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الأداء الأمني والق�ضائي

مقدمة:

�سّكل امللفان االأمني والق�سائي اأحد اأبرز العقبات التي واجهت التحول الديوقراطي 

يف م�رش بعد ثورة 25 يناير، ومل يكن و�سول اأول رئي�ص مدين اإىل �سدة احلكم من خالل 

عملية ديوقراطية، كافياً لت�سبح االأجهزة االأمنية امل�رشية حتت �سلطة الرئي�ص و�سلطة 

من  تدخل  دومنا  مهامه  يار�ص  كي  كافياً  الرئي�ص  هذا  انتخاب  يكن  مل  كذلك  حكومته، 

قبل ال�سلطات الق�سائية؛ التي عملت على احلد من �سلطاته من خالل تدخلها يف ال�سيا�سة 

ووقوفها مع خ�سومه يف وجهه. 

اال�سطفاف  واأ�سبح  م�سطرباً،  فاأ�سبح  ال�سيا�سي  امل�سهد  على  الواقع  هذا  انعك�ص 

والفرز ال�سيا�سي اأكرث حدة وخطورة عن ذي قبل، وم�رش التي اأ�سبحت على ثورة �سعبية 

�سهد لها العامل، اأم�ست على انقالب اأطاح بالعملية الديوقراطية والتحول الديوقراطي. 

واأفاقت م�رش على م�ساهد عنف دموية، ودخل االآالف ال�سجون واملعتقالت، وُحظرت 

االأحزاب، وحوربت اجتاهات �سيا�سية حمددة. 

حتاول هذه الدرا�سة مناق�سة امللف االأمني والق�سائي بني عهدي مر�سي وال�سي�سي، 

التي وقعت يف م�رش خالل  من خالل ا�ستعرا�ص االأحداث والوقائع االأمنية والق�سائية 

العهدين، والوقوف على �سيا�سة كل منها جتاه عمليات التظاهر، متناولني عمليات القتل 

ال�سيا�سية  وال�سلطة  الق�سائية  الهيئة  بني  العالقة  ا�ستعرا�ص  �سنحاول  كما  واالعتقال، 

خالل العهدين.

اأوًل: اإدارة امللف الأمني: 

1. الو�شائل الأمنية امل�شتخدمة يف قمع املعار�شني:

اأ. قمع املظاهرات:

على   ،2013/7/3 يف  مر�سي  الرئي�ص  على  االنقالب  منذ  امل�رشية،  االأمن  قوات  داأبت 

ا�ستخدام القوة املفرطة يف منا�سبات عديدة، �سّد من عار�ص االنقالب اأو حتى من عار�ص 
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بعد ذلك امل�سار الذي �سارت عليه ال�سلطة اجلديدة؛ مما اأدى اإىل وقائع قتل جماعي غري 

م�رشوع. تزامن ذلك مع اإ�سدار ال�سلطة الق�سائية اأحكاماً جماعية غري م�سبوقة باالإعدام، 

ونفذت قوات االأمن عمليات اعتقال جماعية وتعذيب، مبا يعيد اإىل الذاكرة اأحلك اأيام حكم 

الرئي�ص مبارك.

املحطات،  من  بعدد  م�رش  يف  الع�سكري  االنقالب  معار�سو  مّر  مر�سي،  عزل  ومنذ 

جماعة  واإعالن  والنه�سة،  العدوية  رابعة  العت�سامي  الدموي  الف�ص  اأبرزها  لعل 

االإخوان امل�سلمني “جماعة اإرهابية”، وحملة االعتقاالت التي طالت ع�رشات االآالف من 

اجلمعيات  ت�سكيل  حريات  على  م�سددة  قيوداً  االنقالب  �سلطات  وفر�ست  املعار�سني. 

ملواقع  امل�ستخدمني  حل�سابات  مراقبتها  ال�رشطة  واأعلنت  والتجمع،  الراأي  عن  والتعبري 

مكافحة  بدعوى   ،Twitter وتويرت   Facebook بوك  في�ص  االجتماعي  التوا�سل 

.
“االإرهاب” والتعرف على من يخططون لتنفيذ عمليات “اإرهابية”1

اأ�سدرت عدد من املوؤ�رشات العاملية تقاريرها   ،2014 ويف نهاية كانون الثاين/ يناير 

واالأمن  بال�سيا�سة  املتعلقة  الدولية  املوؤ�رشات  كافة  اأ�سفل  يف  م�رش  وجاءت  ال�سنوية، 

الرتتيب يف   Freedom House هاو�ص  فريدوم  ملوؤ�رش  وفقاً  وقعت  حيث   واالقت�ساد، 

الـ 48 �سمن الدول التي “ال تتمتع باأي حريات” على م�ستوى العامل، وذلك بالرغم من 

�سعودها �سنة 2011 اإىل الت�سنيف الثاين على املوؤ�رش نف�سه، ما يعني اأن م�رش اآنذاك كان 

.
2
بها حرية جزئية

كما ا�ستهدفت قوات االأمن قيادات جماعة االإخوان وحزبها احلرية والعدالة، وكل من 

اأيد مر�سي اأو رفع “�سعار رابعة”، فقتلته اأو اعتقلته، ثم مّت حظر اجلماعة بحكم ق�سائي 

، كما اأو�ست هيئة مفو�سي املحكمة االإدارية العليا يف 2013/11/16، بحّل 
يف 32013/9/23

.
4
حزب احلرية والعدالة وت�سفية اأمواله و�سمها اإىل خزينة الدولة

http://bit.ly/1tc78vG :حممد العلي، م�رش.. عام على االنقالب، موقع اجلزيرة.نت، 2014/6/30، انظر  
1

Site of Freedom House, https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2014/egypt  
2

وكالة رويرتز لالأنباء، 2013/11/6، انظر:  
3

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE9B2E0M20131106

موقع هيئة االإذاعة البيطانية )بي بي �سي(، 2013/11/16، انظر:  
4

http://archive.arabic.cnn.com/2013/middle_east/11/16/dissolve.muslimbrotherhood.party
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كر�ست ال�سلطات امل�رشية جّل اهتمامها من اأجل احلّد من تنامي املظاهرات املعار�سة 

لالنقالب ومنع تنظيمها، فاأ�سدرت احلكومة قانون التظاهر الذي �سدد العقوبات على 

“جبهة  ملظاهرات  عنيف  ب�سكل  وت�سدت  الداخلية،  وزارة  موافقة  دون  يتظاهر  من  كل 

.
�سمود الثورة”، وحملة “ال للمحاكمات الع�سكرية”5

اأيدت  التي  والثورية  ال�سبابية  القوى  من  عدد  با�ستهداف  االأمن  قوات  قامت  كما 

باتخاذها  با�رشت  التي  القمعية  االإجراءات  ذلك  بعد  عار�ست  والتي  قبل،  من  االنقالب 

�سّد احلريات العامة؛ فاأ�سدرت اأحكاماً قا�سية بال�سجن �سّد عنا�رشها باتهامات تتعلق 

اأثرها اآالف الن�سطاء وال�سباب،  بالتظاهر وال�سغب والف�ساد والعمالة، حيث �ُسجن على 

ومن اأبرزهم: اأحمد ماهر امل�سارك يف تاأ�سي�ص حركة �سباب 6 اأبريل، والنا�سط الليبايل 

 2013 دي�سمب  االأول/  كانون  يف  عليهم  ُحكم  وقد  عادل،  حممد  والنا�سط  دومة،  اأحمد 

اأن احلكم  اإىل  “قانون التظاهر”. وجتدر االإ�سارة هنا  اأعوام بتهمة خرق  بال�سجن ثالثة 

�سابقة  ُيعّد  مما  عليهم،  القب�ص  تاريخ  من  �سهر  من  اأقل  بعد  �سدر  الثالثة  هوؤالء  على 

رف�ص  مّت  كما  االأحكام،  اإ�سدار  �رشعة  حيث  من  النوع  هذا  من  املحاكمات  تاريخ  يف 

. كما �ُسجل اعتقال اأكرث من األف �سخ�ص 
6
اال�ستئناف والنق�ص خالل فرتة زمنية ق�سرية

يف 2014/1/25، خالل املواجهات التي وقعت خالل اإحياء ذكرى ثورة 25 يناير، والتي 

.
7
اأ�سفرت اأي�ساً عن مقتل اأكرث من مئة متظاهر

وبالرغم من حمالت القمع واالعتقال التي �سنتها ال�سلطات امل�رشية �سّد املتظاهرين 

بعد االنقالب، اإال اأن معار�سي االنقالب وعلى راأ�سهم “التحالف الوطني لدعم ال�رشعية 

ال�سوارع،  يف  احتجاجية  فعاليات  تنظيم  يف  ا�ستمّروا  ملر�سي،  املوؤيد  االنقالب”  ورف�ص 

وحما�سبة  ال�سيا�سيني،  املعتقلني  عن  الفوري  واالإفراج  االنقالب  باإ�سقاط  مطالبني 

�سهلة  لالنقالب  املعار�سة  االأ�سوات  اإ�سكات  عملية  تكن  مل  الدماء.  �سفك  يف  املت�سببني 

ثالثة  عب  املعار�سني  مع  تعامل  م�رش  يف  اجلديد  النظام  اأن  من  الرغم  على  ومي�رشة، 

.
8ً
م�سارات متوازية: حما�رشتهم قانونياً، وقمعهم اأمنياً، وت�سويههم اإعالميا

حممد العلي، مرجع �سابق.  
5

موقع راديو �سوا، 2013/12/22، انظر:  
6

http://www.radiosawa.com/content/egypt-trials-activists-/239801.html

حممد العلي، مرجع �سابق.  
7

املرجع نف�سه.  
8
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ومنذ و�سول ال�سي�سي اإىل احلكم، وا�سلت ال�سلطات االإنفاذ املت�سدد حلظر التظاهر 

اتبعت  كما  روتيني،  نحو  وعلى  بالقوة  للحكومة  املعار�سة  املظاهرات  وتفريق  فعلياً، 

ال�سلطات �سيا�سة القمع اجل�سدي تكتيكاً اأ�سا�سياً للتعامل مع اأع�ساء االإخوان والن�سطاء 

العلمانيني على ال�سواء.

املحيطة  االأحداث  يف  �سخ�ساً   20 عن  يقل  ال  ما  ُقتل   2015 يناير  الثاين/  كانون  ففي 

بالذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، من بينهم النا�سطة الي�سارية �سيماء ال�سباغ، ووجهت 

اأي�ساً  اأمرت  لكنها  ال�سباغ،  مقتل  يف  املركزي  االأمن  قوات  اأفراد  اأحد  اإىل  االتهام  النيابة 

.
بحب�ص 17 �سخ�ساً ممن �سهدوا مقتلها بتهمة “خرق قانون التظاهر”9

19 �سخ�ساً على االأقل من م�سجعي كرة  ويف �سباط/ فباير من ال�سنة نف�سها، تويف 

اإطالق ال�رشطة للغاز امل�سيل للدموع على ح�سد  اأمام معلب القاهرة بعد  القدم يف تدافع 

من مئات امل�سطفني للعبور من ممر معدين م�سور باحلواجز. وقد وجهت النيابة االتهام 

اإىل اأفراد اإحدى روابط امل�سجعني واإىل من زعمت اأنهم اأع�ساء من االإخوان، لكنها اأعفت 

.
10

رجال ال�رشطة من امل�سوؤولية

الفرتة  يف  واإعالمياً  �سحفياً  �سبعني  من  اأكرث  امل�رشية  االأمن  قوات  اعتقلت  كما 

. ور�سدت املفو�سية امل�رشية 
11

اأفرج عن ع�رشة منهم فقط  ،2014/6/30–2013/6/30

حكم  من  االأول  العام  خالل  ال�سحفيني  �سّد  االنتهاكات  تزايد  واحلريات  للحقوق 

منع  واقعة   250 من  اأكرث  بينها  انتهاكاً   658 وقوع  اإىل  تقريرها  يف  واأ�سارت  ال�سي�سي، 

�سحفيني من اأداء عملهم. كما ك�سفت يف تقريرها عن حدوث اأكرث من 350 اعتداء ما بني 

.
12

ج�سدي، واحتجاز، وتوقيف، وحب�ص، وم�سادرة، وته�سيم معدات

ال �سّك اأن هذه االإجراءات من قبل ال�سلطات امل�رشية اأدت اإىل اإحلاق ال�رشر باحلراك 

ال�سعبي والثوري وحدَّت من وتريته، اإال اأن املظاهرات واالحتجاجات املناه�سة لالنقالب 

مر�سحة  وهي  ال�سطور،  هذه  كتابة  حتى  م�ستمرة  زالت  ما  اجلديد  ال�سيا�سي  والنظام 

ومع  واالقت�سادية  االأمنية  ال�سيا�سات  جتاه  ال�سعبي  ال�سخط  ازدياد  ب�سبب  للت�ساعد 

م�رش - عام من االنتهاكات يف ظل قيادة ال�سي�سي، موقع هيومن رايت�ص ووت�ص، 2015/6/8، انظر:  
9

https://www.hrw.org/ar/news/2015/06/08/270193

املرجع نف�سه.  
10

عام على حكم ال�سي�سي: حالة حقوق االإن�سان تراجعت كثرياً، موقع ر�سيف 22، 2015/6/9، انظر:  
11

http://raseef22.com/politics/2015/06/09/human-rights-after-one-year-of-sisi-in-office

http://bit.ly/1UpiNOh :اجلزيرة.نت، 2015/8/4، انظر  
12
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النظام  داخل  ت�سدعات  حدوث  اإىل  باالإ�سافة  املاأزق،  من  للخروج  �سيا�سية  روؤية  غياب 

نف�سه، من املرجح اأن تطفو على ال�سطح يف امل�ستقبل القريب.

يف املقابل �سمح الرئي�ص مر�سي ملعار�سيه بالتظاهر والنزول اإىل ال�سارع، على الرغم 

من اأن العديد من التظاهرات كانت تهدف اإىل اإحراج مر�سي واإ�سعاف حكمه، واإظهاره 

كاأنه ال يحظى بتاأييد �سعبي. 

وقد برزت خالل عهد مر�سي “التظاهرات الفئوية”؛ التي يقوم بها قطاع عمايل معني 

من  واملت�رشرون  العميقة  الدولة  اأركان  عمل  والتي  اخلا�سة،  م�ساحله  حتقيق  بهدف 

حكم مر�سي على اإذكائها وتاأجيجها، باالإ�سافة اإىل تفاقم اأزمتي الوقود والكهرباء، اللتني 

اُتخذتا كاأحد اأهم الذرائع لقلب الراأي العام على مر�سي واالنقالب عليه.

لقد كانت حرية التظاهر مكفولة يف عهد مر�سي ب�سكل غري م�سبوق، واإذا كانت اأخطاء 

املرحلة احلالية واملراحل ال�سابقة هي ب�سبب القمع، فلرمبا كان “اخلطاأ” يف عهد مر�سي 

اأراد �رشاً  هو ب�سبب احلرية غري امل�سوؤولة، التي حتولت لفو�سى، والتي مكنت كل من 

بالثورة، من متويل ودعم جهات وقوى واإعالميني وقنوات تلفزيونية من اأجل اإ�سقاط 

اأن  نف�سه  له  ت�سول  من  كل  بات  وقد  امل�سادة،  الثورة  منظومة  �سمن  والعمل  الرئي�ص، 

والطرقات  ال�ساحات  يف  فو�سى  واإحداث  احلياة،  �سّل  على  قادراً  النظام  هذا  ي�سع�سع 

بدون ح�سيب وال رقيب. 

التي كانت �سائدة خالل عهد مر�سي، فقد ذكر تقرير  التظاهر  وكموؤ�رش على حرية 

الرئا�سية، يحمل  االأول لوالية مر�سي  العام  امل�رشية مبنا�سبة مرور  الرئا�سة  اأ�سدرته 

االنتقادات  التقرير  وت�سمن  وحتديات”،  خطوات  امل�رشية..  الرئا�سة  من  “عام  عنوان 

اأن  التقرير  وذكر  طالته،  التي  وال�سائعات  مر�سي،  لها  تعر�ص  التي  واالحتجاجات 

وم�سادمة  مظاهرة   5,821 بلغت  مر�سي  الرئي�ص  لها  تعر�ص  التي  االحتجاجات 

وا�ستباكات، مبعدل 485 مظاهرة كل �سهر، و7,709 وقفات احتجاجية وفئوية، مبعدل 

. مع 
13

557 وقفة احتجاجية كل �سهر، و24 دعوة ملليونية، مبعدل مليونيتني كل �سهر

اأن اأعداد امل�ساركني فيما ي�سمى املليونيات، مل يكن يتجاوز ب�سعة اآالف يف اأحياء عديدة.

