الشاملة ٢٠١٨« لمواجهة الإ

شح لالنتخابات الرئاسية �ن مع انتهاء مهلة ال�ت
ي مسجد الروضة شماىلي 

ن ُقتل ٣١١ شخًصا �ن ي شهدته البالد ح�ي ي أعقاب أسوأ هجوم إرها�ب
وذلك تنفيًذا لتعهد كانت الدولة قد قطعته �ن

ي البيانات الصادرة عن القوات المسلحة، مؤكدة عىل قيادته الشخصية للعملية، حيث 
ي نوفم�ب السابق. وظهر السيسي بكثافة �ن

سيناء �ن
ارتدى الزي العسكري أثناء زيارة منشآت تابعة للقوات المسلحة. وقبيل بدء العملية صعدت أجهزة الأمن من استهدافها للتغطية 

ن  رهابي�ي الصحفية المستقلة من داخل سيناء، وفرضت حصاًرا شبه كامل عىل العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء، بغرض دفع الإ
ي سياق العملية. 

إىل الظهور من مخابئهم. وح�ت هذه اللحظة أعلن الجيش عن مرصع ١٢١ عنرص واعتقال ٢٨٣٢ آخرين �ن
ي مواجهة 	 

ات داخلية بغرض منح الأولوية لأنشطة التحريات المحلية والإجراءات الستباقية �ن شهدت وزارة الداخلية تغي�ي
ي السابق منصب رئيس قطاع الأمن 

التهديدات الأمنية الحقيقية أو المحتملة. وكان وزير الداخلية مجدي عبد الغفار قد شغل �ن
ن ضباط من  ي جهاز مباحث أمن الدولة قبل تغي�ي اسمه، وقام منذ توليه الوزارة بتعي�ي

، كما كان قبلها ضابًطا رفيع المستوى �ن ي
الوط�ن

ي العديد من المناصب داخل الوزارة. 
هذين الجهازين �ن

ات تذكر. فقد أنشأت القوات 	  ي ولم تؤد إىل تغي�ي
ح عل�ن ات أخرى دون أي �ش شهدت البالد أيًضا ترقيات وإقالت وتغي�ي

ي يناير ٢٠١٥، وتوىل الفريق أسامة عسكر رئاستها من 
رهاب �ن ق قناة السويس ومكافحة الإ كة جديدة لمنطقة �ش المسلحة قيادة مش�ت

وقتها. ومنذ أكتوبر ٢٠١7 وح�ت الآن أقدم السيسي عىل إقالة كل من اللواء خالد فوزي مدير المخابرات العامة والفريق محمود حجازي 
 . ن للسيسي رئيس أركان القوات المسلحة، وكالهما كان من المستشارين المقرب�ي

؟   ة ثانية من رئاسة السيسي ما المتوقع خالل ف�ت
ي للحكم، والذي لم يعد يقترص عىل المؤسسات التقليدية 

ي المكون الأم�ن
شهدت السنوات الأوىل من رئاسة السيسي توسًعا هائاًل �ن

ي والخطاب السياسي والمجال العام، وكل ذلك 
يعات والمجتمع المد�ن طة وإنما امتدت سيطرته لتشمل الت�ش كالقوات المسلحة وال�ش

اتيجية بل وتصعيدها منذ ما قبل  ي هذه الس�ت
رهاب. وكان السيسي قد أشار بالفعل إىل استعداده لالستمرار �ن ي إطار الحرب عىل الإ

�ن
ي جديد إىل المزيد من التوسع  انتخابه. غ�ي أن هذا التوجه لم يؤد إل إىل حلقة من التصعيد المتبادل، حيث يؤدي كل هجوم إرها�ب
 . ة الثانية من رئاسة السيسي ي هذا التوجه خالل الف�ت

ات عىل حدوث تغي�ي يذكر �ن ي الإجراءات الأمنية. ول تبدو أية مؤ�ش
والتشدد �ن

رهابية ل زالت متواجدة داخل البالد، ول يزال خطر مهاجمة الأهداف  وبينما انخفض عدد الهجمات داخل القاهرة، إل أن الجماعات الإ
رهاب«. كما أن القمع المصاحب لتلك  ي أثناء »الحرب عىل الإ

ي استعراض القوة �ن
ن قائًما بغرض الستمرار �ن ن والمسيحي�ي الرخوة كالمدني�ي

ي أوساط المجتمع، دون مجال يذكر للتماس العدالة. ومن شأن ذلك أن خلف وراءه تربة 
رهاب خلف شعوًرا بالظلم �ن الحرب عىل الإ

سالمية والقاعدة. رهاب الدوىلي لتجنيد عنارص جديدة، وهو ما أشارت إليه إصدارات حديثة لتنظيمي الدولة الإ خصبة لتنظيمات الإ
ي لم تعد تمثل فقط تحديًا أمنًيا وإنما شاغالأ 

ي شمال سيناء، ال�ت
ي أوضح صوره �ن

ي الطاغي والمتوسع للسيسي �ن
يبدو هذا التوجه الأم�ن

ورية ، فضاًل عن قطع  ي الأطعمة الأساسية والسلع الرصن
إنسانًيا أيًضا. فقد شهدت المحافظة خالل عملية سيناء ٢٠١٨ نقًصا حاًدا �ن

ي إصدارات 
نسانية يسهل استخدامها �ن التصالت والتقييد الشديد لحرية الحركة. وبسبب غياب الشفافية فإن هذه الشواغل الإ

ع السالح وتفكيك التنظيمات وإعادة الدمج  ن اتيجية ل�ن ن وغياب أي اس�ت ن المسلح�ي رهابية. كما أن تزايد عدد الفاعل�ي الجماعات الإ
ي الحد من قوة »ولية سيناء«. وتوجد تبعات إقليمية 

المجتمعي تزيد من فرصة استمرار الرصاع، ح�ت مع تحقيق بعض النجاحات �ن
ن من  ي تلك المنطقة )وكذلك عىل الحدود الغربية مع ليبيا(، حيث يظهر خطر انتقال الجهادي�ي

ي �ن
كذلك لستمرار هشاشة الوضع الأم�ن

رهاب.  سوريا والعراق إىل هناك، وكذلك تبعات دولية فيما يتعلق باستمرار الحرب الدولية عىل الإ

https://madamirror.appspot.com/www.madamasr.com/en/2018/03/08/news/u/military-spokesperson-announces-outcomes-of-1st-month-of-operation-sinai-2018/?platform=hootsuite
https://timep.org/esw/state-actors/osama-askar/
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 2- الأقليات الدينية:
؟  بماذا وعد السيسي

ن سيجعل مرص أك�ش محافظة وأقل  صعد الرئيس عبد الفتاح السيسي إىل قمة السلطة وسط مخاوف من أن حكم الإخوان المسلم�ي
ي 

ي صورة الحامي لتلك الأقليات. كان السيسي أول رئيس يشارك �ن
تسامًحا مع الأقليات الدينية، لذلك حرص السيسي عىل الظهور �ن

ي 
شارات إىل الوحدة الوطنية �ن ن تحت راية وطن واحد. وتكررت تلك الإ ن والمسلم�ي ي تأكيد عىل وحدة المسيحي�ي

قداس الميالد القبطي، �ن
 : ي ٢٠١٨ قال السيسي

ي قداس الميالد �ن
ي المائة من السكان. ومجدًدا �ن

ي مرص، والذين يمثلون قرابة ١٠ �ن خطابات السيسي بشأن مسيح�ي
ورة إعادة ترميم  »أنتم أهلنا. أنتم منا. نحن واحد. ولن يفرقنا أحد«. وإىل جانب تلك الترصيحات فإن السيسي ركز أيًضا عىل رصن

ي يناير ٢٠١٥ أنه »بحلول العام القادم لن تبقى كنيسة واحدة أو 
ي تلت توليه الحكم، وتعهد �ن

ة ال�ت ي الف�ت
ي تعرضت للحرق �ن

الكنائس ال�ت
ل واحد لم يتم ترميمهم«.  ن م�ن

ي سياق مكافحة 
ي ٢٠١٥ إىل ثورة دينية- فإن هذه المطالبات جاءت �ن

ي -إىل درجة الدعوة �ن
غ�ي أنه بينما طالب السيسي بالإصالح الدي�ن

ي »المرصي« أو المسيحية، كما لم 
سالم الس�ن التطرف. ولم يتعرض السيسي لمسألة التسامح مع من هم خارج ما أطلق عليه الإ

يتطرق إىل مسألة حماية حرية العقيدة لالأقليات الدينية الأخرى. 