وانظر:  /http://morsifirstyear.com؛  يف:  وحتديات،  خطوات   - امل�رشية  الرئا�سة  من  عام  موقع  انظر:   
13

�سائعات املعار�سة خالل عام من حكم الرئي�ص، موقع يوتيوب، يف:

https://www.youtube.com/watch?v=ys5o8RlBcTo&feature=youtu.be 
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اأح�سى  فقد  مر�سي،  والية  من  االأول  العام  يف  االأبرز  امللمح  كانت  ال�سائعات  والأن 

التقرير 50 اإ�ساعة وخباً كاذباً، ومن هذه االإ�ساعات الكاذبة:

مبعوث  الغنو�سي،  را�سد  لل�سيخ  رئا�سية  قالدة  ي�سلم  الرئي�ص  جنل 

من  عدد  اأمني:  م�سدر  اليمني،  حلف  ليلة  اجلمهورية  رئي�ص  زار  اإ�رشائيلي 

ال�سعب..  جمل�ص  عودة  قرار  مر�سي،  عنهم  اأفرج  ممن  رفح  هجوم  منفذي 

�سباحة حمام  تطلب  الرئي�ص  زوجة  الق�ساء،  اأحكام  بانتهاك  الرئي�ص   اتهام 

ـ 12 مليون جنيه ]1.69 مليون دوالر[، تكلفة تاأمني �سالة الرئي�ص 3 ماليني جنيه  ب

مليار   1.3 الدولة  يكلف  وتاأمينه  الرئي�ص  موكب  دوالر[،  مليون   0.422[
التهدئة يف غزة،  اأداء مر�سي يف  اأمريكا را�سية عن  ]183 مليون دوالر[،  جنيه 

االقت�ساد امل�رشي يقرتب من حالة االإفال�ص، بع�ص التغيريات يف قيادات وزارة 

الدفاع.. اأخونة اجلي�ص، �سفقة الع�سكر واالإخوان، االإخوان دبروا مقتل اجلنود 

الإقالة امل�سري، زيارة الرئي�ص لل�سعودية.. االدعاء باأن اال�ستقبال ال يليق مب�رش 

لعدم و�سع علم م�رش خلف الرئي�ص، دولة خليجية تطلب تاأجري االآثار امل�رشية 

تاأجري  العر�ص يت�سمن  200 مليار دوالر..  بالكامل ملدة خم�ص �سنوات مقابل 

ونقل  علني  مزاد  يف  االأق�رش  وعابد  �سنبل  واأبو  الهول  واأبو  الثالثة  االأهرامات 

خمتلفة،  حمافظات  يف  تعيينهم  مّت  اإخوان  األف   12 للخارج،  اإىل  االأثرية  القطع 

ت�سمم طالب االأزهر موؤامرة اإخوانية، خباء: يف عهد مر�سي.. حاليب و�سالتني 

.
14

هدية لل�سودان

فتارة  التظاهرات،  هذه  مع  تعاملها  يف  م�سبوهاً  دوراً  االأمنية  االأجهزة  مار�ست  وقد 

كانت تف�سح املجال اأمام الكثري من هذه التحركات الإظهار �سعف التاأييد ملر�سي ونظامه، 

فتن�سحب من ال�ساحات مف�سحة الطريق اأمام احلرق والتدمري واإغالق الطرقات، وهذا ما 

حدث خالل التظاهرات التي وقعت اأمام ق�رش االحتادية يف كانون االأول/ دي�سمب 2012، 

عندما حاول متظاهرون ان�سم اإليهم جمموعة كبرية من “البلطجية” اقتحام الق�رش بعد 

االإعالن الد�ستوري، ومل تتدخل االأجهزة االأمنية املوكل اإليها حرا�سة الق�رش ملنع عملية 

االقتحام، ما اأدى اإىل �سدامات بني هذه اجلموع وبني جمموعة من اأن�سار الرئي�ص مر�سي 

جاوؤوا حلماية الق�رش. وتارة اأخرى كانت االأجهزة االأمنية تبط�ص باملتظاهرين بطريقة 

وح�سية؛ لت�ستعدي املواطنني �سّد مر�سي وتظهره كدكتاتور يقمع �سعبه.

املراجع نف�سها.  
14

مالحظة: �سعر �رشف اجلنيه امل�رشي مقابل الدوالر االأمريكي يف 2013/6/23 ي�ساوي 0.14072.
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مل تقت�رش حرية التعبري على احلق يف التظاهر، ولكن �سملت اأي�ساً الف�ساء االإعالمي، 

االإعالم حولت هذه  الزائد عن حّده، جتاه حرية  اأن ت�سامح احلكم  البع�ص راأى  اأن  غري 

رئي�ص  عفيفي  اإ�سالم  اأن  كيف  �ساهدنا  وقد  م�سوؤول،  غري  اإعالمي  انفالت  اإىل  احلرية 

حترير �سحيفة الد�ستور، ال�سحفي الوحيد الذي حكم الق�ساء بحب�سه احتياطياً بتهمة 

اأقّر مر�سي قانوناً جديداً  اإهانة رئي�ص اجلمهورية، مل ي�ستمر حب�سه ليلة واحدة؛ حيث 

املجيد  عبد  امل�ست�سار  العام  النائب  واأمر  الن�رش،  ق�سايا  يف  االحتياطي  احلب�ص  باإلغاء 

.
15

حممود باالإفراج عن اإ�سالم عفيفي ومل يبِت ليلة يف ال�سجن

الرئي�ص مر�سي، وهو ما  لقد راأينا كيف قام االإعالمي با�سم يو�سف بالتطاول على 

مل ُيتح له يف عهد االنقالب الع�سكري الذي �سارك يو�سف يف التمهيد له، ومثَّل برناجمه 

الديقراطية  حّق  يف  لي�ص  يوليو،   3 النقالب  التمهيد  و�سائل  اأحد  البامج”  “برنامج 
فقط ولكن يف حّق الثورة وحرية ال�سحافة. غري اأن يو�سف مل يجروؤ على ال�سخرية من 

دون  ال�سي�سي  حول  هم  الذين  من  �سخريته  تكون  اأن  على  العزم  عقد  لذلك  ال�سي�سي، 

 .
16

جب على الرحيل
ُ
وقف البنامج واأ

ُ
االقرتاب من ذات احلاكم اجلديد، ويف النهاية اأ

ب. عمليات القتل والغت�شاب والتعذيب يف ال�شجون:

التعذيب واالغت�ساب  اأعمال  3 يوليو، حتى عادت  انقالب  اأيام على  مل مت�ِص �سوى 

والقتل داخل اأماكن االعتقال واالحتجاز وال�سجون امل�رشية، اإىل �سابق عهدها قبل ثورة 

25 يناير، وباتت هذه االأعمال متار�ص بطريقة منهجية واأكرث �رشا�سة من ذي قبل؛ من 

اأجل كّي الوعي لدى املواطن امل�رشي، والرجوع به اإىل زمن اخلوف من احلاكم. 

ممار�سة  اإىل  بالعودة  كبرياً  حرجاً  اختالفها،  على  امل�رشية  االأمنية  االأجهزة  جتد  مل 

هوايتها ال�سابقة املليئة بالتجاوزات واالنتهاكات �سّد اأطياف املعار�سة، خ�سو�ساً اأنها 

تزامنت مع حملة حتري�ص و�سيطنة من ِقبل اأذرع الدولة االإعالمية وال�سيا�سية واالأمنية، 

مدعومة من اأحزاب ليبالية ونا�رشية، وحتت غطاء اجلهاز الق�سائي الذي مل يرتدد يف 

اإ�سدار “االأحكام امل�سيّ�سة” �سّد املعار�سني.

حزيران/ يف  والتعذيب  العنف  �سحايا  لتاأهيل  الندمي  ملركز  تقرير  اأ�سار   فقد 

لل�سي�سي  االأول  العام  يف  املواطنني  �سّد  ال�رشطة  انتهاكات  اإجمايل  اأن  اإىل   ،2015 يونيو 

http://www.alarabiya.net/articles/2012/08/23/233760.html :موقع العربية.نت، 2012/8/24، انظر  
15

http://bit.ly/266ZUaU :موقع م�رش العربية، 2014/7/3، انظر  
16
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�سمت 289 حالة تعذيب، و272 حالة وفاة، و119 حالة اختفاء ق�رشي، و97 حالة اإهمال 

طبي، و63 حالة اإ�سابة نتيجة اإطالق نار يف ال�سارع، و52 حالة تكدير جماعي، و27 حالة 

تعذيب جماعي، و27 حالة �رشب، و16 حالة اعتداء جن�سي، و15 حالة اعتقال رهائن، 

جن�سي، حتر�ص  حاالت  و8  التعذيب،  عن  نتجت  الإ�سابات  طبي  اإهمال  حاالت   و10 

و7 حاالت تنفيذ حكم اإعدام، و3 حاالت احتجاز اأهايل يف اأثناء زيارة ال�سجون، وحالتي 

.
17

اعتقال ثم وفاة

وجود اإىل  واحلريات،  للحقوق  امل�رشي  املر�سد  عن  �سادرة  تقارير  اأ�سارت   كما 

ُيعزى  الذي  االأمر   ،2015/6/1–2013/6/30 الفرتة  يف  ال�سجون،  داخل  قتل  حالة   139

لتو�سيع  وال�رشطة  اجلي�ص  لقوات  املجال  فتح  اإىل  اأدت  التي  الطوارئ،  حالة  فر�ص  اإىل 

يف  املدنيني  بحق  املرتكبة  االنتهاكات  كمية  اأن  املر�سد  واأكد  املدنيني.  بحق  انتهاكاتها 

ارتكابه  مّت  ما  فاقت  الطوارئ  حالة  لتطبيق  االأوىل  ال�ستة  االأ�سهر  خالل  �سيناء  �سمال 

اأيلول/ يف  �سيناء  �سمال  يف  االإرهاب  على  احلرب  ي�سمى  ما  بداية  منذ  كامل،  عام   يف 

.
�سبتمب 182013

يف  ن�رشته  لها  تقرير  يف  البيطانية   The Guardian اجلارديان  �سحيفة  وحتدثت 

2014/6/22، عن �سهادات مروعة، ُترتكب يف ال�سجون ال�رشية يف م�رش يف عهد ال�سي�سي، 

�سجون  يف  للتعذيب  يتعر�سون  املفقودين  امل�رشيني  من  العديد  “اإن  التقرير:  يف  وجاء 

ع�سكرية �رشية من دون �سدور اأّي حكم ق�سائي باحتجازهم”، حيث اإن هناك 16 األف 

.
�سجني مّت اعتقالهم منذ نهاية متوز/ يوليو 192013

كما احتجزت ال�سلطات امل�رشية ما ال يقل عن 41 األف �سخ�ص بني متوز/ يوليو 2013 

واأيار/ مايو 2014، ووجهت اإليهم االتهامات وحكمت عليهم، مما ت�سبب يف ال�سغط على 

ال�سجون امل�رشية ومفاقمة ظروف االكتظاظ القائمة يف اأق�سام ال�رشطة ومديريات االأمن، 

العربي، التلفزيون  �سبكة  موقع  اإجمايل،  كرقم  تدرج  فرداً  متوت  م�رش..  يف  التعذيب  �سفوت،  اأحمد   
17 

http://bit.ly/25NpPaS :ت�رشين الثاين/ نوفمب 2015، انظر

املر�سد  موقع  ال�سي�سي،  حكم  من  االأول  العام  يف  ال�سيا�سيني  للمعتقلني  العادلة  غري  املحاكمات  حول  تقرير   
18

http://www.slideshare.net/ssuserd93812/ss-50339900 :امل�رشي للحقوق واحلريات، 2015/7/9، انظر

بي بي �سي، 2014/6/23، انظر: http://www.bbc.com/arabic/inthepress/2014/06/140622_monday_press؛   
19

وانظر:

The Guardian newspaper, London, 22/6/2014, https://www.theguardian.com/world/2014/

jun/22/disappeared-egyptians-torture-secret-military-prison
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وحيث قامت وزارة الداخلية باحتجاز البع�ص، بدون حماكمة يف حاالت كثرية. وقد ذكر 

املجل�ص القومي حلقوق االإن�سان يف تقريره املن�سور يف 2015/5/31، والذي يغطي فرتة 

حزيران/ يونيو 2013 – كانون االأول/ دي�سمب 2014، اأن ال�سجون امل�رشية خالل هذه 

تلك  من   %300 ال�رشطة  واأق�سام  اال�ستيعابية،  طاقتها  من   %160 توؤوي  كانت  الفرتة، 

تت�سمن قواعد ع�سكرية ومواقع  ال�سلطات مقرات غري ر�سمية  ا�ستخدمت  الطاقة. كما 

املقرات  تلك  يف  املعاملة  واإ�ساءة  التعذيب  ويار�ص  املحتجزين،  الإيواء  االأمنية  لالأجهزة 

.
20

على نحو روتيني

الق�ساة على املوافقة على فرتات مطولة من احلب�ص االحتياطي للمتهمني من  وداأب 

قوات  الأفراد  ال�سماح  مع  للحكومة،  املعار�سني  والن�سطاء  امل�سلمني  االإخوان  اأع�ساء 

احتجاز مّت  واحدة  ق�سية  ويف  بكفالة.  باخلروج  ال�سي�سي  موؤيدي  من  وغريهم   االأمن 

494 �سخ�ساً، اعتقلوا من م�سجد الفتح يف القاهرة يف اآب/ اأغ�سط�ص 2013 يف اأثناء تداعيات 

.
21ً

االنقالب على مر�سي، وجرت حماكمتهم معا

على  املعتقلني  من  �سخ�ساً   7,389 اإن  الداخلية  وزارة  قالت   2014 يوليو  متوز/  ويف 

ا�سطر كما  االحتياطي.  احلب�ص  يف  ظلوا  مر�سي  بعزل  املحيطة  اال�سطرابات   خلفية 

200 من طلبة املدار�ص الثانوية املحتجزين اإىل تاأدية امتحانات الثانوية العامة يف ال�سجن 

.
خالل العام الدرا�سي 222015/2014

اأثناء  يف  وفاة  حالة   124 عن  يقل  ال  ما  امل�رشية  احلقوقية  املنظمات  وثقت  وقد 

االحتجاز منذ اآب/ اأغ�سط�ص 2013 وحتى 2015/6/8، نتيجة لالإهمال الطبي اأو التعذيب 

 اأو اإ�ساءة املعاملة. وقالت م�سلحة الطب ال�رشعي التابعة لوزارة العدل يف كانون االأول/

دي�سمب 2014، اإن ما ال يقل عن 90 �سخ�ساً توفوا يف �سنة 2014 يف اأق�سام ال�رشطة يف 

حمافظتي القاهرة واجليزة وحدهما. كما تويف ثالثة على االأقل من اأع�ساء البملان من 

االإخوان يف اأثناء االحتجاز. ويف اأيار/ مايو 2015 وّثق مركز الندمي لتاأهيل �سحايا العنف 

االإن�سان،  حلقوق  القومي  املجل�ص  موقع   ،2014–2013 العا�رش  االإن�سان  حلقوق  القومي  املجل�ص  تقرير   
20

http://www.nchregypt.org/index.php/activities/2010-02-07-16-22-57/2010- 2015/5/31، انظر: 

02-07-16-23-32/1586-annual-report-10.html

م�رش - عام من االنتهاكات يف ظل قيادة ال�سي�سي، هيومن رايت�ص ووت�ص، 2015/6/8.  
21

املرجع نف�سه.  
22
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وبينها االأرجح،  على  عنها  امل�سوؤولة  هي  االأمن  قوات  اإن  قال  وفاة  حالة   23  والتعذيب 

اختفاء بعد  وقعتا  و2  التعذيب،  نتيجة  و3  الطبي،  االإهمال  نتيجة  حاالت   4 

.
23

ال�سحية

وفتحت النيابة التحقيق يف ق�سية واحدة، هي وفاة املحامي كرمي حمدي، ومّت اعتقال 

اثنني من �سباط االأمن الوطني يف 2015/2/25 على ذمة التحقيق، فاأفرجت عنهما اإحدى 

وبدالً   .2015/3/28 يف  اأمريكية(  دوالرات   1,310( جنيه  األف   15 قدرها  بكفالة  املحاكم 

من اإعادة تقييم �سيا�سات احلب�ص االحتياطي ملواجهة اتهامات اإ�ساءة املعاملة، اأو اإ�سقاط 

التهم املوجهة اإىل املحتجزين دون وجه حّق، اأ�سدرت وزارة الداخلية قرارات لتخ�سي�ص 

.
24

بع�ص اأق�سام ال�رشطة ك�سجون

 مل تقت�رش احلملة القمعية القا�سية وحملة االعتقاالت التي بداأت عقب انقالب 3 يوليو

من  املعار�سني  الن�سطاء  لت�سمل  امتدت  بل  االإ�سالمي،  التيار  من  املعار�سني  على 

العلمانيني؛ ومن بني هوؤالء يارا �سالم وماهينور امل�رشي املدافعتني عن حقوق االإن�سان. 