ي الواقع؟
ماذا حدث �ف

ي العتداءات أفلتوا من العدالة 	  ة رئاسة السيسي الأوىل، لكن أغلب مرتك�ب تم توثيق المئات من الحوادث الطائفية خالل ف�ت
ي تلك الحوادث. واستمر استخدام جلسات 

ي التحقيق المناسب �ن
طة عادة �ن وفشلت ال�ش

ي نادًرا ما تحقق العدالة للضحايا، بدلً من المحاكمات العادية. وأدت 
، ال�ت ي

الصلح العر�ن
ي 

ن إىل عدد من حوادث العنف، كان أشهرها �ن ن أتباع الديانت�ي شائعات العالقات العاطفية ب�ي
ن تعرضت والدة مسيحي مرتبط بعالقة مع فتاة مسلمة إىل التجريد من ثيابها وجرها  ٢٠١6 ح�ي

ي شوارع مدينة المنيا. 
�ن

ي عدة مناسبات بمداهمة مقاهي ومطاعم 	 
قام المسؤولون المحليون المتشددون �ن

ي انتهاك لحرية ممارسة الشعائر الدينية 
ي شهر رمضان، �ن

فتحت أبوابها خالل ساعات الصيام �ن
ي وسائل 

ن و�ن ن الحكومي�ي . واستمر تشويه الشيعة عىل يد المسئول�ي ن نم�ي ن المل�ت لغ�ي المسلم�ي
ي حالة واحدة عىل الأقل تعرضت 

ي حمالت ممولة من الدولة »لمواجهة التشيع«، و�ن
عالم �ن الإ

لها. وأمرت محكمة بوقف  ن أ�ة تحولت إىل المذهب الشيعي إىل الإخالء الق�ي من م�ن
ة الذي يشارك فيه زائرون يهود من خارج مرص بالأساس.  الحتفال السنوي بمولد أبو حص�ي

ي أغسطس ٢٠١6، 	 
مرر مجلس النواب قانون بناء الكنائس خالل دور انعقاده الأول �ن

ن إجراءات بناء الكنائس والمساجد. ولم يبدل القانون  وهو القانون الذي كرس الفصل ب�ي
ن تفويض  ي عهد مبارك بشأن بناء الكنائس، وإنما قام بتقن�ي

فعلًيا الممارسات السائدة �ن
ن ليقرروا الموافقة عىل بناء أو ترميم أو توسيع الكنائس. غ�ي  ن المحلي�ي الصالحيات للمحافظ�ي

ة من ٢٠١١  ي الف�ت
ي تم بناؤها دون ترخيص �ن

أن القانون أضفى الصفة القانونية عىل الكنائس ال�ت
ن  ي من مارس ٢٠١٨ كانت الحكومة قد منحت تراخيص لـ٥٣ كنيسة من ب�ي

إىل ٢٠١6. وبحلول الثا�ن
٣7٣٠ طلًبا جرى تقديمها.  

لم ينتج عن مناقشة وتمرير قانون بناء الكنائس وضع نهاية لالحتكاكات الطائفية 	 
الناتجة عن شائعات بناء كنائس جديدة. فقد أدت هجمات جماعية من الأهاىلي عند سماعهم 
ي عدة حوادث بعد 

لشائعات بشأن وجود أو إنشاء كنائس غ�ي مرخصة إىل تدم�ي الممتلكات �ن
صدور القانون. 

ي 	 
ي تعرضت للتدم�ي �ن

بينما ل توجد إحصاءات أو توثيق دقيق بشأن الكنائس ال�ت
ي أغلب الأحوال بواسطة الحكومة أو 

هجمات ٢٠١٣ فإن غالبيتها قد جرى إعادة ترميمها، �ن
 . ن القوات المسلحة، ولم يعد هذا الملف محل شكاوى واسعة من قبل المسيحي�ي

ي القاهرة 	 
ايًدا، حيث وقعت هجمات مثل تفج�ي الكنيسة البطرسية لالأقباط الأورثوذكس �ن ن رهاب طابًعا طائفًيا م�ت اتخذ الإ

هجمات 
طائفية تحت 

حكم السيسي    

ي هجمات 
قتىل �ن

طائفية تم الن�ش 
عنهم    
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https://www.theguardian.com/world/2015/jan/07/egypt-president-sisi-coptic-christmas-mass-cairo
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https://www.memri.org/tv/al-sisi-christmas-mass-apologizes-not-rebuilding-churches-burned-down-extremists/transcript
https://edition.cnn.com/2015/01/06/africa/egypt-president-speech/index.html
https://timep.org/wp-content/uploads/2016/12/SpecialBriefing-CathedralBombing.pdf


ق الأوسط »تايمب« 12 مركز التحرير لسياسات ال�ش ة رئاسية ثانية تصاعد التحديات: تداعيات استمرار السيسي لف�ت

سالمية مسؤوليته عنها جميًعا. واستمرت  سكندرية وطنطا، وأعلن تنظيم الدولة الإ ي الإ
ي كاتدرائي�ت

ي أحد السعف �ن ي ٢٠١6، وتفج�ي
�ن

طة المتمركزة خارج الكنائس بدرجة شبه منتظمة منذ ٢٠١٣.  الهجمات عىل قوات ال�ش
ي اتهمته 	 

سالمية، وقطع رأس شيخ صو�ن ي ٢٠١6 اغتيال كاهن قبطي عىل يد »ولية سيناء« التابعة لتنظيم الدولة الإ
شهدت سيناء �ن

ي مطلع ٢٠١7 أسفرت عن تهج�ي أقباط شمال سيناء. كما 
الجماعة بالهرطقة، ثم تطورت تلك الهجمات إىل موجة من العنف الطائفي �ن

ي مرص، عندما قتل ٣١١ شخًصا داخل مسجد كان قد تلقى قبلها 
رهابية دموية �ن امتد البعد الطائفي أيًضا ليؤدي لأشد الهجمات الإ

تحذيًرا من مهاجمته ما لم تتوقف إقامة الشعائر الصوفية بداخله. 
ي يكفلها 	 

،  وذلك عىل الرغم من الحماية ال�ت ة الرئاسية الأوىل للسيسي ن بتهمة ازدراء الأديان خالل الف�ت استمرت محاكمات مواطن�ي
دستور ٢٠١٤ لحرية المعتقد كحق ل يجوز انتهاكه )وإن كان الدستور كفل حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة أماكن العبادة فقط 

ي ٤١٪ من قضايا ازدراء الأديان 
ي البالد(. و�ن

هم من الأقليات الدينية �ن ن وربما الشيعة وغ�ي لأتباع »الديانات السماوية« مستثنًيا البهائي�ي
. ووفقاً للجنة الوليات المتحدة للحريات  ن ي استند بعضها لأدلة واهية مثل عبارات عىل فيسبوك- كان المتهمون من المسيحي�ي

-ال�ت
ن سنة، لكن أغلبية الأحكام القضائية الصادرة  ي عام ٢٠١٤ تم توجيهها لمسلم�ي

الدينية العالمية فإن أغلب اتهامات ازدراء الأديان �ن
ن وشيعة وملحدين. وجاءت بالغات ازدراء الأديان من طرف مؤسسة الأزهر التابعة للدولة،  بالحبس بنفس التهمة صدرت بحق مسيحي�ي

ي مجلس النواب 
ي عام ٢٠١6 رفضت وزارة العدل محاولة �ن

سالم. و�ن نمون بتفس�ي الدولة الرسمي لالإ ن ل يل�ت وأدت إىل مقاضاة مسلم�ي
لتعديل مادة قانون العقوبات المتعلقة بازدراء الأديان. 

ي لم تتخذ أشكاًل طائفية. وتضمن ذلك فرض قيود عىل حرية دراسة 	 
مارست الحكومة كذلك أشكاًل أخرى من العقاب الأخال�ت

ي ٢٠١6(، ومقاضاة 
ي حالة اعتقال مينا ثابت من المفوضية المرصية للحقوق والحريات لعدة أسابيع �ن

وتوثيق المسائل الطائفية )كما �ن
ي حالة 

ن )كما �ن سالم ضد مسلم�ي ه(، وقضايا ازدراء الإ ي حالة محاكمة الروائية أحمد ناجي ونا�ش
ن لتهم أخالقية )كما �ن ن والروائي�ي الفنان�ي

لحاد أو  ي(، ومحاكمة أشخاص آخرين بتهم ارتكاب أفعال »غ�ي أخالقية« )كالإ امج إسالم بح�ي الشاعرة فاطمة ناعوت أو مقدم ال�ب
ي قسم النوع الجتماعي والجنسانية من هذا التقرير(. 

المثلية الجنسية، انظر المزيد �ن

؟ ة ثانية من رئاسة السيسي ما المتوقع خالل ف�ت
  

، فإنه لم يوجه مؤسسات  ي
ف وإصالح الخطاب الدي�ف ورة حماية المسيحي�ي بينما تحدث السيسي مراًرا عن �ف

الدولة لمعالجة الأسباب المؤدية لالنقسام الطائفي، ولذلك فال يوجد سبب كب�ي للتفاؤل بتحسن الوضع 
ة رئاسته الثنائية. خالل ف�ت

ف بها بالقدرة عىل التفاعل مع الحكومة، وتعت�ب عدة مؤسسات سنية جزءاً من النظام، لكن ضعف   تتمتع الطوائف المسيحية المع�ت
ن  ام النظام والنخبة الحاكمة بمبادئ المساواة والمواطنة والحقوق المتساوية والحرية الحقيقية للدين والمعتقد لكافة المرصي�ي ن ال�ت

ى ذات التأث�ي الهام عىل السياسات  سالمية الك�ب ه من المؤسسات الإ يرجح أن تستمر معاناة الأقليات بالذات. ولم يرحب الأزهر وغ�ي
والممارسات بدعوة السيسي العلنية لالإصالح، ومن المستبعد أن ينفق السيسي الكث�ي من رأسماله السياسي عىل هذه المعركة خوًفا من 
رادة السياسية المطلوبة لحماية حقوق الأقليات  . وبسبب غياب الإ ن ردة فعل قوية من الأزهر والغالبية السنية المحافظة من المرصي�ي

ة  ات للتغي�ي خالل ف�ت ى فإن الهجمات الجماعية الطائفية ستستمر دون مؤ�ش ية الك�ب وضعف سلطة الدولة خارج المراكز الحرصن
السيسي الثانية.  

ي مناصب حكومية رفيعة، فقد أشارت تقارير حديثة من لجنة 
ن أفراد من الأقليات الدينية �ن لم يقدم السيسي عىل خطوات لتعي�ي

اك  ي مجلس الوزراء وهياكل الأجهزة الأمنية. وبينما تم إ�ش
الوليات المتحدة للحريات الدينية العالمية مراًرا إىل ضعف تمثيل الأقليات �ن

ي قانون بناء الكنائس- فإن تلك القيادات خارج القاهرة 
ي صنع القرارات المرتبطة بطوائفهم -خاصة �ن

القيادات الكنسية المسيحية �ن
تشكو من ضعف الحماية الفعالة من قبل الدولة، وليس من المتوقع أن ينخفض العتماد عىل المجالس العرفية. 

سالمية والمسيحية دائمة الهجوم عىل  ن بأي تأييد يذكر من أية جهة. فالقيادات الإ ول تتمتع الأقليات الدينية من غ�ي المسيحي�ي
. وبينما تدعم  ن ن بوصفهم غ�ي مسلم�ي لحاد، بينما ينظر إىل الأقليات شديدة الصغر من الشيعة والبهائي�ي المساوئ الجتماعية لالإ

منظمات حقوقية عدة حرية الضم�ي والممارسة الدينية الكاملة، فإن الهجوم عىل المنظمات المدنية ل يب�ش بالخ�ي بالنسبة لممارسي 
تلك الحريات. 

https://timep.org/commentary/special-briefing-palm-sunday-bombings/
https://timep.org/commentary/special-report-attack-at-rawda-mosque/
https://timep.org/commentary/special-briefing-killings-in-arish-rising-sectarianism-in-sinai/
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4- التنمية القتصادية: 
؟  بماذا وعد السيسي

فيما يخص التنمية القتصادية بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي حكمه بإطالق تحذيرات متكررة 
اجع: ففي مؤتمر التنمية  بشأن احتياج البالد إىل الستثمارات من أجل دفع القتصاد الم�ت

عات من أجل  ي مارس ٢٠١٥، والذي جاء بمثابة فاعلية لجمع الت�ب
القتصادية لمرص المنعقد �ن

ي حاجة لما ل 
ي ظل أزمة اقتصادية متفاقمة، رصح السيسي بأن البالد �ن

تشجيع الستثمار �ن
يقل عن ٢٠٠ إىل ٢٠٠ بليون دولر من أجل حل مشاكلها، دون أن يش�ي بشكل جاد إىل إصالحات 

طويلة الأمد. 
وعندما ظهر بوضوح من المفاوضات مع صندوق النقد الدوىلي أن مرص ستحتاج إىل تطبيق 

ن من الدولرات -وهو القرض الذي كانت مرص  ط لتلقي قرض بعدة بالي�ي إصالحات صعبة ك�ش
ي الحديث 

وط المرتبطة به- بدأ السيسي �ن ي قبوله بسبب صعوبة ال�ش
ي السابق �ن

قد ترددت �ن
ة  ي محارصن

يعية، وأحيانًا �ن بشكل أك�ش تحديًدا عن أهمية الإجراءات المالية والإصالحات الت�ش
ورة تحمل الآثار الجانبية الصعبة لتلك الإجراءات: »قفوا إىل جوار بلدكم  ن حول رصن المواطن�ي
ون أن الأمور صارت أفضل بكث�ي مما هي عليه الآن«، بحسب ما  مرص فقط لستة أشهر وس�ت

ي ترديد الرؤية الوردية لصندوق النقد 
ع السيسي �ن ي مناسبات أقرب �ش

ي ديسم�ب ٢٠١6. و�ن
قاله �ن

ي الستثمارات 
ن عىل الزيادة �ن ك�ي الدوىلي بشأن استجابة القتصاد لتلك الإجراءات، خاصة بال�ت
ة كمؤ�ش مشجع عىل كون البالد »عىل الطريق الصحيحة«.  الأجنبية المبا�ش

ي الواقع؟
ماذا حدث �ف

مع وصوله للحكم بعد سنوات من التضخم ووسط أزمة من انقاطعات الكهرباء ونقص 	 
ن  ي البداية إجراء إصالحات اقتصادية جوهرية، مفضاًل تحس�ي

الوقود، تفادى نظام السيسي �ن
ن من التدفقات  ات البالي�ي ى، وذلك بمساعدة ع�ش وعات ك�ب سياسات الستثمار وإطالق م�ش

ي 
مارات والكويت. ووعدت الحكومة بتطوير ٢6 مدينة ومركًزا سياحًيا وبتوسعة قناة السويس، وانطلق العمل �ن المالية من السعودية والإ
ي أوقات مختلفة، نتيجة انسحاب المطورين الأجانب 

وعات واجهت عقبات متعددة �ن إنشاء عاصمة إدارية جديدة. غ�ي أن هذه الم�ش
نشاءات منها.  كات الإ و�ش

ن 	  يعية القتصادية الرامية إىل تحس�ي مع تزايد ضغوط الموازنة أصدر النظام قرارات رئاسية بشأن عدد من الإصالحات الت�ش
ت الزيادة المتصاعدة  ويج للصادرات والحد من التضخم. وأج�ب ي القطاع العام وال�ت

نفاق والستدانة �ن المركز الماىلي وتطوير أدوات الإ
ولية بنسبة الثلث ورفع أسعار الكهرباء.  ي يوليو ٢٠١٤ عىل خفض دعم المواد الب�ت

ي نفقة دعم الطاقة مرص �ن
�ن

، ما أدى فوًرا إىل 	  ي العام التاىلي
ي ٢٠١٥، قرر البنك المركزي تعويم الجنيه بشكل عام �ن

بعد خفض قيمة الجنيه بنسبة ١١٪ �ن
فقدان الجنيه لأك�ش من قيمته أمام الدولر واختفاء السوق السوداء للعملة الأجنبية بشكل شبه كامل. 

، حيث 	  ن ورية، فإنه أدى إىل تدهور أوضاع الكث�ي من المرصي�ي بينما لقي التعويم ترحًيبا علنًيا بوصفه خطوة مؤلمة لكنها رصن
ي السلع الستهالكية والمستوردة. تم فرض رسوم جمركية مرتفعة 

ي ديسم�ب ٢٠١6 وساد البالد نقص �ن
ارتفع معدل التضخم ليصل ٢٤٪ �ن

ولية بمتوسط ٤٠٪. رغم ذلك،  عىل السلع الستهالكية وبعض أنواع الطعام وسلع التجميل، وارتفعت أسعار البوتاجاز والمواد الب�ت
ي النخفاض ليصل إىل ١7٪ بحلول يناير ٢٠١٨- وهو معدل ما زال 

ي يوليو ٢٠١7 بدأ معدل التضخم الكىلي �ن
فبعد وصوله إىل قرابة ٣٣٪ �ن

 . ة من ٢٠١٤ إىل ٢٠١6 وأعىل كذلك من تنبؤ صندوق النقد الدوىلي أعىل بكث�ي من معدل ١٠٪ الذي كان سائًدا خالل الف�ت
ي ذلك دول مجلس التعاون الخليجي 	 

خالل سنوات حكم السيسي الأوىل تلقت مرص تموياًل خارجًيا من عدد من المصادر، بما �ن
ن )اتفاقية لمبادلة العملة  ي العالقات مع بعض دول المجلس(، والص�ي

)رغم أن هذه التدفقات تعرضت للنقص أحيانًا بسبب أزمات �ن
بقيمة ٢.6 بليون دولر تقريًبا( وروسيا وبنك التنمية الأفريقي وتحالف من البنوك الدولية )قرض بقيمة ٢ بليون دولر(. وعىل الرغم من 
ي دفعت السيسي للتفاوض عىل قرض صندوق النقد الدوىلي  ي النقد الأجن�ب

دارة المالية والنقدية أدى إىل أزمة �ن ذلك فإن استمرار سوء الإ
ي نهايات ٢٠١6. 

كمالذ أخ�ي �ن
وط قرض الصندوق تحرير سعر رصف الجنيه، والذي كانت قيمته قد انخفضت منذ انتخاب السيسي لتصل من 7 	  تضمنت �ش

تيب  ي ال�ت
ي مرص �ن

أ�ت
١٢٨ من أصل ١٩٠ 

دولة

https://www.reuters.com/article/us-egypt-economy-investment-sisi/sisi-says-egypt-needs-200-300-billion-to-develop-idUSKBN0MB0KO20150315
http://www.sis.gov.eg/Story/122872?lang=en-us
https://www.youtube.com/watch?v=jlz6_JSOo5E
https://www.reuters.com/article/uk-egypt-economy/tough-egyptian-economic-conditions-will-improve-in-six-months-says-sisi-idUKKBN14H0WU
https://af.reuters.com/article/africaTech/idAFL8N1JI2LC
https://af.reuters.com/article/africaTech/idAFL5N1FT5IY?sp=true
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ي التدفقات المالية: حيث ارتفع احتياطي 
إىل ١٨ جنيًها أمام الدولر. وأدى تحرير سعر رصف الجنيه إىل زيادة �ن

ي إىل ٣٨.٢ بليون دولر بنهاية يناير ٢٠١٨ بعد أن كان قد انخفض إىل ١٥.6 بليون دولر  مرص من النقد الأجن�ب
اض قص�ي الأجل يجب سداده خالل العام  ة من هذه الحتياطات نتجة عن اق�ت ي يوليو ٢٠١6. )لكن نسبة كب�ي

�ن
القادم(. 