وح�سل معار�سون علمانيون اآخرون على اأحكام مطولة بال�سجن يف حماكمات جماعية، 

ففي �سباط/ فباير 2015 ُحكم على النا�سط اأحمد دومة، املحكوم م�سبقاً، بال�سجن ثالثة 

املوؤبد  بال�سجن  اآخرين  و229  نافع،  هند  املراأة  حقوق  عن  املداِفعة  وعلى  اأي�ساً،  اأعوام 

.
للم�ساركة بـ“اأحداث جمل�ص الوزراء”، والتي وقعت يف كانون االأول/ دي�سمب 252011

اخت�سا�ص  بتو�سيع  مر�سوماً  ال�سي�سي  اأ�سدر   2014 اأكتوبر  االأول/  ت�رشين  ويف 

“كافة املرافق العامة واحليوية” ملدة عامني. ومنذ ذلك  الق�ساء الع�سكري بحيث ي�سمل 

اإىل  2,280 مدنياً  النيابة ما ال يقل عن  اأحالت   2015 احلني وحتى بداية حزيران/ يونيو 

 .Human Rights Watch اإح�ساء هيومن رايت�ص ووت�ص  حماكمات ع�سكرية، بح�سب 

اأطفال  �ستة  االإ�سكندرية على  الع�سكرية يف  املحاكم  اإحدى  2015 حكمت  مايو  اأيار/  ويف 

.
26

بال�سجن ملدة 15 عاماً، بح�سب اجلماعة الوطنية حلقوق االإن�سان والقانون

املرجع نف�سه.  
23

املرجع نف�سه.  
24

املرجع نف�سه. وانظر اأي�ساً: بي بي �سي، 2015/2/4، انظر:   
25

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/02/150204_egypt_douma_sentence

م�رش - عام من االنتهاكات يف ظل قيادة ال�سي�سي، هيومن رايت�ص ووت�ص، 2015/7/8.  
26
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ووت�ص  رايت�ص  هيومن  منظمة  اأ�سدرت  ال�سلطة،  ال�سي�سي  لتويل  االأوىل  الذكرى  ويف 

االإن�سان”، فقد  “انتهاكاً �سارخاً حلقوق  ال�سي�سي �سهد  اأن عهد  اإىل  اأ�سارت فيه  تقريراً 

�سهد العام االأول من عهده، مقتل عدد كبري من املتظاهرين، وغياب املحا�سبة على قيام 

قوات االأمن باالعتداء على املتظاهرين، كما �سهد عمليات احتجاز جماعية، وحماكمات 

ع�سكرية للمدنيني، واملئات من اأحكام االإعدام واالإجالء الق�رشي الآالف العائالت من �سبه 

.
27

جزيرة �سيناء

مل تقت�رش االنتهاكات على جرائم التعذيب اجل�سدي بل تعدتها اإىل اجلرائم اجلن�سية، 

 The Worldwide Movement االإن�سان  حلقوق  الدولية  الفدرالية  تقرير  حمل  فقد 

موّثقة  �سهادات   ،2015 مايو  اأيار/  يف  �سدر  الذي   ،For Human Rights )FIDH(

حلاالت تعر�ست لعنف جن�سي داخل ال�سجون، واأكدت املنظمة اأن “العنف اجلن�سي يتم 

ا�ستخدامه ك�سالح للقمع”، بعد تويل ال�سي�سي للحكم. ور�سد التقرير حاالت اغت�ساب 

يف  مر�سي  �سّد  امل�رشي  اجلي�ص  تدخل  خالل  حالة   186 �سمل  جن�سي  واعتداء  جماعي 

.
الفرتة 2013/6/28–282013/7/7

تلك  عن  م�سوؤولة  امل�رشية  ال�سلطات  اإن  االإن�سان  حلقوق  الدولية  الفدرالية  وتقول 

مل  اأنه  املنظمة  وت�سيف  يحدث.  ملا  اإنكارها  اأو  لها  جتاهلها  ب�سبب  �سواء  االنتهاكات، 

اإىل  فيه  دعا  والذي   ،2014 يونيو  حزيران/  يف  ال�سي�سي  خطاب  منذ  تغيري  اأّي  يحدث 

ميدان  يف  واالغت�ساب  التحر�ص  حوادث  بعد  امل�رشي،  املجتمع  يف  اأخالقي”  “اإ�سالح 
ك�سوف  مثل  امل�رشية،  ال�سلطات  تتبناه  االغت�ساب  من  اآخر  نوعاً  هناك  واأن  التحرير، 

اإىل  وتهدف  املعار�سات،  الن�ساء  وت�ستهدف  قانوين،  نطاق  اأّي  خارج  تتم  التي  العذرية 

اإذاللهن وتدمري معنوياتهن، والفئات امل�ستهدفة يف هذا النوع غالباً ما تكون من االإخوان 

العنف اجلن�سي �سّد  ال�سلطات  الطلبة. كما ت�ستخدم  اأو  املعار�سة  التيارات  اأو  امل�سلمني 

اأقارب املعتقلني يف اأثناء الزيارات؛ ما يجعل املعتقلني يرف�سون زيارات من ذويهم كي ال 

.
29

يتعر�سوا مل�سايقات

عام على حكم ال�سي�سي: حالة حقوق االإن�سان تراجعت كثرياً، موقع ر�سيف 22، 2015/6/9.  
27

حلقوق  الدولية  الفدرالية  موقع  م�رش،”  يف  االأمن  قوات  ترتكبه  الذي  اجلن�سي  العنف  الدولة:  نفاق  “ك�سف   
28

 https://www.fidh.org/IMG/pdf/final_egypt_report_web.pdf :ا2015/5/19، انظر  ،fidh االإن�سان

املرجع نف�سه.  
29
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ون�رش موقع ميدل اإي�ست اآي Middle East Eye البيطاين، تقريراً وّثق فيه ا�ستخدام 

النظام امل�رشي العنف اجلن�سي ب�سكل ممنهج الإ�سكات معار�سيه. وذكر التقرير الذي 

من  اجلن�سي  العنف  انت�سار  املعار�سني:  الإ�سكات  كاأداة  “االغت�ساب  عنوان:  حتت  جاء 

الثورة  اأربع �سنوات على  “اإنه بعد مرور  ال�سي�سي”،  قبل ال�رشطة يف م�رش حتت حكم 

اأ�سواأ  امل�رشي حتت حكم  ال�سعب  يقبع  نادت باحلرية والعدل والكرامة،  التي  امل�رشية 

من نظام مبارك الذي ثاروا �سّده يف يناير 2011، حيث اإن عدد املعتقلني ال�سيا�سيني حالياً 

النظام لرتويجه من  االآخر مل�رش، بخالف ما ي�سعى  الوجه  األفاً، وهذا هو   40 يزيد عن 

.
م�رشوعات مثل تفريعة قناة ال�سوي�ص واملوؤمتر االقت�سادي يف �رشم ال�سيخ”30

يتمتع  التي  احلرية  اإىل  ترجع  االغت�ساب  معدالت  يف  “الزيادة  اأن  التقرير  وي�سيف 

بها العاملون يف االأجهزة االأمنية، حيث يتغا�سى النظام عن االنتهاكات التي يرتكبونها، 

العناية  يف  متخ�س�سة  طبيبة  “قالت  املوقع،  مع  حوار  ويف  ذلك”.  على  وي�سجعهم  بل 

االنتقام  يريدون  الذين  بالبلطجية  اأ�سبه  امل�رشي  النظام  اإن  اجلن�سي؛  العنف  ب�سحايا 

يريدون  هم  الداخلية:  جهاز  اإ�سقاط  اأجل  من  خ�سي�ساً  قامت  الأنها  يناير؛  ثورة  من 

هذه  اأن  اإىل  املوقع  وي�سري  االآن”،  ال�سلطة  على  امل�سيطر  هو  مبن  النا�ص  يذكروا  اأن 

االعتداءات لي�ست بال�سيء اجلديد، فقد كانت متار�ص حتت حكم ح�سني مبارك واملجل�ص 

هذه على   Amnesty International الدولية  العفو  منظمة  �سهدت  وقد   الع�سكري، 

.
31

االنتهاكات

وك�سفت �سحيفة ذا اأوبزيرفر The Observer البيطانية ال�سادرة يف 2014/4/13، 

عن حادثتني منف�سلتني الغت�ساب �سابني يف مراكز واأق�سام �رشطة تابعة لنظام ال�سي�سي 

يف م�رش، وعنونت ال�سحيفة لتقريرها بالقول: “ال�رشطة امل�رشية ت�ستخدم االغت�ساب 

ا�سرتاتيجية  اأ�سبح  “االغت�ساب  اأن  اإىل  واأ�سارت  املعار�سة”،  جمموعات  �سّد  ك�سالح 

.
يتو�سع ا�ستخدامها يف م�رش”32

 Rape to silence: Sexual violence by police rampant in Sisi’s Egypt, site of Middle East Eye,  
30

21/9/2015, http://www.middleeasteye.net/news/rape-silence-sisi-s-egypt-rapes-its-citizens-
make-them-toe-line-705146312

Ibid.  
31

 Egyptian police “using rape as a weapon” against dissident groups, The Guardian, 12/4/2014,  
32

http://www.theguardian.com/world/2014/apr/12/egypt-police-rape-dissidents-crackdown-
16000-arrested
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ويف جمال احلريات اأي�ساً، �سهد عهد ال�سي�سي �سدور اأكب عدد من االأحكام الق�سائية 

باالإعدام وال�سجن واحلب�ص �سّد قيادات جماعة االإخوان والن�سطاء ال�سيا�سيني املنتمني 

االأول/  كانون  منذ  املتكررة  التعّهدات  من  الرغم  وعلى  يناير.   25 ثورة  مع�سكر  اإىل 

خمالفة  ق�سايا  يف  املحبو�سني  وال�سابات  ال�سباب  من  عدد  عن  باالإفراج   2015 يناير 

كتابة  حتى  يتحّقق  مل  االأمر  هذا  اأن  اإاّل  ال�سيا�سية،  باالأحداث  واملرتبطة  التظاهر  قانون 

يتجاوز ال  �سئيالً  عدداً  عنها  االإفراج  مّت  التي  الوحيدة  الدفعة  و�سملت  ال�سطور.   هذه 

.
33

165 �سخ�ساً، مّت اختيارهم بع�سوائية من ق�سايا بعينها مل حتَظ باهتمام الراأي العام

لالإفراج عن دفعات جديدة بحجة  اأّي حماوالت  بتعطيل  االأمنية  االأجهزة  قامت  كما 

“احلفاظ على املظهر القوي للنظام وعدم هّز �سورته اأمام الراأي العام”. وهي ال�سورة 
التي ترتكز على نقطتني اأ�سا�سيتني: العداء لالإخوان واعتبارهم “اإرهابيني”، وخما�سمة 

كذلك  اإليها.  واالإ�ساءة  يناير   25 لثورة  املطلق  بتاأييدها  املعروفة  وال�سخ�سيات  القوى 

حاول ال�سي�سي نف�سه االإ�ساءة اإىل ثورة 25 يناير مرات عدة، كان اآخرها عندما و�سفها 

.
باأنها “احلدث الذي جعل م�رش على حافة الهاوية وقّربها من ال�سقوط”34

ومع تطبيق قانون التظاهر، عادت القب�سة االأمنية ت�سيطر على ال�سوارع وامليادين، 

كما عاد نظام “زوار الفجر” يالزمه االختفاء الق�رشي الذي تزايدت حدته، فيما انطلقت 

قبل الداخلية  وزارة  عليها  كانت  التي  ذاتها  بالطريقة  املتظاهرين  ملواجهة  االأمن   قوات 

. ووفق منظمة العفو الدولية يف حزيران/ يونيو 2015، ُتقدر اأعداد املعتقلني يف 
35

25 يناير

.
36

م�رش اأكرث من 41 األف �سخ�ص

يف  والطفل  املراأة  انتهاكات  ر�سد  وحدة  اأ�سدرت  للطفولة،  العاملي  اليوم  ذكرى  ويف 

االنتهاكات  واقع  عن  تقريرها   ،2014/11/20 يف  واحلريات،  للحقوق  امل�رشي  املر�سد 

 ،2015/8/4 لندن،  اجلديد،  العربي  �سحيفة  قراراته،  تدح�سها  الديقراطية”  ال�سي�سي  “اإجنازات  م�رش:   
33

http://bit.ly/1swWyzm :انظر

املرجع نف�شه.  
34

املعار�سة يف عهد مر�سي وال�سي�سي.. بني الت�سادم وامل�ساملة، موقع كالم اأخبار، 2015/11/18، انظر:  
35

http://www.kalamakhbar.com/Details.aspx?I=14711998

بي بي �سي، 2016/1/7، انظر:  
36

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/01/151217_prison_conditions_egypt
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التي ترتكب بحق االأطفال املتهمني يف ق�سايا �سيا�سية يف م�رش منذ 2013/6/30 وحتى 

2014/11/20 حتت عنوان “اأطفال االعتقال”، اأ�سارت فيه اإىل اعتقال 2,170 طفالً خالل 

،217 قتل  فيما  املختلفة،  االحتجاز  اأماكن  داخل  منهم  طفالً   370 زال  ما  الفرتة،   هذه 

واأ�سار  االأطفال.  �سّد  جن�سي  عنف  حالة   78 منها  طفالً   948 بحق  انتهاكات  ووقعت 

بر�سا�ص  12 طفالً  ال�سي�سي، قتل  االأوىل من حكم  املئة يوم  اأنه خالل فرتة  اإىل  التقرير 

االعتداء  ومّت  االحتجاز،  مقرات  داخل  طفالً   72 تعذيب  ومّت  طفالً،   144 واعتقل  حّي، 

اأطفال  بحق  باالإعدام  اأحكام  و�سدرت  االحتجاز،  مقرات  داخل  طفالً   26 على  جن�سياً 

.
37

ق�رش واأخرى بال�سجن

تقريراً  واحلريات  للحقوق  امل�رشي  باملر�سد  والتوثيق  الر�سد  وحدة  واأ�سدرت 

م�رش  يف  االحتجاز  اأماكن  بداخل  القانون  اإطار  خارج  القتل  الر�سمية:  “املقابر  بعنوان 

منذ 2013/6/30 وحتى االأول من حزيران/ يونيو 2015”، وقالت الوحدة اإن هذه الفرتة 

اأعداد  الوفيات بداخل مراكز االحتجاز املختلفة من ناحية  اأعداد  �سهدت حتوالً كبرياً يف 

.
38

املتوفني وحاالت التعذيب حتى املوت

يخ�ص  فيما  ممنهجة  �سيا�سة  انتهجت  امل�رشية  االأمن  �سلطات  اأن  التقرير  واأو�سح 

حاالت االعتقال التع�سفي بحق املعار�سني للنظام الع�سكري يف م�رش ب�سكل غري م�سبوق 

املمنهجة  ال�سيا�سة  اأدت هذه  2013/6/30، وقد  اأحداث  امل�رشي احلديث منذ  التاريخ  يف 

املختلفة، والتي  اأماكن االحتجاز  بداخل  املعتقلني  اأعداد غفرية من  اإيداع  اإىل  االعتقال  يف 

اأ�سبحت ال تت�سع ب�سبب اأعداد املعتقلني وانتهاج االعتقال كو�سيلة مهمة من و�سائل قمع 

املعار�سني للنظام الع�سكري يف م�رش، وفيما يلي نتائج وحدة الر�سد والتوثيق باملر�سد 

اأماكن االحتجاز  القانون بداخل  اإطار  القتل خارج  امل�رشي للحقوق واحلريات حلاالت 

:
املختلفة، خالل الفرتة 2013/6/30–392015/6/1

 ،2014/11/20 واحلريات،  للحقوق  امل�رشي  املر�سد  والطفل،  املراأة  انتهاكات  ر�سد  وحدة  االعتقال،  اأطفال   
37

http://www.slideshare.net/ssuserd93812/ss-41800017 :انظر

املر�سد امل�رشي   ،2015/6/1 2013/6/30 وحتى  القتل بداخل مراكز االحتجاز منذ  الر�سمية: حاالت  املقابر   
38

للحقوق واحلريات، 2015/6/8، انظر:

http://www.slideshare.net/ssuserd93812/30-2013-2015

املرجع نف�سه.  
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جدول رقم )1(: �شحايا الحتجاز منذ 2013/6/30 وحتى 402015/6/1

�شجونمكان عملية القتل
اأق�شام 

ال�رشطة

حماكم 

ونيابات

�شجون 

الع�شكرية

دور 

الرعاية

غري 

معروف
املجموع

63544216130من�شور

11139–39962ال�شي�شي

1021506227269املجموع

جدول رقم )2(: نوع �شحايا الحتجاز منذ 2013/6/30 وحتى 412015/6/1

املجموعجنائية�شيا�شيةنوع ال�شحية

6169130من�شور

31108139ال�شي�شي

92177269املجموع

حاالت  بع�ص  من  مر�سي  عهد  يف  االحتجاز  واأماكن  واملعتقالت  ال�سجون  تخُل  مل 

التعذيب، لكن من الظلم ن�سب هذه التجاوزات اإىل الرئي�ص مبا�رشة، الأن االأجهزة االأمنية 

التي كانت متار�ص القتل والتعذيب اإبان عهد مبارك مل تتغري ومل يت�سنَّ تطهريها واإعادة 

ت�سكيلها من جديد، وال �سّن الت�رشيعات التي تكفل حما�سبة هذه االأجهزة عند تق�سريها، 

فالفرتة التي حكم فيها مر�سي مل تكن كافية، كما اأن مر�سي مل يكن ذا �سلطة فعلية على 

القمع  ممار�سات  اأن  كيف  راأينا  وقد  الإ�سقاطه.  ي�سعون  قادتها  كان  التي  االأجهزة  هذه 

فاقت  وقد  ال�سي�سي  عهد  يف  بقوة  عادت  واملعتقالت،  ال�سجون  داخل  والتعذيب  والقتل 

عهد مبارك نف�سه.