نامج 	  كان أحد الأهداف الأساسية ل�ب
الصندوق هو تخفيض الدين العام كنسبة 
إىل الناتج المحىلي الإجماىلي بحواىلي ١٠٪ خالل 

ثالث سنوات. وطالما مثل الدين العام 
ي مرص، حيث ارتفع الدين 

ى �ن مشكلة ك�ب
بمعدل ثالثة أضعاف عىل مدى خمسة 

ي يوليو 
أعوام من ١.٣ تريليون جنيه مرصي �ن

ي إبريل ٢٠١7. كما 
٢٠١٢ إىل ٣.67 تريليون �ن

استهدف برنامج الصندوق معالجة التقييم 
الوهمي لمعدل رصف العملة المحلية، 

والتعامل مع ضعف الموارد المالية، وإصالح 
نظام توجيه الدعم، ووقف ارتفاع عبء 

ي تطبيق 
رواتب القطاع العام. وبعد البدء �ن

ي يناير ٢٠١٨ تعديل 
نامج أعلنت  مرص �ن ال�ب

معدل النمو القتصادي المتوقع للسنة 
ن ٥.٣  المالية ٢٠١٨/٢٠١7 من ٤.٨٪ إىل ما ب�ي

و٥.٥٪.
ي عام ٢٠١٨ قام البنك الدوىلي 	 
�ن

ن ١٩٠  ي المركز ١٢٨ من ب�ي
بتصنيف مرص �ن

ي مؤ�ش سهولة الأعمال، وهو المركز 
دولة �ن

نفسه الذي احتلته مرص عندما توىل السيسي 
الرئاسة، لكنه متأخر عدة مراكز مقارنة بالمركز 

ي ٢٠١7. وأقر البنك 
١٢٢ الذي احتلته مرص �ن

يعات القتصادية  الدوىلي بتحسن الت�ش
لحماية الستثمار لكنه أشار إىل ازدياد صعوبة 

تسجيل الممتلكات. 
يعية المقيدة 	  وإىل جانب البيئة الت�ش

ي تعهدت الحكومة علًنا بإصالحها 
)ال�ت

ي هذا الصدد( فإن 
وأخدت عدة خطوات �ن

ي أيًضا من الفساد وضعف 
مناخ الأعمال يعا�ن

الشفافية وهيمنة الصناعات المملوكة للدولة 
)وخاصة المملوكة للجيش(. ول توجد 

إحصائية معلنة بشأن حجم مشاركة الجيش 
كاته  ي القتصاد )خاصة وأن الكث�ي من �ش

�ن
مملوكة لضباط متقاعدين أو مسجلة ككيانات 
شبه خاصة(، لكن التقرير الأول بشأن قرض 

ًا من صندوق النقد  الصندوق تضمن تعب�ي
الدوىلي نفسه عن بعض القلق بشأن توسع 

ي الأنشطة القتصادية الخاصة. 
الجيش �ن

، ما قلل من عجز الموازنة ليصل إىل ١٠.٩٪ 	  ي مرص ح�ت آمال صندوق النقد الدوىلي
نفاق الحكومي �ن ي الإ

تجاوز الخفض الضخم �ن

ي مرص
معدل التضخم �ن

سعر رصف العمالت الأجنبية 
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https://www.madamasr.com/en/2018/02/13/feature/economy/graph-despite-record-highs-a-third-of-egyptian-foreign-reserves-are-debts-due-within-a-year/
https://www.reuters.com/article/us-egypt-economy/egypt-hikes-2017-18-economic-growth-forecast-to-5-3-5-5-percent-idUSKBN1F20EA
https://timep.org/commentary/egypts-ad-campaign-for-investment-law-glosses-over-economic-challenges/
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/09/26/Arab-Republic-of-Egypt-First-Review-Under-the-Extended-Arrangement-Under-the-Extended-Fund-45273
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ي ٢٠١7/٢٠١6 وهو أقل معدل بلغه عىل مدى خمس سنوات. لكن خفض العجز جاء عىل حساب الخدمات 
من الناتج الإجماىلي القومي �ن

ي ٢٠١7/٢٠١6 إىل نسبة أك�ش انخفاًضا 
نفاق عىل التعليم عىل سبيل المثال من نسبة منخفضة أصاًل هي ٣.٠٥٪ �ن العامة: فقد انخفض الإ

ي 
نفاق عىل الصحة من ١.٤٣٪ �ن وع موازنة السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١7. وانخفض كذلك الإ ي م�ش

هي ٢.6٪ من الناتج الإجماىلي القومي �ن
ن  ي السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١7. وأدت هذه النخفاضات إىل اتساع الفجوة بينها وب�ي

٢٠١7/٢٠١6 إىل ١.٣٤٪ من الناتج الإجماىلي القومي �ن
ي الدستور بإنفاق 6٪ عىل التعليم و٣٪ عىل الصحة. 

ام الوارد �ن ن الل�ت
نامج تكافل وكرامة للدعم النقدي، والذي استهدف الوصول إىل ١.7 مليون أ�ة 	  نفاق العام احتفت الحكومة ب�ب وكبديل عن الإ

ي 
ن تحت خط الفقر برقم ٢٤ مليونًا �ن ن فقًرا بحلول يونيو ٢٠١7. ولكن جهاز الإحصاء المرصي قدر عدد المواطن�ي ن أك�ش المرصي�ي من ب�ي

ي التضخم. 
٢٠١٥، أي ح�ت قبل الرتفاع الكب�ي �ن

ي ذلك 	 
، بما �ن نفاق عىل الصحة، فإن مرص شهدت بعض مبادرات الصحة العامة الناجحة تحت حكم السيسي رغم انخفاض الإ

 ) وس الكبدي )سي نامج الشه�ي للقضاء عىل الف�ي ن الصحي وال�ب ي إطار قانون جديد للتأم�ي
توسيع مظلة التغطية التأمينية عىل الفقراء �ن

وس.  ن حواىلي ١٢ مليون يحملون الف�ي بحلول عام ٢٠٢٢ ع�ب توف�ي العالج منخفض الثمن، والذي غطى ١.٨ مليون مواطن من ب�ي

؟   ة ثانية من رئاسة السيسي ما المتوقع خالل ف�ت
ي برنامج الإصالح 

ي أعقاب انتخابات مدارة بعناية فائقة سيكون الطريق ممهًدا أمامه لالستمرار �ن
مع سيطرة السيسي عىل الحكم �ن

ي الغالب من الحصول 
، وستتمكن الحكومة �ن القتصادي دون خشية من الرأي العام. سيتستمر تنفيذ برنامج صندوق النقد الدوىلي

نفاق الحكومي  ن وضع الموازنة. سيستمر الإ ن النمو وتقليل دعم الوقود وهو ما من شأنه تحس�ي عىل استثمارات ومعونات أجنبية لتحف�ي
وعات تمتص  ن القص�ي والمتوسط، رغم أن تلك الم�ش ي النمو عىل المستوي�ي

ي كب�ي �ن ن ي لعب دور تحف�ي
ى- �ن وعات الك�ب ي الم�ش

-خاصة �ن
ي مجالت أخرى كالصحة والتعليم. وتوفر 

ًا من موارد البالد من أجل أهداف غ�ي عاجلة وبعيًدا عن الستثمارات المطلوبة �ن قدًرا كب�ي
ي 

ول البحرية إمكانات لتنمية القتصاد وزيادة عائدات الصادرات. وسيبدو الحساب الختامي للحكومة �ن اكتشافات حقول الغاز والب�ت
ائب وتخفيض رواتب القطاع العام تدريجًيا. سيظل التضخم يمثل هاجًسا لكنه  ن معدل تحصيل الرصن صورة أفضل صحة مع تحس�ي

ي ٢٠١7. 
ض أن يظل تراجع بعد أن وصل ذروته �ن يف�ت

ًا أمام منافسة مع  كات الأعمال تجد نفسها كث�ي ي المستقبل. ف�ش
ي مواجهة تحديات عديدة �ن

من المتوقع أن يستمر القطاع الخاص �ن
ى. وازداد  وعات الدولة الك�ب ي مجال التنافس عىل العقود الحكومية المتعلقة بم�ش

كات المملوكة للدولة أو للجيش، خاصة �ن ال�ش
وقراطية -بما  ت بعض مبادرات تيس�ي الإجراءات الب�ي ي النخفاض. تع�ش