املرجع نف�سه.  
40

املرجع نف�سه.  
41
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القتلى امل�رشيني داخل اأماكن الحتجاز منذ 2013/6/30 وحتى 422015/6/1

والقتل  التعذيب  حاالت  والتعذيب،  العنف  �سحايا  لتاأهيل  الندمي  مركز  ر�سد  وقد 

اإىل   2012/7/30 من  الفرتة  يف  مر�سي  عهد  خالل  امل�رشية  واملعتقالت  ال�سجون  داخل 

 :
43

2013/5/31، وجاءت على النحو التايل

املرجع نف�سه.  
42

انظر:  العنف والتعذيب،  لتاأهيل �سحايا  الندمي  االإخوان، موقع مركز  التعذيب يف م�رش خالل عام من حكم   
43

https://docs.google.com/file/d/0B1qqm_EjPpz8b3ZnSVBJVV9TSTA/edit
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جدول رقم )3(: حالت التعذيب والقتل داخل ال�شجون واملعتقالت امل�رشية خالل عهد 

مر�شي، يف الفرتة 2012/7/30–442013/5/31

قتل/ وفاةتعذيبالفرتة

2012/12/31–2012/7/307756

2013/5/31–2013/1/1282161

359217اإجمايل 11 �شهر من حكم الرئي�س مر�شي

عليهم  القب�ص  مّت  الذين  االأطفال  عدد  اأن  الطفل  حلقوق  امل�رشي  االئتالف  ذكر  كما 

عن  الدفاع  جبهة  اأعلنت  كما  طفالً.   383 بلغ   ،2013/3/26 وحتى   2013/1/25 منذ 

 متظاهري م�رش يف 2013/5/25، اأن عدد من مّت اعتقالهم يف عهد الرئي�ص مر�سي و�سل اإىل

.
45ً

3,460 معتقال

من اجلدير ذكره، اأن ال�سلطات امل�رشية اأمرت يف �سباط/ فباير 2016، باإغالق مركز 

يف  النا�سطة  احلكومية  غري  املنظمات  من  وهو  والتعذيب،  العنف  �سحايا  لتاأهيل  الندمي 

.
46

جمال الدفاع عن حقوق االإن�سان

الفرتة  يف  مر�سي  الرئي�ص  عهد  يف  القتلى  حول  تقريراً  ثورة  ويكي  موقع  ون�رش 

2012/7/1–2013/7/3، حيث اأح�سى التقرير �سقوط 470 قتيالً يف 26 حمافظة خمتلفة. 

ويف تف�سيل اأنواع حوادث القتل، فقد ذكر التقرير اأن:

طائفية، اأحداث  يف  قتيالً  و39  �سيا�سية،  اأحداث  يف  �سقطوا  قتيالً   172 

عمالية، تظاهرات  يف  واحداً  وقتيالً  اجتماعية،  احتجاجات  خالل  قتيالً   و17 

و48 حالة وفاة داخل اأماكن االحتجاز، و48 قتيالً نتيجة ا�ستخدام مفرط للقوة، 

و28 قتيالً ب�سبب اأعمال اإرهابية، و7 قتلى خالل حمالت اأمنية، و110 حالة وفاة 

املرجع نف�سه.  
44

املرجع نف�سه.  
45

http://bit.ly/1UfFYk0 :اجلزيرة.نت، 2016/4/6، انظر  
46
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مدنياً،  قتيالً   399 هناك  القتلى  اإجمايل  بني  ومن  ج�سيم.  اإهمال  حوادث  نتيجة 

الن�ساء  من  قتلى  و9  �سحفيان  قتيالن  جي�ص..،  قتيل  و19  �رشطة،  قتيل  و52 

ُقتلوا خالل الفرتة الزمنية ذاتها، ومل  طالباً  18 عاماً و86  قا�رشاً دون الـ  و93 

.
47

يتم ح�رش قتلى من امل�سعفني امليدانيني

ب�سيا�سة  ل�سقوطهم  مبا�رشة  �سلة  ال  ال�سحايا  هوؤالء  اأن  االأهم  املالحظة  اأن  غري 

اأداء االأجهزة يف  اأو دعم تياره �سيا�سياً، واإمنا ل�سوء  الرئي�ص وال بعمليات قمعية لدعمه 

التعامل مع النا�ص.

ج. عمليات الإعدام امليداين:

املتتالية،  املجازر  بارتكاب  الثوري  احلراك  وقف  يف  الع�سكري  النظام  ف�سل  بعد 

اجلديد  النظام  وعجز  االنقالب  معار�سي  من  االآالف  ع�رشات  اعتقال  اإىل  باالإ�سافة 

ج�سدية  ت�سفية  عمليات  االأمنية  االأذرع  مار�ست  بالقوة،  الع�سكري  احلكم  تر�سيخ  عن 

مبا�رشة للمعار�سني، زادت وتريتها بعد تعيني جمدي عبد الغفار وزيراً للداخلية يف عهد 

ال�سي�سي يف 2015/3/5. وقد اأخذت هذه الت�سفيات اأ�سكاالً متعددة، فاإما اأن تكون يف اأثناء 

عمليات االعتقال، اأو بعد �ساعات من االختطاف على يد عنا�رش ال�رشطة.

الفرتة يف  فاإنه  بريطانيا،  يف  االإن�سان  حلقوق  العربية  للمنظمة  بيان   وح�سب 

2013/7/3–2016/1/9، بلغ عدد من مّت توثيق مقتله بالت�سفية املبا�رشة من قبل قوات 

تتوافر  مل  ملتب�سة  ظروف  يف  ذاتها  الفرتة  يف  اآخرون   39 ُقتل  كما  �سخ�ساً،   53 االأمن 

معلومات كافية حول مالب�سات مقتلهم، ادعت وزارة الداخلية وفاتهم يف اأثناء تنفيذهم 

.
48

لـ“عمليات اإرهابية” دون اأن تبا�رش اأّي جهة حتقيقاً حمايداً حول مقتلهم

وباالإهمال  تارة  بالتعذيب  ال�سجون  داخل  املمنهجة  القتل  عمليات  ذلك  اإىل  اأ�سف 

الطبي تارة اأخرى، وهو ما رفع عدد القتلى الأكرث من 129 �سحية يف عام ال�سي�سي االأول 

.
49

بال�سلطة

ح�رش قتلى عهد حممد مر�سي تف�سيلياً، موقع ويكي ثورة، 2013/6/26، انظر:  
47

https://wikithawra.wordpress.com/2013/06/26/morsicasualities/

بت�سفية اأربعة مواطنني م�رشيني يرتفع عدد من مّت ت�سفيتهم بالر�سا�ص بعد االعتقال منذ الثالث من متوز   
48

2013 اإىل 53 مواطناً، موقع املنظمة العربية حلقوق االإن�سان يف بريطانيا AOHR، ا2016/1/10، انظر:

http://bit.ly/25NXVZ2

امل�رشي  املر�سد   ،2015/6/1 2013/6/30 وحتى  االحتجاز منذ  بداخل مراكز  القتل  الر�سمية: حاالت  املقابر   
49

للحقوق واحلريات، 2015/6/8.
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ومن اأبرز من متت ت�سفيته بوا�سطة االأجهزة االأمنية، 13 قيادياً من االإخوان امل�سلمني 

اأكتوبر، وقد مّت قتلهم بعد حادثة اغتيال  ال�ساد�ص من  كانوا جمتمعني يف �سقة يف مدينة 

ال�سي�سي  حّمل  والتي   ،2015/6/29 يف  وقعت  التي  بركات  ه�سام  امل�رشي  العام  النائب 

جماعة االإخوان امل�سلمني م�سوؤوليتها، وتعهد ب�سّن حملة �سّد اجلماعة تكون اأكرث ق�سوة 

االإعدام  اأحكام  تنفيذ  ل�سمان  �رشامة  اأكرث  قوانني  مترير  وت�سمل  م�سى،  وقت  اأّي  من 

 .
50

باأع�ساء اجلماعة الذين ُحكم عليهم باالإعدام ب�سكل عاجل

ا�ستدعى  ما  وهو  م�سلحني،  كانوا  بال�سقة  املتواجدين  اأن  امل�رشية  ال�سلطات  وادعت 

جمال االإخوان  يف  القيادي  اأن  غري  عليهم،  النار  واإطالق  معهم  للتعامل  االأمن   قوات 

مّت  حيث  ت�سفيتهم،  من  �ساعات  قبل  هوؤالء  بع�ص  اعتقال  “مّت  اأنه  اأو�سح  ال�ستار،  عبد 

.   وك�سف حممد منت�رش املتحدث 
حجزهم بال�سقة التي كانوا يجتمعون بها وقتلهم”51

االإعالمي با�سم االإخوان امل�سلمني، اأن القيادات التي مّت “اإعدامها ميدانياً” كانت جمتمعة 

ُقتلوا  الذين  “املجتمعني  اأن  م�سيفاً   . ُعّزالً كانوا  واأنهم  ال�سهداء،  يتامى  اإعالة  ملناق�سة 

م�سوؤول  راأ�سهم  وعلى  واملعتقلني،  ال�سهداء  اأ�رش  وكفالة  لدعم  املركزية  باللجنة  اأع�ساء 

اللجنة عبد الفتاح حممد اإبراهيم، ورئي�ص اللجنة القانونية املحامي نا�رش احلايف، و�سبعة 

.
اآخرون”52

اأ�سماء بع�ص الذين جرى  كما ك�سفت م�سادر اإعالمية يف جماعة االإخوان امل�سلمني، 

اغتيالهم، وهم: عبد الفتاح حممد اإبراهيم، وعبد الرحيم حممد، وطاهر حممد اإ�سماعيل، 

وم�سوؤول مكتب و�سط الدلتا بجماعة االإخوان طه اإ�سماعيل، وم�سوؤول مكتب االإخوان 

.
53

باملنوفية جمال خليفة، ورئي�ص اللجنة القانونية يف االإخوان نا�رش احلايف

 ،2015/8/6 ففي  القانون،  اإطار  خارج  االإخوان،  قيادات  ت�سفية  م�سل�سل  ا�ستمر 

اأقدم االأمن امل�رشي على قتل �ستة من قيادات االإخوان امل�سلمني يف الفيوم جنوب م�رش، 

الفتاح وعبد  مراد،  العزيز  عبد  هم:  ال�ستة  وال�سحايا  منت�رش،  حممد  ذكر  ما   بح�سب 

اأريك تراجر، البوؤ�ص الدائم يف م�رش: ما �سبب ا�ستقرار نظام ال�سي�سي؟، موقع معهد وا�سنطن ل�سيا�سة ال�رشق   
50

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/egypts- انظر:   ،2015/7/21 االأدنى، 

durable-misery-why-sisis-regime-is-stable

http://bit.ly/1FRPYST :العربي اجلديد، 2015/8/1، انظر  
51

املرجع نف�شه.  
52

املرجع نف�شه.  
53
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ال�سالم  وعبد  هيبة،  العزيز  وعبد  علواين،  النا�رش  وعبد  خراد،  وربيع  النا�رش،  عبد 

اآلية ومدرعة  حتيتة، وقد متت عملية الت�سفية خالل عملية اقتحام القرية بنحو ثالثني 

.
54

تابعة لوزارة الداخلية

ُقتل   2016/1/9 ففي  حّق،  وجه  اأّي  دون  املتعمد  املبا�رش  القتل  من  االأطباء  ي�سلم  مل 

الطبيب حممد حممود اأحمد عو�ص يف الفيوم بر�سا�ص من قوات االأمن، ويف تبير مقتله 

اأعلن م�سوؤولون اأمنيون يف 2016/1/25، اأن اإطالق النار عليه وقتله مّت عندما كان يحاول 

التقرير الطبي الذي حتدث عن مكان االإ�سابة دح�ص  الهرب خالل عملية اعتقاله، لكن 

رواية الداخلية؛ حيث اأ�سار التقرير اإىل اأن عو�ص اأ�سيب يف البطن، ومن املحتم وفق رواية 

الداخلية اأن تكون يف الظهر يف حال هربه. ويف اإفادتها للمنظمة العربية حلقوق االإن�سان يف 

بريطانيا، قالت �سقيقة القتيل اإن:

عليه  اأطلقت  ثم  ب�سقيقي،  اخلا�سة  العيادة  باقتحام  قامت  اأمنية  قوة 

الر�سا�ص دون مبر وفقاً ل�سهود عيان، وبعدها قامت باقتياده اإىل املدرعة وهو 

م�ساب، وبعد اأقل من �ساعة تلقينا ات�ساالً يفيد بتواجد جثة �سقيقي يف م�رشحة 

االأمنية  القوات  قامت  اجلثة  ال�ستالم  ذهبنا  وعندما  بالفيوم،  العام  امل�ست�سفى 

اأحد االأطباء  اأن  اإال  اأو روؤيتها،  بطردنا من امل�ست�سفى ورف�ست ت�سليمنا اجلثة، 

.
55

اأخبنا عن اإ�سابة حممد بر�سا�سة يف بطنه

ومن الذين جرت ت�سفيتهم اأي�ساً، اإ�سالم �سالح الدين عطيتو، الطالب بالفرقة الرابعة 

يف كلية الهند�سة جامعة عني �سم�ص، وحم�سن �سطا داخل حمب�سه يف كفر ال�سيخ، واأحمد 

.
56

جب اأمام زوجته يف االإ�سكندرية، وال�سيد ال�سعراوي على �رشيره بناهيا يف اجليزة

2. عودة الفلتان الأمني يف م�رش:

اأ. “بالك بلوك”.. “�شبح” ظهر يف عهد مر�شي واختفى بعد النقالب عليه:

االأمني،  امللف  على  الرتكيز  على  مر�سي  اإ�سقاط  حملة  م�سريو  ا�سرتاتيجية  قامت 

مظاهرات  وت�سيري  �رشطة،  ومراكز  حزبية  ملقرات  وتفجري  اإحراق  حمالت  فنظموا 

معار�سة ملر�سي تنتهي معظمها بعمليات اإحراق واإحداث فو�سى اأمنية يف �سوارع م�رش.

 http://bit.ly/1VO3aoM :العربي اجلديد، 2015/8/6، انظر  
54

بت�سفية اأربعة مواطنني م�رشيني يرتفع عدد من مّت ت�سفيتهم بالر�سا�ص بعد االعتقال منذ الثالث من متوز   
55

2013 اإىل 53 مواطناً، املنظمة العربية حلقوق االإن�سان يف بريطانيا، 2016/1/10.

http://bit.ly/1FRPYST :العربي اجلديد، 2015/8/1، انظر  
56



25

الأداء الأمني والق�ضائي

ومن الو�سائل التي جلاأوا اإليها اإن�ساء جمموعة ت�سمى “بالك بلوك” black bloc اأي 

25 يناير، ظهرت هذه  الثانية لثورة  2013/1/24 ع�سية الذكرى  ، ففي 
57

ال�سوداء الكتلة 

املجموعة التي حامت ال�سكوك حول دورها وخلفيتها، وبرزت ت�ساوؤالت حول توقيت 

اأفرادها بتغطية وجوههم باالأقنعة الإخفاء هويتهم،  ظهور مثل هذه املجموعة التي قام 

خ�سو�ساً اأنه مل يكن هناك �رشورة لت�سكيل مثل هذه املجموعات يف ظّل �سيادة القانون، 

وحماية احلريات، وحّق التظاهر يف عهد مر�سي. 

ويف اأول بيان م�سجل لها ن�رشته على موقع يوتيوب YouTube، قالت املجموعة “اإنها 

جزء من الكل يف العامل، واإن هدفها هو اإ�سقاط نظام االإخوان امل�سلمني”؛ ُمعلنني ت�سديهم 

.
58

الأي اعتداء �سّد املتظاهرين، كما اأعلنوا عدم تعر�سهم للجي�ص وال�رشطة

اأيام من عزل مر�سي، ال�سبهات والريبة حولها، كاأن  اأثار اختفاء هذه املجموعة بعد 

الهدف من هذه املجموعة كان اإحداث فو�سى منظمة يف البالد الإ�سفاء �سبغة ع�سكرية على 

 هذه التحركات، بالتوازي مع تنامي وترية التظاهرات التي كان الكثري منها منظماً وفق

اأجندة واأهداف �سيا�سية مريبة، متهيداً الإحداث فو�سى عارمة يف البالد، ليبدو االنقالب 

يف نهاية املطاف كا�ستجابة ملطلب �سعبي وتفاٍد لتف�سي الفو�سى والفلتان االأمني.

ركزت هذه املجموعة اأعمالها منذ ظهورها اإىل يوم تنفيذ االنقالب، على �سّن هجمات 

منظمة ا�ستهدفت مقار ومكاتب جماعة االإخوان امل�سلمني، حيث اأحرقت العديد من هذه 

املقار، و�ساركت يف تظاهرات عديدة �سّد االإخوان، وا�ستبكت مع عنا�رش االإخوان يف عدد 

.
59

من املحافظات، كما هاجمت واأحرقت عدد من مقرات حزب احلرية والعدالة

احلرية  حزب  غري  اأخرى  اأحزاب  ومقار  املن�ساآت  من  العديد  مبهاجمة  قامت  كما 

والعدالة، مثل مقر حزب الغد الذي مّت حرقه، و�ساركت يف الهجمات على ق�رش االحتادية، 

امل�سبوهة  املمار�سات  ومن   .2013 اإبريل  ني�سان/  اأواخر  يف  التحرير  ميدان  واأغلقت 

عيّنه  الذي  اهلل،  عبد  طلعت  امل�ست�سار  العام  النائب  مكتب  ملحا�رشة  دعوتها  للمجموعة 

.
60

مر�سي، بدار الق�ساء، رداً على قراره بالقب�ص على جمموعة بالك بلوك

http://f24.my/22U47wD :موقع فران�ص 24، 2013/2/4، انظر  
57

املرجع نف�سه.  
58

رحاب جمعة، التاريخ الغام�ص لـ“البالك بلوك”.. و�رّش ان�سحابها من امل�سهد، موقع بوابة الفجر االإلكرتونية،   
59

 https://www.elfagr.org/1998773 :2016/1/17، انظر

�سحيفة البيان، دبي، 2013/1/29، انظر:  
60

http://www.albayan.ae/one-world/arabs/2013-01-29-1.1812748
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متهمني  �سبط  �ساأن  يف  حققت  اأنها  امل�رشية  العامة  النيابة  اأعلنت   ،2013/2/1 ويف 

باالنتماء ملجموعة بالك بلوك داخل اأحد العقارات املطلة على ميدان التحرير، وبحوزتهم 

املتهمني  اأحد  اإيداع  وقررت  احليوية”،  واملواقع  البرتول  �رشكات  ي�ستهدف  “خمطط 
مب�ست�سفى االأمرا�ص العقلية، وبعد التحقيقات �سنفت النيابة العامة بالك بلوك كجماعة 

بتهمة  املجموعة،  واإح�سار كل من هو من�سم مع هذه  واأمرت ب�سبط  اإرهابية منظمة، 

اإن�ساء منظمة اإرهابية واإدارتها. ويف مفاجاأة غريبة للغاية اأفرج عن املقبو�ص عليهم من 

اأو من  اأو مموليها،  اأو عن قياداتها  اأن ُيعرف �سيء عنها،  املنتمني لهذه املجموعة، دون 

.
61

اأعطاهم ال�سالح الذي اأثبتته حما�رش ال�رشطة وحتقيقات النيابة

موقع على  بياناً  بلوك  بالك  جمموعة  ن�رشت  يوليو،   3 يف  مبر�سي  االإطاحة   وبعد 

اإنها قد حلت نف�سها وخلعت قناعها الأن مهمتها قد  2013/7/5، قالت فيه  في�ص بوك يف 

اأجنزت، داعية اأجهزة الدولة اإىل القب�ص على اأّي �سخ�ص يتحرك بقناع، ومنذ تلك الفرتة 

اختفت نهائياً ظاهرة بالك بلوك من م�رش؛ االأمر الذي اأثار الكثري من عالمات اال�ستفهام 

موؤ�س�سات  قبل  من  عليه  والتعتيم  امللف  هذا  ت�سوية  �رّش  وحول  املجموعة،  هذه  حول 

.
62

الدولة

حول  ال�سبهات  �رشيالية،  بطريقة  امل�رشي  امل�سهد  من  ال�رشيع  االن�سحاب  هذا  زاد 

املحكمة  من  املنتدب  حامد  ال�سيد  املحامي  وعر�ص  املجموعة،  هذه  اإن�ساء  من  الهدف 

للدفاع عن الرئي�ص حممد مر�سي يف الق�سية التي عرفت اإعالمياً بـ“اأحداث االحتادية”، يف 

2014/12/30، مقطع فيديو الجتماع عدد من جمموعات البالك بلوك، احتوت توجيهات 

الرتكاب اأعمال عنف يف اأثناء التظاهرات اإبان حكم مر�سي، وقال حامد اإن “تلك اجلماعات 

اأثناء فرتة حكم مر�سي،  اإىل هدم من�ساآت م�رش، وقد ظهرت فقط  امل�سلحة كانت تهدف 

قوات  كانت  “فاأين  حامد  ليت�ساءل   ،”2013 متوز  يوليو/   3 يف  عزله  بعد  اختفت  لكنها 

.
ال�رشطة واجلي�ص من هذه االأفعال؟”63

بدايتها:  يف  جمموعتني  عن  عبارة  كانت  اأنها  اإىل  بلوك  بالك  اأع�ساء  اأحد  واأ�سار 

املجموعة االأوىل تنتمي اإىل حممد امل�رشي حامي ميدان التحرير “البلطجي”، وكان موقع 

 ،2014/9/10 القاهرة،  امل�رشيون،  �سحيفة  رحيله،  بعد  واختفى  مر�سي  عهد  يف  ظهر  �سبح  بلوك”..  “بالك   
61

http://bit.ly/1RXTReP :انظر

املرجع نف�شه.  
62

http://bit.ly/28mHl4z :العربي اجلديد، 2014/12/30، انظر  
63
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االإخوان  الفريق هي تهديد حكم جماعة  التحرير وا�سرتاتيجية عمل  فريق عمله ميدان 

جتارية  م�سادر  واأّي  واملحالت  واملن�ساآت  املقار  “حرق  هي  العمل  واآليات  امل�سلمني، 

بـ“اأك�ص”،  ال�سهري  حممود  اإىل  تنتمي  الثانية  واملجموعة   .
االإخوان”64 بجماعة  خا�سة 

وكان موقع فريق عمله ق�رش االحتادية، وا�سرتاتيجية عمل الفريق هي اقتحام الق�رش، 

واآلية العمل حَتنيُّ اأّي فر�سة القتحام الق�رش واإثارة حالة من االنفالت االأمني والبلبلة يف 

حميط الق�رش. وا�ستمر ع�سو بالك بلوك والذي كان ينتمي اإىل جمموعة حممد امل�رشي 

ال  كانوا  االأع�ساء  واأن  للجماعة  كبري  متويل  يوجد  كان  اأنه  موؤكداً  التفا�سيل،  �رشد  يف 

 .
65

يعلمون م�سدره

حركة  اإن  الثورة،  طريق  جبهة  وع�سو  اأبريل   6 بحركة  القيادي  عبده،  زيزو  وقال 

بالك بلوك �سنيعة اأمنية، موؤكداً اأن متويلها كان من اأطراف متعددة، و�سطاء اأو �سما�رشة 

اأي�ساً  �سمت  احلركة  اأن  واأ�ساف  للنظام.  ومقربون  اأعمال  رجال  فيها  �سارك  للدولة 

جمموعة من ال�سباب الثوري الطامح للحرية الذي �سارك فيها بطريقة عفوية، م�سرياً اإىل 

اأن ال�سواد االأعظم منهم كانوا ممولني من اأجهزة ذات نفوذ وا�سع، مو�سحاً اأن ال�رش وراء 

اختفاء احلركة هو انتهاء الدور الذي ر�سم لها وخرجت من اأجل حتقيقه، وهو االنقالب 

.
66

على ثورة 25 يناير

ويف 2015/5/29، وبعد قرابة عامني من االختفاء جلماعة بالك بلوك، عادت املجموعة 

لتظهر من جديد مع ت�سارع اإعالناتها عن م�سوؤوليتها عن العديد من اأحداث العنف، غري 

اأن توقيت ظهورها كان مع انطالق دعوات عدة من تنظيمات �سيا�سية و�سبابية للتظاهر 

والع�سيان املدين واالإ�رشاب عن العمل، الإ�سقاط الرئي�ص عبد الفتاح ال�سي�سي يف ذكرى 

، وبدا كاأنه حماولة 
67ً

مرور عام على تن�سيبه رئي�ساً يف 2014/6/8، ما اأثار جدالً وا�سعا

حلرف م�سار التظاهرات واإفقادها �رشعيتها متهيداً لقمعها.

“بالك بلوك”.. �سبح ظهر يف عهد مر�سي واختفى بعد رحيله، امل�رشيون، 2014/9/10.  
64

املرجع نف�شه.  
65

املرجع نف�شه.  
66

االأمن يرهب امل�رشيني بـ“بالك بلوك” لتعومي ال�سي�سي، العربي اجلديد، 2015/5/29، انظر:  
67

http://bit.ly/1J9AkJE
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ب. الأزمات الأمنية:

كافياً  يكن  مل  ولكنه  ملحوظاً،  تقدماً  مر�سي  عهد  خالل  امل�رشي  االأمني  املناخ  �سهد 

الإ�سعار املواطنني، و�رشكات ال�سياحة، وامل�ستثمرين االأجانب، باأن الدولة جنحت فعالً يف 

حما�رشة حالة االنفالت املتفاقمة منذ ما بعد اندالع الثورة امل�رشية. 

كان  االأمني  امللف  اأن  فالوا�سح  البالد،  يف  ال�سيا�سي  اال�ستقطاب  حالة  اإىل  وبالنظر 

وال�سوارع،  امليادين  يف  واملتكرر  املنفلت  ال�سيا�سي  احل�سد  رئي�سيتني:  مب�ساألتني  يتعلق 

والن�ساطات االإجرامية البحتة. لكن بالنظر اإىل �سياقات االأحداث والوقائع، التي جاءت يف 

جّو �سيا�سي م�سطرب وم�سحون قابل لالنفجار، مل يعد من ال�سهل التفريق بني االثنني، 

ال �سيما بعد اأن وجدت عنا�رش اإجرامية يف االحتجاج ال�سيا�سي مظلة لها.

التي  القطاعات  من  عدد  وعلى  امل�رشية،  احلياة  جممل  على  اأثره  االأمني  امللف  ترك 

املدن االأخرى، عا�ست  العا�سمة وبع�ص  اأحياء يف  التدهور. فثمة  اأ�سالً من  كانت تعاين 

ال�سكك احلديدية،  ال�رشيعة، وخطوط  الطرق  للقلق؛ يف  حوادث متكررة ب�سورة مثرية 

وطرق العا�سمة واملدن الكبى، وكان هناك قابلية �رشيعة لتحّول اأّي مظاهرة احتجاج 

اإىل ا�ستباكات عنف دموي.

اإعالم،  اأ�سهمت حالة عدم االن�سجام والتعار�ص بني موؤ�س�سات الدولة املختلفة، من 

معاجلة  يف  ق�سور  حدوث  اإىل  الرئا�سة  موؤ�س�سة  وبني  وغريها،  و�رشطة،  وجي�ص، 

ومواجهة التحديات االأمنية التي ع�سفت يف وجه حكومة مر�سي، فهذه املوؤ�س�سات، مل 

تكن لت�ساعد اأحداً، من خارج منظومة النظام ال�سابق.

كما اأن هناك قطاعاً من �سباط وزارة الداخلية، اإ�سافة اإىل الثقافة ال�سائدة يف الوزارة، 

الرئي�ص يواجه معار�سة  الثورة، والأن  معادون حلكم مر�سي، ورمبا لكل نظام ما بعد 

جهاز  هيكلة  يعيد  اأن  ي�ستطع  مل  له،  معار�سة  متعددة  جبهات  فتح  يريد  وال  قوية، 

ال�رشطة؛ ما اأدى اإىل حدوث حاالت من االنفالت االأمني يف عهده، اأظهرت احلكومة كاأنها 

عاجزة اأو مق�رشة يف اإدارة �سوؤون البالد.

وف�سل  اال�ستقطاب  ب�سبب  ال�سيا�سي  ا�ستقرار  الال  كحالة  اأخرى  عوامل  اأ�سهمت 

العليا والرئي�ص،  الد�ستورية  التي ميزت العالقة بني املحكمة  احلوارات، وحالة ال�سدام 
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وبطء حت�سن الو�سع االقت�سادي، يف اإعطاء احلوادث االأمنية التي وقعت يف البالد اأبعاداً 

واأحجاماً اأكب من طبيعتها، وحاولت القوى املعار�سة ملر�سي اأن ت�ستثمر ذلك يف اإظهار 

اأدنى  اإىل  و�سلت  حتى  تاآكلت  �سعبيته  واأن  البالد،  على  ال�سيطرة  فاقداً  بات  الرئي�ص  اأن 

م�ستوياتها؛ وبالتايل بات الرئي�ص فاقداً لل�رشعية من وجهة نظرها. 

مل تكن ت�رشيحات ع�سو املحكمة الد�ستورية العليا �سابقاً تهاين اجلبايل باأن “اجلي�ص 

مع  ت�رشيحاتها  تناغمت  حيث  ع�سوائية،  لل�سعب”  امل�سلمني  االإخوان  �سلَّم  امل�رشي 

املوؤ�رشات التي تقوي فر�سية قيام اجلي�ص بالتخطيط لالإطاحة مبر�سي من اأول يوم توىل 

ال�سعبي، عن طريق  االنق�سام  تاأجيج  الدولة كانت تعمل على  اأجهزة  الرئا�سة، واأن  فيه 

.
68

االإعالم وافتعال االأزمات من اأجل االإطاحة مبر�سي

ويف هذا ال�سياق، ك�سف يا�رش علي املتحدث الر�سمي االأ�سبق با�سم رئا�سة اجلمهورية 

ا�رشابات  الإحداث  االقت�سادية  االأزمات  افتعال  حماوالت  عن  مر�سي،  حممد  عهد  يف 

كان القاهرة  يف  البنزين  ا�ستهالك  متو�سط  اأن  اإىل  النظر  الفتاً  و�سيا�سية،  اأمنية   وبلبلة 

1.8 مليون لرت، وكان يتم �سّخ 3.2 ماليني لرت للقاهرة يف وقت االأزمة اأي تقريباً ال�سعف، 

غري اأنه كان يتم �رشقته واالمتناع عن توزيعه، وبداأ ذلك حينما اأعلن با�سم عودة وزير 

.
69

التموين يف حكومة ه�سام قنديل عن الكروت الذكية التي متنع ال�رشقة

االإعالمي مع  حوار  يف  االأ�سبق،  املخابرات  جهاز  وكيل  فوؤاد،  ح�سني  اللواء   وقال 

جلماعة  “ال�سماح  والنا�ص:  القاهرة  قناة  على   ”360 “القاهرة  برنامج  يف  كمال  اأ�سامة 

الإخوان بت�سلق ال�سلطة عب البملان والرئا�سة كان جزءاً من خمطط الدولة، نظراً لتعاطف 

.
عدد كبري من امل�رشيني معهم، اإىل اأن تاأتي اللحظة املنا�سبة لالنق�سا�ص عليهم”70

اللواء  من  طلب  اأنه  جودة،  ثروت  اللواء  االأ�سبق  العامة  املخابرات  وكيل  اأكد  كما 

حلفه  الذي  الق�َسم  ين�سى  باأن  مر�سي  عيَّنه  الذي  املخابرات  جهاز  رئي�ص  �سحاتة  راأفت 

2015/12/22، انظر:  كيف حرق املجل�ص الع�سكري االإخوان �سعبياً للتخل�ص من ثورة يناير؟، موقع ر�سد،   
68

 http://www.rassd.com/170390.htm

املتحدث با�سم مر�سي يك�سف تفا�سيل عن االنقالب، موقع اإ�سالم اليوم، 2013/7/21، انظر:  
69

http://www.islamtoday.net/albasheer/artshow-12-189695.htm

كيف حرق املجل�ص الع�سكري االإخوان �سعبياً للتخل�ص من ثورة يناير؟، ر�سد، 2015/12/22.  
70
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طوال �سحيحة  معلومة  باأي  مر�سي  الرئي�ص  يد  مل  اجلهاز  اأن  واأ�ساف  الرئي�ص،   اأمام 

.
71

فرتة حكمه

الكاتب  ت�رشيحات  مبر�سي،  لالإطاحة  اجلي�ص  خطة  توؤكد  التي  املواقف  اأبرز  ومن 

واالإخوان..  “اجلي�ص  كتابه  يف  اأكد  الذي  بكري،  م�سطفي  اجلي�ص  من  املقرب  ال�سحفي 

بامل�سري  بكري  م�سطفى  التقى  ال�سلطة  مر�سي  ت�سلم  عندما  اأنه  ال�ستار”  خلف  اأ�رشار 