ي القتصاد ول يتوقع أن يبدأ قريًبا �ن
ي للجيش �ن

النخراط العل�ن
ي إعاقة الستثمارات واستمرار جزء ضخم من القتصاد 

كات ع�ب استمارة واحدة- وهو ما تسبب �ن ي ذلك الوعد بإتاحة إمكانية إنشاء ال�ش
�ن

المحىلي خارج القتصاد الرسمي. 
وط  من المرجح أن تزيد الحكومة من إنفاقها عىل الخدمات الجتماعية، فقد تعهدت بتوسيع برنامجي تكافل وكرامة، كما تضمنت �ش

نفاق عىل التعليم والصحة ودعم الغذاء. ويلزم الدستور المرصي الحكومة بإنفاق ٣٪  قرض صندوق النقد الدوىلي الدعوة إىل زيادة الإ
، ومن غ�ي الواضح ما إذا  نفاق الحاىلي أقل من ذلك بكث�ي ، غ�ي أن معدل الإ عىل الصحة و٤٪ عىل التعليم من الناتج المحىلي الإجماىلي

 . ن ي مخرجات القطاع�ي
ن �ن كانت تلك التعهدات والخطط ستؤدي إىل تحس�ي

ات عىل أن يتغ�ي ذلك قريًبا. بل إن خطة قومية  ي خطط التنمية طويلة الأجل للمناطق المهمشة، ول توجد مؤ�ش
ل يزال هناك غياب �ن

ي بدايات ٢٠١٨ 
للتنمية القتصادية أعلن عنها مؤخًرا خفضت من المخصصات المالية للصعيد بمعدل الثلث تقريًبا. وأعلنت الحكومة �ن

ي كانت قد بقيت دون تنفيذ. 
ي الما�ن

ي سيناء، لكن خطًطا مماثلة �ن
عن برنامج للتنمية الزراعية �ن

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-08-08/egypt-budget-deficit-hits-5-year-low-after-cost-cutting-measures
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2017/03/30/transforming-livelihoods-through-cash-transfers-to-more-than-15-million-families-in-egypt
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5- النوع الجتماعي والجنسانية
؟  بماذا تعهد السيسي

طوال وليته الأوىل حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي عىل تأكيد اهتمامه الشخ�ي بقضايا النساء. فعند حديثه 
ي نهايات ٢٠١7 »بشكل شخ�ي 

ي مقابلة مع CNBC �ن
عن وباء التحرش الجنسي الذي اجتاح البلد قال السيسي �ن

أقول ذلك كرسالة للمجتمع المرصي أن المرأة يجب تقديرها«. وعندما تعرضت امرأة لعتداء جنسي جماعي 
فنا«.  ًا عن أسفه بسبب »التعدي عىل �ش ي يونيو ٢٠١٤ التقط السيسي صورة بجوار فراشها، مع�ب

ي �ن
وحسش

أما عىل مستوى السياسات فإن السيسي لم يطرح إجراءات أو توجهات محددة للتعامل مع الحقوق والمساواة 
ام حقوق النساء وتمكينهن. وأعلن  شارات العمومية لأهمية اح�ت ن بالنوع والجنسانية، باستثناء الإ المرتبط�ي

السيسي ٢٠١7 »عام المرأة«، إىل جانب خطة متعددة المستويات صدرت عن المجلس القومي للمرأة التابع 
دانة الدولية للقبض عىل الأشخاص ومحاكمتهم بتهم »الفجور« -وهي تهمة تستعمل عادة  للدولة. ورغم الإ

/ات الجنس )مجتمع الميم(- فإن السيسي  ن والمثليات ومزودجي/ات الميول الجنسية ومتحوىلي لمقاضاة المثلي�ي
لم يعلق عىل هذا الأمر.

ي الواقع؟
ماذا حدث �ف

ي الحتجاجات والأنشطة 	 
زادت الحالت الموثقة من التحرش والعتداء الجنسي مع تزايد مشاركة النساء �ن

ن من بينهم  ي عدد تلك الحوادث وظهورها والوعي بها عدًدا من السياسي�ي
العامة منذ ٢٠١١. واضطرت الزيادة �ن

ي حكم تاريخي 
السيسي إىل الحديث عن تلك المشكلة، ولكن عنف الدولة ضد النساء استمر دون مواجهة. و�ن

ن ٢٠ عاًما والسجن المؤبد بتهمة العتداء  ي ١٤ يوليو ٢٠١٤ أدانت محكمة مرصية تسعة رجال وحكمت عليهم ب�ي
�ن

ن طوال ٢٠١6،  الجنسي عىل النساء قرب ميدان التحرير. واستمرت الحمالت المناهضة للتحرش والعنف الجنسي�ي
ن التقارير الحكومي وتقارير النشطاء خالل إجازة عيد الفطر. فقد أعلن المجلس القومي  غ�ي أن التباين استمر ب�ي

ي تلقاها عىل خطه الساخن، بينما أعلنت جماعات 
للمرأة التابع للدولة عدًدا منخفًضا من شكاوى التحرش ال�ت

ي الرصد. 
، وتم حرمان عدد من المجموعات البارزة مثل »شفت تحرش« من المشاركة �ن ن أعداًدا أك�ب الناشط�ي

ناث مؤخًرا، فإن الممارسة لم يتم تجريمها إل منذ ٢٠٠٨. ومن 	  بالرغم من الحمالت الرسمية ضد ختان الإ
ي عمر ١٥-١7 سنة من 7٤ إىل 6١٪، لكن ٩٠٪ من النساء الأصغر من 

ن الفتيات �ن وقتها انخفض معدل الممارسة ب�ي
٤٩ سنة كن قد تعرضن للختان ح�ت عام ٢٠١٥. وشهد عام ٢٠١٥ لأول مرة محاكمة وإدانة طبيب - يدعى رسالن 

ة من عمرها نتيجة إجراء الختان، وإن كانت تلك الحالة قد أوضحت مدى  ي الثالثة ع�ش
فضل- بسبب وفاة طفلة �ن

صعوبة مكافحة الممارسة. فقد أخىلي سبيل فضل بعد القبض عليه بقليل بعد أن تصالح مع أ�ة الفتاة واستمر 
ي ممارسة عمله كطبيب.  

�ن
ي أعقاب جدل أثاره 	 

ناث �ن لمان قانونًا جديًدا شدد من عقوبة ممارسة ختان الإ ي عام ٢٠١6 أصدر ال�ب
�ن

ي السويس، فضاًل عن الجدل الذي أثاره إخالء سبيل فضل. وبموجب التعديل 
تعرض طفلة للوفاة أثناء ختانها �ن

ن خمسة وسبعة أعوام، عىل  ناث أصبحوا يواجهون عقوبة السجن ب�ي يعي فإن من يقومون بإجراء ختان الإ الت�ش
عاقة أو الوفاة. كما نص التعديل عىل معاقبة والدي الفتاة  أن تصل العقوبة إىل ١٥ عاًما إن أدى الإجراء إىل الإ
ي السجن. وبعد تمرير القانون أصدر النائب العام مذكرة لجميع وكالء النيابة 

بعقوبة تصل إىل ثالث أعوام �ن
ناث؛ لكن عدد المحاكمات بتهمة إجراء تلك الممارسة ل  ن المناهضة لختان الإ أكدت عىل أهمية تطبيق القوان�ي

يزال منخفًضا للغاية. 
ي بداية العام الجاري 	 

اث بسبب قانون صدر �ن ي الم�ي
تحققت بعض المكاسب فيما يتعلق بحق النساء �ن

عي. لكن هذا التقدم ظل محدوًدا؛  اثها ال�ش حمل عقوبات مشددة لكل من يسعى لحرمان امرأة )أو رجل( من م�ي
اث  ي الم�ي

رث رد الأزهر بإدانته، حيث اعت�ب المساواة �ن ي الإ
ي خطاب بالمساواة �ن

فعندما طالب الرئيس التونسي �ن
سالم و«غ�ي قابلة للنقاش«.  مخالفة لالإ

 	 . ي القتصاد طوال )وما قبل( رئاسة السيسي
ي العالم لمشاركة النساء �ن

ظلت مرص من أسوأ البيئات �ن
ي مقياس فجوة النوع العالمي لعام ٢٠١7 الصادر عن المنتدى 

ن ١٤٤ دولة �ن ي المركز ١٣٤ من ب�ي
فقد حلت مرص �ن

ناث ختان الإ

تم التحرش بـ ٩٩7 من أصل 
١٠٠٠ سيدة

ن سن ١٥ و١7 سنه  من البنات ب�ي
قد أجروا عمليات الختان

من السيدات تحت سن ٤٩ 
سنه قد أجروا عمليات الختان

 ٪61

التحرش بالمرأة

 ٪90

http://www.egyptindependent.com/sisi-refutes-report-on-cairo-as-most-dangerous-megacity-for-women/
https://news.vice.com/article/egypt-jails-tahrir-activists-as-sisi-visits-woman-sexually-assaulted-on-inauguration-nighthttp:/https://news.vice.com/article/egypt-jails-tahrir-activists-as-sisi-visits-woman-sexually-assaulted-on-inauguration-night
http://www.sis.gov.eg/Story/108222?lang=en-us
http://www.auccaravan.com/?p=4720
https://www.theguardian.com/world/2013/jul/05/egypt-women-rape-sexual-assault-tahrir-square
https://www.figo.org/news/fgm-level-drops-egypt-0015851
https://www.figo.org/news/fgm-level-drops-egypt-0015851
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36925432
https://edition.cnn.com/2016/12/08/middleeast/egypt-law-fgm/
http://nazra.org/en/2017/01/reasons-may-vary-travel-ban-always-patriarchal
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf
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ي قوة 
ي تراجع عن العام السابق فيما يخص مشاركة وفرص النساء �ن

القتصادي العالمي، �ن
ن جاءت  العمل. )ومثل هذا المركز تراجًعا إجمالًيا منذ توىلي السيسي للرئاسة عام ٢٠١٤، ح�ي

ن ١٤٢ دولة(. وأشارت بيانات البنك الدوىلي إىل أن النساء شكلن ٢٣٪  ي المركز ١٢٩ من ب�ي
مرص �ن

ي مرص منذ ٢٠١٣. 
فقط من قوة العمل �ن

ي التضامن 	 
ي ذلك وزار�ت

ي مرص، بما �ن
تحتل النساء عدًدا من المناصب الوزارية البارزة �ن

ي 
ي منصب المحافظ �ن

ن أول امرأة �ن ي الخارج. وتم تعي�ي
ن �ن الجتماعي والهجرة وشئون المرصي�ي

لمان، بما يشكل ١٥٪ من إجماىلي المقاعد. وجاءت  ي ال�ب
٢٠١7، كما تشغل النساء ٨7 مقعًدا �ن

ي 
لمان نتيجة كوتا تم النص عىل تطبيقها لمرة واحدة �ن هذه النسبة القياسية من مقاعد ال�ب

ي أغلب اللجان 
لمانية. لكن حرمان النساء استمر من شغل المقاعد القيادية �ن انتخابات ٢٠١٥ ال�ب

لمانية الهامة.  ال�ب
ي سلك القضاء، حيث ل يتجاوز عددهن أك�ش من 66 	 

استمر التهميش الكب�ي للنساء �ن
وع قانون  ي بم�ش ي نهاية ٢٠١7 تقدمت النائبة نادية ه�ن

ن ١6 ألف من القضاة. و�ن قاضية من ب�ي
ي تعيينات القضاء بعد أن تقدمت المحامية البارزة أمنية جاد هللا بطلب 

ن �ن لضمان إنهاء التمي�ي
ي لمطالبة 

ي مجلس الدولة تم رفضه دون أسباب. وتقدمت جاد هللا بطعن قضا�أ
ن �ن للتعي�ي

ن النساء، لكن الطعن تم رفضه بدعوى اختصاص مجلس الدولة وحده  مجلس الدولة بتعي�ي
ن قضاته.  بتحديد معاي�ي تعي�ي

ي 	 
ن �ن نسان العامل�ي ن عن حقوق الإ ازداد الهجوم عىل المنظمات المدنية والمدافع�ي

ي )انظر قسم 
مجال حقوق النساء والنوع والجنسانية ضمن حملة عامة ضد المجتمع المد�ن

غالق، ومن بينها مركز  الحقوق والحريات(. وواجهت مراكز ومنظمات مشهرة قانونأ خطر الإ
قضايا المرأة المرصية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ونظرة للدراسات 
ي مواصلة عملها من 

النسوية. كما واجهت مجموعات ومبادرات غ�ي رسمية أخرى عقبات �ن
خيص أو تعرض أفرادها للمضايقات أو منع وصولها إىل التمويل الالزم.  خالل حرمانها من ال�ت

ها(  وتعرضت ناشطات حقوقيات لمضايقات )خاصة المضايقات عىل أساس النوع وغ�ي
ومحاكمات وقرارات بالتحفظ عىل الممتلكات وحالت من القبض وقرارات بالمنع من السفر. 

طة 	  ل يجرم القانون المرصي الممارسات الجنسية المثلية بشكل رصيح، لكن ال�ش
طة  عادة تستهدف أفراد مجتمعات الميم بتهم مثل »الفجور« والدعارة. وازداد اعتماد ال�ش

ًا  عىل تطبيقات المواعدة من أجل استهداف أفراد تلك المجتمعات، الذين يتعرضون كث�ي
ن نهايات  هم عىل الختباء تحت الأرض. وب�ي ي تج�ب

جية ال�ت لالعتداءات البدنية والفحوص ال�ش
٢٠١٣ وح�ت ٢٠١6 وثقت منظمة التضامن مع مجتمع الميم المرصي ١١٤ قضية جنائية استهدفت 

٢7٤ شخًصا. 
وع 	  ي مرص بشكل بالغ: فبعد حفل لفريق م�ش

ي عام ٢٠١7 تدهور وضع مجتمع الميم �ن
�ن

طة تطبيق الفيسبوك من أجل استهداف مجموعة من حضور  ي القاهرة استخدمت ال�ش
ليىل �ن

الحفل الذين لوحوا بعلم قوس قزح. وتم القبض عىل 6٥ شخًصا عىل الأقل عىل خلفية 
سة ضد مجتمع  لمان وأفراد عاديون حملة �ش عالم ونواب ال�ب هذا الحدث، وشنت وسائل الإ

ن طالبت بالمزيد من مالحقتهم.  المثلي�ي

؟   ة ثانية من رئاسة السيسي ما المتوقع خالل ف�ت
منذ انتخاب السيسي جرى التعامل مع قضايا النوع والجنسانية من منظور بالغ الضيق، 

شارات الرمزية تجاه النساء »الفاضالت« عىل حساب  ي إطار أبوي يفضل الإ
حيث تم حرصها �ن

طار ع�ب الظهور بصورة الحامي لحقوق  التغي�ي التحرري الحقيقي. وكرس السيسي هذا الإ
ن دور رموز نسوية الدولة،  ي تلع�ب

ي الما�ن
النساء. وبينما كانت زوجات رئيس الجمهورية �ن

فإن السيسي احتكر هذا الدور ليظهر بصورة الرمز الأبوي بينما أبقى زوجته نفسها بعيًدا عن 
ام المستدام لحقوق النساء وذوي  الأضواء. ول يب�ش هذا المنظور بالخ�ي فيما يتعلق بالح�ت

ي المركز ١٣٤ 
ي مرص �ن

تأ�ت
من أصل ١٤٤ دولة

لمان المرصي ال�ب

Egypt 
Judiciary

Egypt  
Workforce

ذكور

ذكور

ذكور

إناث

إناث

إناث

٪١٥

٪١

٪٢٣

https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.TOTL.FE.ZS?locations=EG
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/43/1178/286482/Year-End-Issue/Egypt/What-Egyptian-women-won.aspx
https://timep.org/commentary/women-and-quotas-in-egypts-parliament/http:/www.wunrn.com/2016/02/egypt-women-in-2015-parliamentary-elections-overview-analysis/
http://www.wunrn.com/2016/02/egypt-women-in-2015-parliamentary-elections-overview-analysis/
https://english.alarabiya.net/en/features/2018/02/21/Is-there-a-place-for-Egyptian-women-within-judicial-positions-.html
https://english.alarabiya.net/en/features/2018/02/21/Is-there-a-place-for-Egyptian-women-within-judicial-positions-.html
https://english.alarabiya.net/en/features/2018/02/21/Is-there-a-place-for-Egyptian-women-within-judicial-positions-.html
https://english.alarabiya.net/en/features/2018/02/21/Is-there-a-place-for-Egyptian-women-within-judicial-positions-.html
http://nazra.org/en/2017/01/reasons-may-vary-travel-ban-always-patriarchal
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ة المقبلة.  ن خالل الف�ت توجهات النوع والجنسانية المخالفة للسائد ومشاركتهم المساوية كمواطن�ي
ي صورة هجمات 

ي هذا المجال بعد ٢٠١١ �ن
اعها بصعوبة �ن ن ي تم ان�ت

اجع عن المكاسب ال�ت لم يظهر ال�ت
ايدة للدولة عىل المجال العام وقيود مشددة  ن ي شكل هيمنة م�ت

من الدولة عىل حقوق النساء، وإنما �ن
ن المؤسسات القانونية والسياسية  ي ظل ترك�ي

. ومع تزايد هذه الهيمنة �ن ي
عىل عمل المجتمع المد�ن

ي قسم المؤسسات القانونية والسياسية( فإن من المتوقع أن يستمر 
تحت قبضة السيسي )كما ورد �ن

يعات منظمة لقضايا النوع والجنسانية فإن أي  ي غياب ت�ش
تهميش النساء. وبهذه الوسائل فح�ت �ن

خروج عىل التصور الرسمي لها سيظل يعامل كفعل إجرامي، وسيستمر تهديد المنظمات المدنية 
المحلية، ح�ت لو لم يقترص دورها سوى عىل تقديم الخدمات الأساسية والتوعية للنساء. وتث�ي 

تلك النتهاكات القلق بشكل خاص لأنها تكرس للمزيد من النتهاكات. ففي أوقات الأزمات تتعرض 
ن للسائد للمزيد من التهميش.  النساء ومجتمعات الأفراد من ذوي أنماط النوع والجنسانية المخالف�ي

ة  ي الحكومة فإن الف�ت
يجابية فيما يتعلق بزيادة مشاركة النساء �ن وبالرغم من بعض الخطوات الإ

هم  ي باستمرار التهميش السياسي والقتصادي والجتماعي للنساء وغ�ي الثانية من رئاسة السيسي تن�ب
ن للتعريف الرسمي بشأن النوع والجنسانية.  من الأفراد المخالف�ي