طنطاوي و�ساأله معاتباً: “ملاذا �سلمتم البلد اإىل االإخوان؟ فاأجابه طنطاوي اإجابة اأده�سته 

 .
حيث قال له: “بل �سلمنا االإخوان اإىل البلد!”72

وكان م�سطفى بكري قد قال يف لقاء له على قناة احلياة:

يف اأعقاب االإعالن الد�ستوري ثار جانب من املواطنني اأمام ق�رش االحتادية 

اإىل  وا�سحة  اأوامر  امل�سلحة  للقوات  العامة  القيادة  من  و�سدرت  الرئا�سي، 

“اأف�سحوا  مفادها:  الق�رش؛  اإىل  املوؤدية  ال�سوارع  بحماية  املكلفة  الت�سكيالت 

الطريق اأمام االأوالد”، وهو ما جعل قوات احلر�ص اجلمهوري ترتك املتظاهرين 

يتقدمون اإىل �سور الق�رش، ثم يلقون املولوتوف داخله. وو�سل االأمر بالقوات 

.
اأن تركت بع�ساً منهم يقتحم الق�رش بـ“ون�ص”73

مبا�رش  اجلزيرة  قناة  مع  مكي،  اأحمد  ال�سابق  العدل  وزير  ت�رشيحات  وك�سفت 

من  املدبرة  العنف  واأحداث  القدم،  لكرة  بور�سعيد  ملعب  مذبحة  اأحداث  بعد  اأنه  م�رش، 

جي�ص البلطجية التابع حلبيب العاديل وزير الداخلية، يف بور�سعيد ومدن قناة ال�سوي�ص؛ 

العامة  القيادة  العنف، لكن  اأعمال  اأن تتدخل ال�رشطة وتوقف  الرئي�ص مر�سي  كان راأي 

للقوات امل�سلحة طالبت الرئي�ص باإعالن حظر التجول واأ�رشت على ذلك باإحلاح، وبعد 

اأمر ال�سي�سي رجاله يف املخابرات  اأن انطلت اخلدعة على مر�سي، واأعلن حظر التجول، 

احلربية بت�سجيع النا�ص على اخلروج يف مظاهرات ليلية للع�سيان �سّد حظر التجول، ثم 

اأ�سدر الفريق �سدقي �سبحي، رئي�ص االأركان، قراره اإىل عدد من الت�سكيالت الع�سكرية 

موقع �سحيفة الوطن االإلكرتونية، 2015/9/17، انظر:  
71

http://www.elwatannews.com/news/details/560464

كيف حرق املجل�ص الع�سكري االإخوان �سعبيّاً للتخل�ص من ثورة يناير؟، ر�سد، 2015/12/22.  
72
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باأن تنظم مباريات كرة القدم، واأن ت�سارك فيها بالزي الع�سكري الإ�سقاط هيبة الرئي�ص 

.
74

متاماً، ومن ثم يفقد اعتباره

“حممد  باأحداث  اإعالمياً  ُعرف  ما  مر�سي،  عهد  يف  وقعت  التي  االأحداث  اأبرز  ومن 

ومتظاهرين  ال�رشطة  بني  ا�ستباكات  اندلعت  حيث   ،2012/11/19 يف  الثانية”،  حممود 

االأوىل”،  حممود  “حممد  باأحداث  اإعالمياً  ُيعرف  ملا  االأوىل،  ال�سنوية  الذكرى  يحيون 

اأحمد مكي وزير  رف�ست جماعة االإخوان امل�ساركة يف الذكرى، بل وو�سفها امل�ست�سار 

اأ�سفرت  وقد  الثورة”.  واإجها�ص  الفو�سى  الإثارة  وا�سع  خمطط  “�سمن  باأنها  العدل، 

.
75

االأحداث عن �سقوط قتلى وجرحى، نتيجة حدوث مواجهات مع ال�رشطة

و�سل امللف االأمني ذروته يف اأحداث اجلمعة 2013/3/22، عندما توجهت اآالف قليلة 

من اأن�سار املعار�سة، ان�سمت اإليهم عنا�رش اإجرامية، ممن ُيعرف بالبلطجية، اإىل املركز 

العام لالإخوان امل�سلمني يف منطقة املقطم، لالحتجاج على ما ت�سفه املعار�سة ب�سيطرة 

اأيام،  االإخوان املتزايدة على احلكم والدولة. والأن الدعوة للتظاهر كانت علنية منذ عدة 

فقد احت�سد عدد من �سباب االإخوان حول املركز حلمايته. مل تكن قوات االأمن غائبة عن 

امل�سهد، ولكنها عجزت يف النهاية عن احتواء املوقف. وقد �سهدت املنطقة ا�ستباكات بالغة 

.
76

العنف بني الطرفني، و�سلت حتى اإىل باحات امل�ساجد، واأوقعت ع�رشات اجلرحى

بيد اأن التطور الذي قرع ناقو�ص اخلطر، كان اندالع �سدامات بني امل�سلمني واالأقباط 

قرية  يف  با�ستباكات  امل�سكلة  بداأت   .2013 اأبريل  ني�سان/  من  االأول  االأ�سبوع  طوال 

مبحافظة القليوبية، قيل اأن �سببها كان قيام �سبان م�سيحيني بر�سم �سلبان على جدار 

القرية، وانتهت ب�سقوط جرحى وقتلى من الطرفني. ولكن ال�سدام �رشعان ما  م�سجد 

امتد اإىل العا�سمة امل�رشية، عندما هاجمت ح�سود من امل�سلمني جنازة القتلى امل�سيحيني، 

التي خرجت من الكاتدرائية القبطية بو�سط القاهرة. ومرة اأخرى، وبالرغم من و�سولها 

.
77

منطقة اال�ستباكات، مل ت�ستطع قوات االأمن احتواء املوقف ب�رشعة كافية

املرجع نف�سه.  
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انظر:   ،2015/11/19  ،21 عربي  موقع  ن�سيانها،  اجلرية  ارتكاب  من  اأ�سواأ  حممود..  حممد  عرب،  اأبو  تامر   
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http://bit.ly/1XYUNc2

قرارات �سعبة: العقد الثالثة يف �سيا�سة مر�سي، مركز اجلزيرة للدرا�سات، 2013/4/15، انظر:  
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http://studies.aljazeera.net/ar/positionestimate/2013/04/201341592611658625.html
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�سبقت  التي  املا�سية  الثالثة  العقود  يف  االأوىل  الطائفي  التوتر  حادثة  تكن  مل  هذه 

احلادثة، وال منذ الثورة امل�رشية. ولكن، وكما كافة امل�سائل االأخرى، يلعب مناخ التفلّت 

االأمني واال�ستقطاب ال�سيا�سي دوراً رئي�سياً يف تفاقم التوترات الطائفية يف البالد. فقرية 

�سكانها  بني  االأحداث  هذه  مثل  تعرف  مل  ال�سدام  هذا  بداية  �سهدت  التي  اخل�سو�ص، 

.
78

امل�سلمني واالأقباط من قبل على االإطالق

�سهدت  بل  واالأقباط،  امل�سلمني  بني  ال�سدامات  على  الطائفية  ال�سدامات  تقت�رش  مل 

م�سلم  اأبو  زاوية  بقرية   ،2013/6/24 يف  م�رش،  يف  وال�سيعة  ال�سنة  بني  �سدامات  البالد 

ال�سيعي ح�سن  القيادي  بينهم  ال�سيعة  اأربعة من  اأ�سفرت عن مقتل  يف حمافظة اجليزة، 

املذهب  يتبعون  امل�سلمني  امل�رشيني  من  ال�ساحقة  الغالبية  اأن  اإىل  االإ�سارة  مع  �سحاتة، 

اإن  العريان نائب رئي�ص حزب احلرية والعدالة عب في�ص بوك  ال�سني. وقد قال ع�سام 

واأتباعه،  �سحاتة  ح�سن  ال�سيخ  قتل  “اإدانة  اإىل  اجلميع  ودعا  حرام،  امل�رشي  الدم  �سفك 

الكبى،  املحلة  ال�سلفية يف  الدعوة  الفيوم، وع�سو  االإ�سالمية يف  وقبله ع�سو باجلماعة 

اإىل �سهداء االإخوان ومن �سقط من قبل يف حممد حممود وما�سبريو وجمل�ص  باالإ�سافة 

.
الوزراء والعبا�سية”79

من هنا يت�سح لنا، مدى انعكا�ص اال�ستقطاب ال�سيا�سي على الو�سع االأمني، ومدى 

ا�ستغالل االأحداث االأمنية مهما كان حجمها من قبل معار�سي النظام، وتوظيفها لتنفيذ 

اأجندات �سيا�سية ت�سب يف م�سلحة �سع�سعت �سلطة الرئي�ص. كما اأن االأجهزة االأمنية مل 

تكن تعمل على م�ساعدة الرئي�ص بال�سكل املطلوب، اإما ب�سبب تف�سي الف�ساد الذي ورثته 

الرئي�ص ب�سبب ميولها ونواياها  التعاون مع  اأو ب�سبب رف�ص هذه االأجهزة  اإداراتها،  يف 

املبيَّتة.

 Reuters ون�رشت وكالة رويرتز  اإ�شقاط مر�شي:  الأكرب يف  الدور  الداخلية لعبت 

ال�رشطة  من  خمتلفة  م�سادر  اآراء  با�ستق�ساء  فيه  قامت  خا�ساً(  )حتقيقاً  لالأنباء 

—وفقاً ملا ح�سلت عليه الوكالة من معلومات—  اأكدت فيه  واملخابرات حول االنقالب؛ 

الثورة  اأجنحوا  2011/1/28؛ الأنهم هم من  االإخوان منذ  ثاأرها مع  تن�َص  ال�رشطة مل  اأن 

يف  الوكالة  وقالت  منهم.  للثاأر  مر�سي  اإ�سقاط  يف  كبرياً  دوراً  لعبت  ولهذا  بح�سودهم، 

املرجع نف�سه.  
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رئي�ساً  يخدموا  اأن  يكن  ال  اإنهم  ر�سمي  اجتماع  يف  قالوا  الداخلية  �سباط  اإن  تقريرها 

عليه!!   لالنقالب  املنا�سبة  اللحظة  انتظار  منهم  قيادتهم  وطلبت  “اإرهابياً”،  يعدونه 

ون�سحوهم  مترد  حملة  �سباب  مع  اجتمعوا  املخابرات  يف  �سباطاً  اأن  التقرير  واأ�ساف 

اأن قيادات الداخلية وعدت ال�سباط باالإطاحة  اإىل  بالنزول لل�سارع �سّد مر�سي، م�سرياً 

الفخمة  اجلي�ص  نوادي  يف  والع�ساء  الغداء  على  لقاءات  واأن  املنا�سب،  الوقت  يف  مبر�سي 

.
80

اتفق فيها على عزل الرئي�ص مر�سي بدعوى اأنه خطر على االأمن القومي

وك�سف التقرير اأن وزارة الداخلية كانت تقول �رشاحة —يف هذه االجتماعات— اإن 

جماعة االإخوان امل�سلمني ت�سكل تهديداً لالأمن القومي، واإن على مر�سي اأن يتنحى، وفقاً 

الأحد كبار �سباط االأمن، واإن اجلي�ص اأ�سبح اأكرث اقتناعاً اأن االإخوان عليهم ترك ال�سلطة 

ب�سكل اأو باآخر. وتزايد �سغط وزارة الداخلية على ال�سي�سي واجلي�ص، و�ساعد على ذلك 

ظهور حركة مترد وم�ساركة �سباط ال�رشطة يف جمع توقيعات للحركة واالن�سمام اإىل 

.
81

االحتجاجات

عقدوا  دولة،  اأمن  و�سباط  جرناالت  بينهم  �سابط  اآالف  ثالثة  اأن  التقرير  وذكر 

ملناق�سة  الوطني  االأمن  مقر  اأمام  ن�رش  مدينة  �سباط  نادي  يف   ،2013/6/15 يف  اجتماعاً 

وفاة �سابط �رشطة على اأيدي م�سلحني يف �سيناء، واألقوا باللوم على “عنا�رش اإرهابية” 

يهتفون  ال�رشطة  �سباط  وبداأ  ويرعاها،  عنها  اأفرج  الذي  هو  مر�سي  الرئي�ص  اإن  قالوا 

.
82

“ي�سقط حكم املر�سد”، كما روى �سابط اأمن دولة للوكالة

ويف 2016/6/30، ان�سم �سباط وزارة الداخلية الأع�ساء حركة مترد وامل�رشيني، يف 

تنحية  ليعلن  اأيام  بثالثة  بعدها  ال�سي�سي  ليخرج  مر�سي،  با�ستقالة  للمطالبة  التحرير، 

.
83

مر�سي واحتجازه يف مكان ع�سكري، ويعلن ا�ستيالء اجلي�ص على ال�سلطة

عودة  مبر�سي،  االإطاحة  بعد  امل�رشية  ال�ساحة  �سهدت  مر�شي:  عزل  بعد  الأمن 

�رشيعة وكثيفة لقوى االأمن وال�رشطة، يف حماولة الإظهار عودة اال�ستقرار االأمني ونهاية 

القوة احلقيقية وراء “ثورة الدولة” يف م�رش، رويرتز، 2013/10/11، انظر:  
80

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE9B257I20131011?pageNumber=2&virtual

BrandChannel=0&sp=true
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الدولة  وموؤ�س�سات  الر�سمية  واملواقع  واملراكز  ال�سوارع  كانت  وفيما  االأمني.  الفلتان 

تفتقر اإىل ح�سور واهتمام منا�سب من قبل اأجهزة االأمن وال�رشطة امل�رشية، خ�سو�ساً 

يف اأوقات وقوع اأحداث اأمنية اأو تنظيم مظاهرات معار�سة ملر�سي، اأ�سبحت هذه االأجهزة 

االأمنية وجهاز ال�رشطة وحتى عنا�رش اجلي�ص امل�رشي يتواجدون ب�سكل الفت يف معظم 

مرافق الدولة و�سوارعها، ملنع وقوع فلتان وحوادث اأمنية، ما عّده معار�سو االنقالب 

مقابل  يف  حكمه،  خالل  مر�سي  على  االأجهزة  تلك  تاآمر  على  �سارخاً  دليالً  ومراقبون 

دعمها املطلق لالنقالب وال�سي�سي.

االأمنية  اال�سطرابات  من  امل�رشية  الدولة  ومناطق  مدن  تخُل  مل  ذلك،  جانب  اإىل 

م�سحوبة بحالة من الفلتان االأمني، غري اأن بع�ص املحللني قالوا اإن بع�سها كان باإيعاز 

ل�سلوك  وتبيراً  متهيداً  االنقالب،  معار�سي  لتجرمي  امل�رشية؛  ال�سلطات  من  وتخطيط 

اإىل انخراط جماعات  هذه ال�سلطات امل�سار االأمني والع�سكري يف مواجهتهم، باالإ�سافة 

ومنها  الديوقراطية،  بالعملية  البداية  منذ  يوؤمن  مل  من  منها  اال�سطرابات،  يف  جهادية 

من كان يراهن على العملية الديوقراطية غري اأن االنقالب عليها اأعادها اإىل مربع العنف 

وا�ستخدام الو�سائل الع�سكرية. 

اأكرث من  14 �سخ�ساً، غالبيتهم من رجال ال�رشطة، وجرح  2013/12/24، ُقتل  ففي 

105 اآخرين يف انفجار �سيارة مفخخة يف حميط مديرية اأمن مدينة املن�سورة بدلتا النيل، 

يف اجلديد  امل�رشي  الد�ستور  م�رشوع  على  اال�ستفتاء  موعد  مع  االنفجار  هذا   وتزامن 

.
14 و842014/1/15

 ،2013/8/14 يف  ورابعة  النه�سة  اعت�ساَمي  بالقوة  االأمن  قوى  ف�ص  خالل  و�َسَقَط 

اجلي�ص  قوات  وتعر�ست  االإ�سالميني،  من  العظمى  غالبيتهم  القتلى  اآالف  وبعدها 

االأمن،  ورجال  اجلنود  من  قتيل  مئة  من  اأكرث  �سقوط  عن  اأ�سفرت  لهجمات  وال�رشطة 

تلك  عن  م�سوؤوليتها  “القاعدة”،  بتنظيم  مرتبط  بع�سها  جهادية،  جمموعات  واأعلنت 

اجلديد  النظام  قدرة  وعدم  االأمني  الفلتان  عودة  الفرتة  تلك  �سهدت  كما   .
85

الهجمات

ومدير ال�سي�سي  تخ�ص  الت�رشيبات  من  العديد  ظهر  كما  االأو�ساع،  على   ال�سيطرة 

رئي�ص اإقالة  اإىل  اأدى  ما  كامل،  عبا�ص  اللواء  للدفاع—  وزيراً  كان  —عندما   مكتبه 

�سحيفة النهار، بريوت، 2013/12/25.  
84
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املخابرات العامة اللواء حممد التهامي وتعيني اللواء خالد فوزي رئي�ساً للجهاز خلفاً له، 

.
86

يف 2014/12/20، على خلفية ذلك

ويف 2014/11/7، مّت تخويل اجلي�ص امل�رشي م�ساركة جهاز ال�رشطة يف حماية وتاأمني 

املن�ساآت العامة واحليوية )حمطات، و�سبكات، واأبراج الكهرباء، وخطوط الغاز، وحقول 

املن�ساآت  الطرق واجل�سور، وغريها من  ال�سكك احلديدية، و�سبكات  البرتول، وخطوط 

القوات  املتهمني باالعتداء على  الع�سكري حماكمة  الق�ساء  احليوية واملرافق(، كما توىل 

.
87

امل�سلحة

غري اأن هذا امل�سار االأمني الذي �سلكته �سلطات االنقالب مل يوفر مل�رش االأمن بل زاد 

هذه  وجه  يف  حلظة  اأّي  يف  لالنفجار  قابلة  م�ستع�سية  حالة  اأوجد  ما  الداخلي؛  االحتقان 

االأجهزة  ترتكبها  التي  االأمنية  واملمار�سات  االأخطاء  تتابع  مع  خ�سو�ساً  ال�سلطات، 

اإىل  العّزل، من ت�سفيات واغتياالت ميدانية  االأمنية امل�رشية يف حّق املواطنني امل�رشيني 

اأحكام ظاملة �سّد كل من عار�ص االنقالب، مع وجود نحو 40 األف معتقل على اأقل تقدير 

يف ال�سجون امل�رشية.