عىل ذمة التحقيقات

جنسانية غ�ي ممتثلة 
لالأعراف السائدة
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6- الحقوق والحريات: 
؟  بماذا تعهد السيسي

عالم، نافًيا أي ادعاء بوجود سجناء  نسان وانفتاحه عىل الإ امه لحقوق الإ خالل وليته الأوىل أرص الرئيس عبد الفتاح السيسي عىل اح�ت
، بينما لم يتطوع بالحديث مسألة  ي عالم الأجن�ب ي مرص. )جاءت هذه الترصيحات بشكل شبه حرصي استجابة لتساؤلت الإ

ن �ن سياسي�ي
ي الوقت نفسه اتسم خطاب السيسي بشأن الحقوق والحريات بالنسبية، والذاتية، 

ي ترصيحات محلية إل نادًرا.( �ن
الحقوق والحريات �ن

ي سياقها 
والستثنائية، حيث أكد مراًرا عىل أن مرص تختلف عن الدول الغربية وبالتاىلي يجب أن تتعامل مع قضايا الحقوق والحريات �ن

ي هذا السياق فإن السيسي بدًل من التعرض للحقوق والحريات كقواعد أخالقية فإنه اكتفى بالتأكيد المتكرر عىل 
المختلف والفريد. و�ن

ي التأكيد عىل أن مسئوليته الأساسية هي الحفاظ عىل أمن واستقرار البالد )انظر 
ًا فقد استمر السيسي �ن امه بـ«سيادة القانون«. وأخ�ي ن ال�ت

ي الأهمية. 
ي كهدف ثانوي �ن

قسم الأمن(، ملمًحا لأن حماية الحقوق والحريات تأ�ت

ي الواقع؟
ماذا حدث �ف

ة. وتضمنت 	  ي الذي ازدهر بعد ٢٠١١ من أن يلفظ أنفاسه الأخ�ي
ب المجتمع المد�ن ي الحكم اق�ت

خالل سنوات السيسي الأربعة �ن
ي وإغالق المنظمات المدنية وإصدار قانون 

ي المجتمع المد�ن
ن �ن ي اتخذها لخنق حرية التنظيم كالً من مالحقة العامل�ي

الخطوات ال�ت
ي منتصف ٢٠١7. واقتحمت السلطات مقار المنظمات الأهلية، وألقت القبض عىل 

شديد القمعية لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية �ن
ي جميع أنحاء البالد بسبب شكوك 

ية �ن ات من المنظمات الخ�ي ن فيها، وفرضت حظر السفر عليهم، كما أغلقت الحكومة الع�ش العامل�ي
ي 

ي )رقم ١7٣( ال�ت ي ٢٠١6 مع فتح قضية التمويل الأجن�ب
. وتصاعد هذا الهجوم بشكل شديد �ن ن ي ارتباطها برموز من الإخوان المسلم�ي

�ن
ي البارزون عقوبة تصل إىل السجن مدى الحياة بموجب 

ي يواجه بمقتضاها ناشطو المجتمع المد�ن
ن عامي ٢٠١١ و٢٠١٣ وال�ت استمرت ب�ي

المادة 7٨ من قانون العقوبات والقانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات الأهلية. 
ي ظل حكم السيسي وذلك عىل الرغم من حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم 	 

استمر تقييد حرية التجمع السلمي �ن
ي تقييد أماكن 

ي منع التظاهرات. واستمر ذلك القانون �ن
ي كانت تقوض وزارة الداخلية �ن

دستورية المادة رقم ١٠ من قانون التظاهر، وال�ت
ي تقييد التجمعات العامة. ووفًقا 

وحجم المظاهرات ع�ب منح نفس السلطة إىل القضاء، كما ظلت وزارة الداخلية تلعب دوًرا بارًزا �ن
، وتعرض ثالثة من كل أربعة منها  ي ظل رئاسة السيسي

نسان فقد شهدت البالد ٤٣٩٨ احتجاًجا �ن للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإ
ي لقادة الحتجاجات أو الأشخاص المتوقعة مشاركتهم فيها 

عىل الأقل لهجوم قوات الأمن. كما تحول القبض والحتجاز الستبا�ت
ممارسة معتادة. 

رهاب ضد مئات من 	  ي توجيه اتهامات تتضمن استعمال القوة والإ
ي تقييد حريات التنظيم، كما ظهر �ن

ن أخرى �ن استخدمت قوان�ي
ان وصناف�ي إىل السعودية. وبالمثل، فقد ألقي  ي ت�ي

المتظاهرين احتجاًجا عىل موافقة الحكومة المرصية عىل نقل السيادة عىل جزير�ت
ي العودة إىل أرض أجدادهم، 

ة دعت إىل حقهم الدستورية �ن ي مس�ي
ي سبتم�ب ٢٠١7 بسبب مشاركتهم �ن

ي أسوان �ن
القبض عىل ٢٤ نوبًيا �ن

وأحيلت قضيتهم إىل محكمة أمن دولة طوارئ بموجب قانون الطوارئ. 
ن 	  ي العالم. فحينما توىل السيسي الحكم كان عدد الصحفي�ي

ن �ن ي الصحفي�ي
ي ظل حكم السيسي أصبحت مرص أحد أسوأ سجا�ن

�ن
ي مرص ١٨ صحفًيا. 

السجناء �ن
ي 

ول يزال ١٥ منهم �ن
السجون، أضيف إليهم ٢٥ 

صحفًيا آخرون بسبب ممارسة 
عملهم، وفًقا لبيانات لجنة 

 . ن حماية الصحفي�ي
استخدمت أدوات 	 

ي تقييد حرية 
أخرى �ن

 . ي عهد السيسي
الصحافة �ن

فقد أصدرت الحكومة قرارات 
ي تحقيقات 

بحظر الن�ش �ن
بعينها، واستحدثت عقوبة 

مظاهرات تحت حكم 
السيسي

لم يتم مهاجمتها
تم مهاجمتها بواسطة 

قوات الأمن

https://www.youtube.com/watch?v=jlz6_JSOo5E
https://www.youtube.com/watch?v=KqVPxafKmak
https://www.youtube.com/watch?v=jlz6_JSOo5E
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/206988/Egypt/Politics-/Western-perspective-on-human-rights-not-applicable.aspx
https://www.reuters.com/article/us-egypt-sisi-transcript/text-of-sisi-interview-with-reuters-idUSBREA4E08120140515
https://www.youtube.com/watch?v=jlz6_JSOo5E
https://www.youtube.com/watch?v=iRY_5XShKls
https://www.madamasr.com/en/2017/04/11/feature/politics/parliament-approves-amendments-to-criminal-procedures-discusses-tiran-and-sanafir-agreement/
https://elbadil.com/2017/01/%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%B7%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE/
https://www.madamasr.com/en/2016/02/17/news/u/case-of-young-man-arrested-for-anti-torture-t-shirt-sent-to-state-security-prosecution/
http://www.egyptindependent.com/news/muslim-brotherhood-members-detained-planning-protests-nov-11
http://www.aljazeera.com/news/2017/06/egypt-arrests-dozens-proposed-island-protests-170615214000313.html
https://timep.org/commentary/nubians-the-egyptian-state-and-the-right-of-return/
https://www.madamasr.com/en/2017/09/05/news/u/singing-march-in-aswan-lands-24-nubian-protesters-in-detention/
https://cpj.org/reports/2017/12/journalists-prison-jail-record-number-turkey-china-egypt.php
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رهاب. ح�ت  ن لكل من ين�ش أخباًرا تخالف البيانات العسكرية فيما يخص الإ بالسجن لمدة عام�ي
ي رمضان بتهمة  ي القبض عىل خ�ي

عالميون الموالون للدولة تعرضوا لمالحقات، مثلما ظهر �ن الإ
 . ي

ي برنامجه التلفزيو�ن
طة« بعد أن ناقش رواتب الضباط �ن »إهانة ال�ش

ونًيا عىل الأقل، من بينها مواقع صحفية مثل مدى مرص 	  حجبت السلطات ٤٩6 موقًعا إلك�ت
ونية.  لك�ت ي أدى حجبها إىل منع الوصول إىل آلف المواقع الإ

، وخدمة AMP ال�ت ي وهافبوست عر�ب
عالم الخاصة، ع�ب الستحواذ  ي وسائل الإ

ي تدخلها �ن
وتوسعت الدولة )وخاصة أجهزة المخابرات( �ن

ي أو تأسيس قنوات مثل دي إم سي التابعة للجيش. وبينما تعمل تلك 
ي �ن

عىل قنوات مثل أون �ت
ي 

عالم الخاص مثل تصعيًدا جديًدا �ن القنوات نظريًا كمحطات خاصة فإن اقتحام الدولة لمجال الإ
ن من أخبار.  ي ما يصل المرصي�ي

محاولة النظام التحكم �ن
، فقد وثقت المبادرة 	  ن رغم أن القانون ينص عىل حد أق� للحبس الحتياطي ل يتجاوز سنت�ي

المرصية للحقوق الشخصية ١٤6٤ حالة ح�ت ٢٠١6 تجاوز فيها الحبس الحتياطي تلك المدة. ول يزال 
، ففي محاكمة  ي عهد السيسي

ي ازدياد. كما استمرت المحاكمات القضائية الجماعية �ن
هذا العدد �ن

ي 
واحدة خضع لها ١١6 متهًما بالتظاهر مرة واحدة أصدرت المحكمة حكًما بالسجن المؤبد عىل طفل �ن

الثالثة من عمره )وإن كان الحكم جرى إلغاؤه لحًقا(. 
استمرت المحاكمات المسيسة أمام كل من المحاكم العتيادية والعسكرية، اعتماًدا عىل أدلة 	 

ي بعض 
عة نتيجة التعذيب والإخفاء. و�ن ن افات من�ت متهافتة أو شهادات شفهية من ضباط الأمن أو اع�ت

ن إبراهيم  ي ذلك بحق الصحفي�ي
عدام، بما �ن الأحيان أدت هذه المحاكمات غ�ي العادلة إىل أحكام بالإ

ي 
ي أحكام غيابية من محكمة عادية وضد ثمانية أشخاص �ن

هالل وعالء سبالن وأسماء الخطيب، �ن
ي 

ن �ن محاكمة واحدة أمام محكمة عسكرية. وأدت تلك الممارسات إىل انتهاكات سافرة لحق المواطن�ي
المحاكمة العادلة.