3. التعامل مع الأحداث يف �شيناء:

اأ. مر�شي و�شيا�شة احلوار:

ال�سيا�سي،  بامللف  وال�سي�سي  مر�سي  الرئي�سني  من  كل  تعاطي  طريقة  اختلفت 

واالأمني، واالقت�سادي املتعلق ب�سيناء، فبينما �سعى النظام يف عهد مر�سي اإىل بناء نظرية 

اأمن جديدة تقوم على اتباع منهج احلوار مع �سيوخ القبائل واملواطنني، ويتد لي�سمل 

االجتماعية،  احلقيقية  املطالب  االعتبار  بعني  ياأخذ  حوار  امل�سلحة،  اجلماعات  قيادات 

ف�ّسل  ال�سابقة،  العهود  يف  للظلم  تعر�سوا  الذين  �سيناء  الأبناء  واالأمنية  واالقت�سادية، 

ال�سي�سي العودة اإىل امل�سار االأمني يف مقاربة ملف �سيناء.

اإن اختالف هاتني الطريقتني األقى بظالله على م�سار االأحداث والتطورات هناك، وقد 

عانى اأهل �سيناء مرة اأخرى من نتائج هذه ال�سيا�سة اجلديدة القدية.

http://bit.ly/1FEga4m :ال�سي�سي.. �سنة اأوىل رئا�سة، اجلزيرة.نت، 2015/6/7، انظر  
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ما  الر�سمية �سّد  اأوىل عملياتها   ،2012/8/7 امل�سلحة يف عهد مر�سي يف  القوات  بداأت 

اإثر وقوع  االإجرامية،  والعنا�رش  التكفريية  االإرهابيني واجلماعات  ت�سميه احلرب على 

كرم معب  قرب  اأمني  حاجز  على   ،2012/8/5 يف  املوافق  رم�سان   17 يف  م�سلح   هجوم 

. ويف خ�سو�ص هذه العملية 
88

اأبي �سامل اأودى بحياة 16 جندياً يف اأثناء تناولهم االإفطار

برز ت�رشيح اللواء مراد موايف رئي�ص جهاز املخابرات العامة، الذي ك�سف فيه اأن اجلهاز 

يف  وحدات  ي�ستهدف  اإرهابي  بهجوم  تهديدات  وجود  عن  موؤكدة  معلومات  لديه  كانت 

اأنه اأ�سار اإىل اأن هذه املعلومات مل ُت�رش اإىل مكان اأو  �سيناء قبيل وقوع حادث رفح، غري 

.
89

توقيت الهجوم، واأكد موايف اأن املخابرات العامة اأبلغت اجلهات املعنية بهذه املعلومات

املوؤ�س�سة  لدى  متعمد  تقاع�ص  بوجود  اأوحى  موايف  ت�رشيح  اإن  القول  املمكن  من 

الع�سكرية، املتمثلة يف وزارة الدفاع واملجل�ص الع�سكري، وهي اجلهة املفرت�سة التي رفع 

اإليها تقرير املخابرات. وقد �سّب ت�رشيح موايف بعد ذلك يف اجتاه اإحراج مر�سي، حيث 

اأ�سار اإىل اأنه �سلّم تقرير املخابرات اإىل مر�سي، لكن االأخري مل يتخذ اخلطوات املنا�سبة، غري 

الرئي�ص  القانونية والد�ستورية، نفى علم  اأن حممد جاد اهلل، م�ست�سار مر�سي لل�سوؤون 

مبا اأعلنه موايف، وقال: “ما ُن�رش ب�ساأن اأحداث رفح على ل�سان اللواء مراد موايف ال تعلم 

.
موؤ�س�سة الرئا�سة به، ومل يعر�سه موايف على رئي�ص اجلمهورية خالل لقائه به”90

يف  موايف  اللواء  اإحالة  مر�سي  الرئي�ص  قرر  فقد  الكرام،  مرور  ير  مل  موايف  ت�رشيح 

املخابرات  رئي�ص  باأعمال  قائماً  الواحد  عبد  راأفت  حممد  وتعيني  التقاعد،   2012/8/8

بدالً منه، وقد جاء هذا القرار باالإ�سافة اإىل قرارات اأخرى، عقب انتهاء اجتماع مر�سي 

ورئي�ص  العام  القائد  طنطاوي  ح�سني  امل�سري  من  كل  بح�سور  الوطني،  الدفاع  مبجل�ص 

.
91

املجل�ص االأعلى للقوات امل�سلحة، والفريق �سامي عنان رئي�ص اأركان القوات امل�سلحة

طلب  من  هو  الع�سكري  املجل�ص  باأن  تقول  اأخرى  فر�سية  ظهرت  االإقالة،  هذه  اإزاء 

اأن  املجل�ص يف ورطة، خ�سو�ساً  اإقالة موايف؛ ذلك الأن ت�رشيحاته و�سعت  الرئا�سة  من 

بي بي �سي، 2012/8/6، انظر:  
88

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2012/08/120806_egypt_israel_incidents.shtml

بي بي �سي، 2012/8/8، انظر:  
89

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2012/08/120807_egypt_sinai_arish_attack.shtml

http://www.elwatannews.com/news/details/35955 :الوطن االإلكرتونية، 2012/8/8، انظر  
90

http://bit.ly/1XKj9py :موقع �سحيفة الوفد االإلكرتونية، 2012/8/8، انظر  
91
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املعلومات التي حتدث عنها ذهبت اإىل م�سوؤويل وزارة الدفاع، وبالتايل فاإنهم م�سوؤولون 

حادث  وقوع  منع  �ساأنها  من  التي  اخلطط  تنفيذ  عن  احلربية  املخابرات  مع  بالتعاون 

، وهذا امل�سار، رمبا يدعم فر�سية تاآمر الع�سكر �سّد مر�سي منذ البداية. 
92

رفح

لكن ما يحمل اأهمية اأخرى يف هذا اجلانب ت�رشيح اآخر ملوايف، يف اأول ظهور اإعالمي له 

بعد اإقالته، يف حوار مع ف�سائية املحور يف ني�سان/ اأبريل 2014، والذي تزامن مع تر�سيح 

ال�سي�سي للرئا�سة، حيث اأعلن دعمه لل�سي�سي، وك�سف اأن االإخوان امل�سلمني مل ينجحوا 

اأن  ما يعطي داللة وا�سحة على   .
93

ال�سديدة ب�سبب مناعته  املخابرات  يف اخرتاق جهاز 

للدولة امل�رشية،  االأمنية والع�سكرية  االأجهزة  الرئي�ص مر�سي مل يكن يلك �سلطة على 

التي كانت ت�سري وفق منهجية معينة الإ�سعاف حكمه، حت�سرياً النقالب 3 يوليو.

املوؤ�س�سة  لتُعجب  تكن  مل  رمبا  �سيناء،  اأهايل  مع  ببنائها  مر�سي  بداأ  التي  الثقة  هذه 

الع�سكرية واأركان الدولة العميقة، والتي راأت فيها خطراً على ا�سرتاتيجيتها االأمنية التي 

تبنتها منذ �سنوات، فلم تنتظر املوؤ�س�سة الع�سكرية بعد انقالب 3 يوليو طويالً لتعيد امل�سار 

اإىل �سابق عهده، فتم اإدخال العن�رش االأمني من جديد يف م�سار العمليات يف �سيناء، كما مّت 

الأول مرة، اإدخال مفهوم احلرب على االإرهاب يف �سمال �سيناء لي�سمل كل العمليات التي 

يقوم بها اجلي�ص امل�رشي، كما برز تطور ملحوظ وغري م�سبوق للعمليات التي نفذتها 

جماعات م�سلحة �سّد قوات اجلي�ص وال�رشطة. وتطورت عمليات احلرب على االإرهاب 

لتتحول اإىل اأ�سلوب قمع �سامل �سّد �سكان �سيناء، ومّت ت�سليط اأ�سابع االتهام بدون وجه 

حّق اإىل جماعة االإخوان امل�سلمني، بزعم م�سوؤولية اجلماعة عن هذه العمليات، ومل تراَع 

حقوق املواطنني هناك، ومّت ارتكاب االنتهاكات والقتل والتعذيب بحقهم.

الرئي�ص مر�سي �سيناء، والتقى ب�سباط  التايل ملقتل اجلنود امل�رشيني، زار  اليوم  يف 

وجنود الكتيبة 101 حر�ص احلدود، وقدم لهم العزاء يف زمالئهم، وكرر يف اأثناء وجوده 

القب�ص على مرتكبي احلادث االإجرامي،  امل�سلحة ب�رشعة  القوات  اأوامره لقيادة  بينهم، 

وتاأمني القوات، وب�سط االأمن على �سبه اجلزيرة. و�سكل هذا احلادث دافعاً ملر�سي ليبداأ 

اأعلنت  حيث  واملخابرات،  وال�رشطة  اجلي�ص  ملوؤ�س�سات  وحمدودة  جزئية  تطهري  حملة 

.
94

رئا�سة اجلمهورية يف 2012/8/8، اإقالة عدد من امل�سوؤولني على راأ�سهم موايف

�سحيفة اليوم ال�شابع، القاهرة، 2012/8/10، انظر:  
92

http://www.youm7.com/story/0000/0/0/-/753770#.Vk2oW9IrJMw

http://bit.ly/1j1oMd6 :العربية.نت، 2014/4/26، انظر  
93

�سحيفة ال�شفري، بريوت، 2012/8/9.  
94
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اإقالة قائد احلر�ص اجلمهوري اللواء جنيب عبد ال�سالم، وتعيني  اأعلنت الرئا�سة  كما 

اللواء حممد زكي بدالً منه، واإقالة قائد االأمن املركزي اللواء عماد الوكيل، وتعيني اللواء 

ماجد م�سطفى كامل بدالً منه، واإقالة قائد ال�رشطة الع�سكرية اللواء حمدي بدين، وتعيني 

اللواء اإبراهيم الدماطي بدالً منه، واإقالة اللواء حم�سن مراد م�ساعد وزير الداخلية ومدير 

اأمن القاهرة، وتعيني اللواء اأ�سامة ال�سغري بدالً منه، هذا اإ�سافة اإىل اإقالة حمافظ �سمال 

.
95

�سيناء اللواء عبد الوهاب مبوك، ومدير اأمن املحافظة اللواء �سالح امل�رشي

2012/8/10، قام بزيارته  اأهايل �سيناء، ففي  الثقة مع  اأن يد ج�سور  حاول مر�سي 

لت�سجيعهم  برفح  مع�سكرهم  يف  وال�سباط  اجلنود  مع  االإفطار  وتناول  ل�سيناء،  الثانية 

الداخلية، واأكد  الدفاع، ورئي�ص االأركان، ووزير  ورفع معنوياتهم، وكان برفقته وزير 

مر�سي خالل اللقاء على اأن “االعتداء على جنودنا لن ير دون االأخذ بثاأرهم، والدولة 

.
امل�رشية م�رشة على الق�سا�ص لدماء �سهداء الوطن”96

�سعر مر�سي اأن يده مكبلة مبفاعيل االإعالن الد�ستوري املكمل الذي اأ�سدره املجل�ص 

الع�سكري يف 2012/6/17، فاأراد اأن ينعتق منه، فاأ�سدر يف 2012/8/12، اإعالناً د�ستورياً 

ونه�سة  بتنمية  اخلا�ص  برناجمه  بتنفيذ  وبداأ  الد�ستوري،  االإعالن  ذلك  مبوجبه  األغى 

�سيناء التي كانت على راأ�ص برنامج نه�سة م�رش. واأ�سدر الرئي�ص مر�سي قراراً باإعادة 

وال�سجن  باالإعدام  اأحكام  عليهم  �سدر  قد  كان  �سيناء  اأبناء  من  �ساب  ت�سعمئة  حماكمة 

�سكوى  بح�سب  العدالة  �سمانات  فيها  تتوفر  مل  حماكمات  يف  اأخرى،  وعقوبات  املوؤبد، 

اأهاليهم. كما قرر مر�سي ال�سماح الأبناء �سيناء —الأول مرة— بدخول الكليات الع�سكرية 

وال�رشطية، بعد منعهم من هذا احلق على مدى ع�رشات ال�سنني، وفتح الرئي�ص مر�سي 

حمرماً  بع�سها  كان  اأن  بعد  الدولة،  قطاعات  خمتلف  يف  للعمل  �سيناء  اأبناء  اأمام  املجال 

عليهم، وذلك ات�ساقاً مع الد�ستور اجلديد الذي �سدر يف عهد الرئي�ص، ون�ّص على مبادئ 

.
97

امل�ساواة والعدالة وحقوق املواطنة لكل امل�رشيني دون متييز عرقي اأو ديني اأو جغرايف

جنحت �سيا�سة مر�سي وحكومته يف بناء قدر كبري من الثقة بني اأهايل �سيناء بزعمائهم 

املوجهة  العمليات  يف  ملحوظاً  ت�سهد هدوءاً  �سيناء  بداأت  الرئي�ص وحكومته. حيث  وبني 

املرجع نف�شه.  
95

http://bit.ly/25NuzgQ :موقع رو�سيا اليوم، 2012/8/11، انظر  
96

�سالح عبد املق�سود، اإكرام مر�سي وعقاب ال�سي�سي )ج 3(، اجلزيرة.نت، 2015/6/24، انظر:  
97

http://bit.ly/1Ki61RD
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اجلماعات  مالحقة  يف  الدولة  مع  يتعاونون  االأهايل  وبداأ  وال�رشطة.  اجلي�ص  جنود  �سّد 

الرئا�سة واحلكومة،  الدولة ممثلة يف  التعاون يف جناح موؤ�س�سات  امل�سلحة، وجتلى هذا 

جمموعة قبل  من  اختطافهم  مّت  الذين  اخلم�سة  اجلنود  حترير  يف  �سيناء،  �سيوخ   مع 

م�سلحة. 

ب. ال�شي�شي والقب�شة الأمنية:

ازداد اجلانب االأمني �سوءاً يف م�رش عموماً ويف �سيناء خ�سو�ساً خالل عهد الرئي�ص 

يف  �سيا�سياً  حزباً   28 مع  لقائه  خالل  نف�سه  ال�سي�سي  به  �رشح  ما  وبح�سب  ال�سي�سي، 

2015/5/27، فاإن “�سوء االأو�ساع االأمنية يف البالد” ُيعّد اأحد اأبرز التحديات التي واجهها 

خالل عامه االأول. وراأى مراقبون اأن خري دليل على ذلك هو احلالة االأمنية املرتدية التي 

.
98

ت�سهدها �سيناء الأول مرة يف تاريخها، بالرغم من االنت�سار االأمني املكثف هناك

واأعلن طارق خاطر وكيل وزارة ال�سحة ب�سمال �سيناء، على �سبيل املثال، اأن اإجمايل 

عدد القتلى من قوات االأمن واملدنيني يف �سيناء، خالل عام ال�سي�سي االأول بلغ 177 قتيالً 

فاإن عدد  للحقوق واحلريات،  املر�سد امل�رشي  امل�ست�سفيات. وبح�سب  اإىل  نقله  مّت  ممن 

القتلى من املدنيني جتاوز “الـ 600 قتيل”، باالإ�سافة اإىل اآالف املعتقلني واملهجرين ق�رشياً 

.
99

من منازلهم

اأ�سبحت �سيناء خارج ال�سيطرة امل�رشية تقريباً يف عهد ال�سي�سي وباتت التنظيمات 

من  كبري  قدر  حتقيق  يف  حكمه  خالل  مر�سي  جنح  بينما  فيها،  ح�سوراً  اأكرث  امل�سلحة 

ا�ستعادتهم  مّت  م�رشيني  جلنود  خطف  اأو  قتل،  عمليات  بع�ص  من  بالرغم  فيها  االأمن 

نتيجة �سيا�سة الرئي�ص مر�سي. وبينما متكن مر�سي من زيارة �سيناء ثالث مرات تناول 

اإفطار رم�سان و�سط اجلنود، فاإن ال�سي�سي مل يزرها �سوى مرة واحدة مع  اإحداها  يف 

اإجراءات اأمنية غري م�سبوقة، كما اإن وزير دفاعه ا�ستخدم �سيارة اإ�سعاف متخفياً لتفقد 

جنوده هناك.