عدام بشكل غ�ي مسبوق منذ نهايات ٢٠١7. وتضمنت هذه 	  ارتفع معدل تنفيذ أحكام الإ
ن حكمت عليهم محاكم عسكرية،  ي الأغلب أيام الثالثاء، إعدام مدني�ي

ي نفذت �ن
الحالت، ال�ت

عدام ومحاكمات مسيسة. وأدى تنفيذ  شارة إليه من أحكام جماعية بالإ ي سياق ما سبقت الإ
وجاءت �ن

نسان الذي دعا إىل  تلك الأحكام إىل صدور إدانة من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإ
عدامات.  الوقف الفوري لتنفيذ الإ

، ووصل 	  ي ظل رئاسة السيسي
ي استخدام التعذيب والإخفاء الق�ي �ن

توسعت أجهزة الأمن �ن
ي الذكرى الخامسة لنتفاضة ٢٥ يناير تعرض 

ة للقلق، خصوًصا بعد ٢٠١6. و�ن ذلك إىل معدلت مث�ي
ن تعرضه للتعذيب ح�ت  ي لالختفاء، ثم ع�ش عىل جثمانه وتب�ي

يطاىلي جوليو ريجي�ن طالب الدكتوراه الإ
ي مقتله، رغم عدم توجيه رسمية ح�ت 

الموت. )ويجمع المراقبون عىل أن أجهزة الأمن تورطت �ن
الآن(. وقام مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب بتوثيق ٥٣٥ حالة تعذيب فردية و٣٠7 من 

ي ٢٠١٥ 6٤٠ حالة فردية و6٠ حالة جماعية. 
ي عام ٢٠١6، بينما بلغ العدد �ن

حالت العنف الجماعي �ن
ي ذلك حالة بائع 	 

ن بما �ن أشارت التقارير إىل عدة حالت من تعذيب وح�ت قتل الباعة الجائل�ي
ي ضاحية الرحاب بالقاهرة، 

سكندرية، وبائع الشاي مصطفى عبد القادر �ن ي الإ
ن �ن السمك مجدي مك�ي

ن ن معتقل�ي صحفي�ي

مواقع محجوبة

ي المركز 
ي مرص �ن

تأ�ت
الثالث عالميا

https://egyptianstreets.com/2018/03/04/egypt-detains-tv-host-khairy-ramadan-over-police-insults/
https://afteegypt.org/right_to_know-2/publicationsright_to_know-right_to_know-2/2017/06/04/13069-afteegypt.html?lang=en
https://www.madamasr.com/en/2017/12/21/feature/politics/looking-into-the-latest-acquisition-of-egyptian-media-companies-by-general-intelligence/
https://eipr.org/en/press/2016/05/replacement-emergency-law-pretrial-detention-political-punishment
https://timep.org/special-reports/timep-brief-right-to-due-process-in-egypt/
https://cihrs.org/egypt-the-executions-continue-the-execution-of-three-civilians-following-a-military-trial-demonstrates-the-egyptian-governments-disregard-for-all-its-international-obligations/?lang=en
https://www.madamasr.com/en/2018/02/02/feature/politics/capital-punishment-in-egypt-condemnation-and-calls-for-discussion-following-spate-of-executions/
https://static1.squarespace.com/static/4f334481cb12c1acadc57623/t/589d8f9f37c5811653d89cd4/1486720954695/2016+Report+English.pdf
https://www.theguardian.com/world/2016/oct/04/egypt-murder-giulio-regeni
https://static1.squarespace.com/static/4f334481cb12c1acadc57623/t/589d8f9f37c5811653d89cd4/1486720954695/2016+Report+English.pdf
https://www.alnadeem.org/en/content/2015-numbers
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ي القاهرة. وأدت تلك الحالت إىل تظاهرات احتجاجية تبعتها بعض 
ي ضاحية الدرب الأحمر �ن

وسائق التاكسي محمد عادل دربكة �ن
 . ن طي وتوجيه اتهامات جنائية ضد المتورط�ي ي العمل ال�ش

الإصالحات الطفيفة �ن

؟   ة ثانية من رئاسة السيسي ما المتوقع خالل ف�ت
ي مواجهة 

الية وديمقراطية �ن اتيجية للظهور بواجهة لي�ب ي خطابات السيسي كاس�ت
شارات المتكررة لأهمية »سيادة القانون« �ن استخدمت الإ

ي مع�ن القانون الذي أصبح أداة لنتهاك 
ة رئاسية أوىل شهدت توسًعا مستمًرا �ن ، لكن تلك الواجهة أخفت خلفها ف�ت المجتمع الدوىلي

ن كأداة لنتهاك الحقوق بمعزل عن أي قيود خالل  «، وهو ما مهد الطريق أمام استمرار استعمال القوان�ي ي
نسان بشكل »قانو�ن حقوق الإ

 ، ن نسان المرتكبة بالمخالفة للقوان�ي ي انتهاكات حقوق الإ
ة الرئاسية الثانية. ومن ناحية أخرى فال يوجد أي سبب لتوقع انحسار �ن الف�ت

. أدى كل ذلك إىل فرض مناخ  خاصة بعد أن أصبحت الخطوط الحمراء أك�ش تعسًفا وطالت النتهاكات ح�ت الدائرة المقربة للسيسي
ي ضوء تراجع محاولت التنظيم 

نسان. و�ن ي مجال حقوق الإ
ن �ن م�ي ن والدعاة المخرصن ي الكث�ي من المدافع�ي

رهاق أثر �ن من الخوف والإ
وتزايد معدلت القمع فإن مرص تتحول إىل طنجرة ضغط تهدد باندلع احتجاجات أك�ش تلقائية وفوضوية. وقد أشارت الشبكة العربية 

ي أصبح يستخدمها المتظاهرون المحسوبون عىل 
نسان بالفعل إىل هذا النمط من الحتجاجات العشوائية ال�ت لمعلومات حقوق الإ

بات قوات الأمن.  ي محاولة تفادي رصن
ن �ن الإخوان المسلم�ي

ي 
ي عدد من قطاعات الدولة )كما �ن

بسبب هذا السالح المزودج من النتهاكات بموجب القانون وإشاعة مناخ من انتهاك القانون �ن
ي 

ي �ن
ي والأم�ن

يعي والقضا�أ ي حالة أجهزة الستخبارات( فإن الأمر سيتطلب جهًدا هائاًل من الإصالح الت�ش
طة والجيش وتحديدأ �ن ال�ش

ة. وبعد أن تم القضاء عىل محاولت التنظيم المجتمعي ومع استمرار جهود تهميش كل الدعوات  المستقبل لتجاوز آثار هذه الف�ت
ي الوقت ذاته. أما المجتمع 

ورية وغ�ي متوقعة �ن ي ظل إرادة سياسية رصن
ه إل �ن إىل تلك الإصالحات، فإن الوضع الحاىلي ل يمكن تغي�ي

ي نفس 
الدوىلي فقد أشاح بنظره عموًما بعيًدا عن تلك النتهاكات، ما شكل تشجيًعا غ�ي مبا�ش للسيسي وأجهزته الأمنية عىل الستمرار �ن

المسلك. 
ي العمل )باستثناء القيود المفروضة عىل 

ي قد تمتعت عموًما بقدر أك�ب من الحرية �ن
ي الما�ن

ًا، فبينما كانت الصحافة الأجنبية �ن وأخ�ي
ي 

ي سي والمناقشات ال�ت ي �ب ى كالنيويورك تايمز وال�ب ي استهدفت مصداقية وسائل إعالم ك�ب
الجزيرة( فإن الهجمات الرسمية مؤخًرا وال�ت

ة  ي قد يواجه خالل ف�ت عالم الأجن�ب ات عىل أن الإ ويج »أخبار كاذبة« تعد مؤ�ش ي المتهمة ب�ت عالم الأجن�ب لمان بشأن وسائل الإ ي ال�ب
جرت �ن

عالم المحلية.  ة الأوىل وسائل الإ ي تعرضت لها خالل الف�ت
السيسي الرئاسية الثانية اعتداءات مماثلة لتلك ال�ت