بعد قيام اجلي�ص امل�رشي باالنقالب على الرئي�ص مر�سي، تزايدت هجمات املجموعات 

اأن�سار بيت املقد�ص - والية �سيناء  امل�سلحة يف حمافظة �سمال �سيناء، وقد تبنى تنظيم 

بعد عام يف ال�سلطة.. ال�سي�سي يعرتف بف�سله االأمني واالقت�سادي، موقع وراء االأحداث، 2015/5/28، انظر:   
98

http://bit.ly/22UnfLd
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التي  العمليات  هذه  معظم  )داع�ص(،  وال�سام  العراق  يف  االإ�سالمية  الدولة  لتنظيم  التابع 

طالت اجلي�ص امل�رشي واالأجهزة االأمنية، وتعاملت احلكومة امل�رشية يف عهد ال�سي�سي 

النار  بقوة  ردت  حيث  البحتة،  االأمنية  الع�سكرية  املعاجلة  خالل  من  الهجمات  هذه  مع 

�سّد اأّي عمل ع�سكري ا�ستهدفها هناك، كما نفذت عمليات هدم وا�سعة الأحياء ومناطق يف 

مدينة رفح امل�رشية على احلدود مع قطاع غزة، وكذلك يف منطقة ال�سيخ زويد. 

فبعد تنفيذ هجوم ع�سكري يف 2014/10/24، على نقطة تفتي�ص تابعة للجي�ص امل�رشي 

يف �سبه اجلزيرة، ُقتل فيه اأكرث من 33 جندياً بح�سب البيانات امل�رشية الر�سمية، اأ�سدر 

2014، يتم مبوجبه  اإبراهيم حملب مر�سوماً بقانون رقم )1975( ل�سنة  رئي�ص الوزراء 

اإن�ساء منطقة عازلة واإخالء املنطقة يف رفح، وتن�ص املادة 3 من هذا القانون على اأن كل 

من يرف�ص مغادرة منزله ُيرغم على اإخالئه ق�رشاً. وقد با�رش اجلي�ص امل�رشي باإخالء 

املنطقة العازلة التي يبلغ عر�سها كيلومرتاً واحداً على احلدود مع قطاع غزة، ومّت اإجالء 

. وزعمت ال�سلطات امل�رشية اأن 
100

اآالف العائالت عن منازلهم بطول احلدود مع القطاع

اجلماعات امل�سلحة يف �سيناء تلقت اأ�سلحة ومقاتلني عب اأنفاق من غزة.

حالة   ،2014/10/24 يف  ال�سي�سي  اإعالن  مع  االآمنة  املنطقة  اإن�ساء  عملية  تزامنت 

اجلمهورية رئي�ص  قرار  مبوجب  احلادث،  هذا  اأعقاب  يف  �سيناء  �سمال  يف   الطوارئ 

رقم )366( ل�سنة 2014، وجاء تعليل هذا القرار اأنه جاء ب�سبب الظروف االأمنية اخلطرية 

.
101

التي متر بها حمافظة �سمال �سيناء وبعد اأخذ راأى جمل�ص الوزراء

اأحدث قرار االإخالء خيبة كبرية لدى �سكان مدينة رفح وال�سيخ زويد، وذلك ب�سبب 

عدم قيام الدولة بتعوي�ص اأهايل هذه املنطقة مبا يتنا�سب مع املنازل واالأرا�سي الزراعية 

اأنهم  التي فقدوها، فقد �سكا العديد من ال�سكان الذين مّت اإخالوؤهم ق�رشاً يف تلك العملية 

مّت  الذين  ال�سكان  اأن  �سيناء  �سمال  حمافظ  واأعلن  بخ�سة.  تعوي�سات  �سوى  يتلقوا  مل 

اإخالوؤهم، يح�سلون على 900 جنيه )125 دوالراً اأمريكياً( مل�ساعدتهم على تغطية اأجرة 

ثالثة اأ�سهر مقدماً ريثما يح�سلون على تعوي�ص كامل. واأ�ساف اأن العائالت �ستح�سل 

اإعالمي،  تعتيم  و�سط  �سيناء  يف  الق�رشي  االإخالء  وعمليات  املنازل  هدم  ملوجة  حد  و�سع  ينبغي  م�رش:   
100

https://www.amnesty.org/ar/latest/ انظر:   ،2014/10/27 )اأمن�ستي(،  الدولية  العفو  منظمة  موقع 

egypt-end-wave-home-demolitions-forced-evictions-sinai-amid-media-/11/news/2014

blackout

http://bit.ly/1UCRrnB :اليوم ال�شابع، 2014/10/24، انظر  
101
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دوالراً(  97( جنيه   700 بني  ترتاوح  منازلها،  فقدان  عن  اإ�سافية  تعوي�سات   على 

اأبلغوا منظمة العفو الدولية  و1,200 جنيه )167 دوالراً( لكل مرت مربع. ولكن ال�سكان 

.
102

باأن هذا املبلغ ال يكفي اأبداً لال�ستعا�سة عن منازلهم

تقارير و�سائل  االأمن هناك، بح�سب  اأفراد  من  238 �سخ�ساً  وقد قتل ما ال يقل عن 

.
االإعالم التابعة للدولة يف الفرتة 2013/7/3–1032014/10/27

مل تفلح هذه االإجراءات يف احلد من العمليات الع�سكرية التي طالت القوات الع�سكرية 

يف  الطوارئ  حالة  متديد  منها  اأخرى،  اإجراءات  جانبها  اإىل  فاتخذت  �سيناء،  يف  امل�رشية 

يف  املن�سور  الوزراء  جمل�ص  رئي�ص  قرار  مبوجب  اأخرى  اأ�سهر  ثالثة  اإىل  �سيناء  �سمال 

ذلك،  من  العك�ص  على   ،
1042015 ل�سنة   )124( رقم   2015/1/24 يف  الر�سمية  اجلريدة 

تطورت هذه الهجمات واأخذت منحاً اآخر اأ�سد خطورة، ففي 2015/1/29، قتل الع�رشات 

مواقع  ا�ستهدفت  ومن�سقة  متزامنة  بهجمات  امل�رشيني  واجلي�ص  ال�رشطة  رجال  من 

والية   - املقد�ص  بيت  اأن�سار  جماعة  واأعلنت  زويد،  وال�سيخ  ورفح  العري�ص  يف  خمتلفة 

.
105

�سيناء م�سوؤوليتها عنها

االأمنية  املنطقة  يف   101 الكتيبة  مقر  ا�ستهداف  مّت  العملية  خالل  اأنه  بالذكر  واجلدير 

ب�ساحية ال�سالم يف العري�ص بثالث �سيارات ملغومة يعود اإىل كونها معتقالً الأهايل �سيناء 

اإن  “املقبة”، ويقولون  االأهايل  املعتقلني داخلها، ويطلق عليها  الكثري من  و�سهدت قتل 

. ويف هذا داللة وا�سحة على حالة االحتقان 
106

الداخل اإليها مفقود واخلارج منها مولود

لدى اأهايل تلك املناطق امل�ستهدفة جتاه ما متار�سه ال�سلطة �سّدهم.

ت�رشيباً  االأذهان  اإىل  �سيناء  يف  لالأو�ساع  الع�سكرية  االأمنية  املقاربة  هذه  اأعادت  وقد 

فيه  يحذر  كان  مر�سي،  الرئي�ص  عهد  يف  للدفاع  وزيراً  كان  حينما  ال�سي�سي  الفتاح  لعبد 

اإعالمي،  تعتيم  و�سط  �سيناء  يف  الق�رشي  االإخالء  وعمليات  املنازل  هدم  ملوجة  حّد  و�سع  ينبغي  م�رش:   
102

اأمن�ستي، 2014/10/27.

املرجع نف�سه.  
103

بي بي �سي، 2015/1/25، انظر:  
104

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/01/150125_egypt_sinai_emergency

الثورة،”  حديث  برنامج  الثورة:  ذكرى  يف  ب�سيناء  العنف  ت�ساعد  “دالالت  الف�سائية،  اجلزيرة  قناة   
105

http://bit.ly/1UCR8t0 :2015/1/31، انظر

املرجع نف�سه.  
106
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من مغبة التعامل االأمني مع اأهايل �سيناء. وقال ال�سي�سي يف الت�رشيب: “هو اأنا لو ظابط 

]اأقدم[ على رفح وال�سيخ زويد واأجي حما�رشها  اأجي  ]�سابط[ جي�ص م�ص �سهل عليا 

ومطلع ال�سكان منها واأروح مفجر املباين اللي موجودة فيها؟ م�ص هنقتل حّد وال حاجة.. 

ممكن نعمل كدة”. واأ�ساف: “افرت�ص اإن حّد �رشب نار وطلع ق�ساد النار دي 100 نار 

ومات 2 وال 3 اأبرياء وقتها تبقى بت�سكل عدو �سّدك و�سّد بلدك الأن بقي فيه ثاأر بينكم”. 

واأردف:

اإحنا بنقوله  الكالم ده  بالك  بالقتال.. خلي  بالتواجد م�ص  اأمن  اإحنا بن�سكل 

مع بع�ص.. ماهي دبابة واحدة ور�سا�ص واحد ممكن يعملك حاجات كتري ب�ص 

 50 اأهلك.. والزم ن�ستدعي �سيناريو جنوب ال�سودان بداأت من  يف النهاية دول 

�سنة وكانت املعاجلة اأمنية فقط ومفي�ص ح�سابات رفيعة وال�سغط للراأي العام 

كان حاكم، وكان اللي بيقود املعاجلة بيتاأثر بيه حتى لو ده �سّد االأمن القومي.. 

.
107

النتيجة اإيه؟

هذا التناق�ص واالنقالب على الت�رشيحات ال�سابقة بدا وا�سحاً يف اال�سرتاتيجية التي 

اتبعها ال�سي�سي يف مواجهة العمليات الع�سكرية يف �سيناء عند ت�سلمه احلكم، فقد اأ�سدر 

ال�سي�سي يف 2015/1/31، اأي بعد يومني من احلادث الذي ا�ستهدف فيه مقر الكتيبة 101، 

قراراً جمهورياً بت�سكيل قيادة موحدة ملنطقة �رشق القناة ومكافحة االإرهاب بقيادة اللواء 

اأركان حرب اأ�سامة ر�سدي ع�سكر وترقيته اإىل رتبة فريق خالل جل�سة طارئة للمجل�ص 

.
108

االأعلى للقوات امل�سلحة امل�رشية

ال �سّك اأن اإجراءات اجلي�ص الع�سكرية و�سلوكه امل�سار االأمني يف معاجلة االأحداث التي 

الع�سكرية  الغاية املرجوة منها بالن�سبة لل�سي�سي، فالعمليات  وقعت يف �سيناء مل حتقق 

الرئي�ص  قيام  ا�ستدعى  ما  خطورة،  اأكرث  وباتت  ا�ستمرت  هناك  امل�سلحة  القوات  �سّد 

بزيارة ميدانية اإىل القوات الع�سكرية املتمركزة هناك يف 2015/7/4، وجاءت هذه الزيارة 

توليه من�سب  الع�سكري الأول مرة منذ  بالزي  اأن يظهر  ال�سي�سي  الذي حر�ص خاللها 

انظر: ال�سي�سي: التعامل االأمني يف �سيناء قد يقود اإىل �سيناريو مماثل النف�سال جنوب ال�سودان، يوتيوب،   
107

https://www.youtube.com/watch?v=qixCuQ-UKPQ :يف

بي بي �سي، 2015/2/1، انظر:  
108

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/02/150201_egypt_sinai_sisi
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الرئي�ص، بعد تنفيذ عمليات ع�سكرية تبناها تنظيم الدولة االإ�سالمية والية �سيناء، �سّد 

وجندياً.  �سابطاً   21 الهجمات  خالل  ُقتل  حيث   ،2015/7/1 يف  م�رشية  ع�سكرية  قوات 

وقد اأكد ال�سي�سي خالل الزيارة، التي غاب عنها وزير الدفاع، على اأن و�سف الو�سع يف 

.
�سمال �سيناء باأنه “حتت ال�سيطرة” ال يكفي بل هو “م�ستقر متاماً”109

على الرغم من تاأكيد ال�سي�سي خالل هذه الزيارة اأي�ساً اأن امل�سلحني تكبدوا خ�سائر 

 ،
110

كبرية و“غري مت�سورة”، وقّدر عدد القتلى من امل�سلحني مبا ال يقل عن مئتي قتيل

اإال اأن هذا التاأكيد حول مقتل مئتي م�سلح بقي ي�ستند اإىل رواية االأجهزة االأمنية امل�رشية، 

اأو نحو ذلك، مما قد ي�سعها يف خانة  القتلى  للم�سحلني  باأدلة مادية ك�سور  ومل يقرتن 

التي  القوات امل�سلحة بعد حالة اال�ستنزاف  اأو يف �سبيل رفع معنويات  النف�سية،  احلرب 

باتت تواجهها وتكبدها العديد من االأرواح.

من املمكن القول اإن مقاربة ال�سي�سي االأمنية للو�سع يف �سيناء قد اأتى بنتائج عك�سية، 

واالقت�سادية  ال�سيا�سية  االأو�ساع  عن  االأنظار  حرف  املقاربة  هذه  من  الهدف  اأن  يبدو 

التي كانت تعاين منها م�رش خالل تلك الفرتة، وباتت االأو�ساع يف �سيناء ت�سكل تهديداً 

على االأمن القومي امل�رشي على امل�ستويني الداخلي واخلارجي.

يف  �سيناء  اأجواء  يف  الرو�سية  الركاب  طائرة  حتطم  حادثة  جاءت  ال�سياق،  هذا  ويف 

2015/10/31، وعلى متنها 224 راكباً رو�سياً مل ينُج اأحد منهم، خ�سو�ساً بعد اأن اأكدت 

و�ساند   ،
111

الطائرة داخل  قنبلة  زرع  جراء  التحطم  فر�سية  �سحة  الرو�سية  ال�سلطات 

اأوروبية،  دول  عدة  قامت  وقد   .
112

االإ�سقاط عملية  داع�ص  تنظيم  تبني  الفر�سية  هذه 

اإىل  كبيطانيا، وفرن�سا، واإ�سبانيا، وبلجيكا، ورو�سيا، بتعليق رحالت طائراتها املدنية 

،
113

 �سيناء، وحتذير رعاياها من ال�سفر اإليها، كما قامت بعلمية اإجالء لرعاياها من هناك

بي بي �سي، 2015/7/4، انظر:  
109

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/07/150704_egypt_sisi_sinai

http://bit.ly/1UCRVdt :ال�سي�سي: االأمور يف �سيناء م�ستقرة متاماً، اجلزيرة.نت، 2015/7/5، انظر  
110

مو�سكو توؤكد تفجري الطائرة ب�سيناء وبوتني يتوعد، اجلزيرة.نت، 2015/11/17، انظر:  
111

http://bit.ly/1UpnxDq

  تنظيم الدولة يتبنى اإ�سقاط الطائرة الرو�سية ب�سيناء، اجلزيرة.نت، 2015/11/30، انظر:
112

http://bit.ly/1YfPjbp

http://bit.ly/1Oek8uH :م�رش.. لي�ص �سقوط طائرة فح�سب، اجلزيرة.نت، 2015/11/7، انظر  
113
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االأمني  املنهج  اأثبت ف�سل  للدولة يف �سيناء، وبالتايل  االأمنية  ال�سيطرة  ما عك�ص ه�سا�سة 

الذي اتبعته اإدارة ال�سي�سي هناك.

اأكب، فبينما انخرط االإعالم املحلي يف اتهام  اإىل حرج  ال�سلطة امل�رشية متجهة  تبدو 

طائرة  اأن  البيطانية   Daily Mail ميل  ديلي  �سحيفة  اأكدت  االأمر،  يف  باملبالغة  اخلارج 

بريطانية تعر�ست قبل �سهرين من تاريخ هذا احلادث، لهجوم �ساروخي قبيل هبوطها 

تفادي  من  متكن  الطائرة  قائد  لكن  راكباً،   189 متنها  على  كان  وقد  ال�سيخ  �رشم  يف 

.
114

ال�ساروخ ومّت التكتم على االأمر

ثورة فمنذ  م�رش،  على  اقت�سادية  �سياحية  تداعيات  احلادثة  لهذه  كان  اأنه  �سّك   ال 

املرتاجعة  امل�رشية  لل�سياحة  االأول  املنقذ  هي  رو�سيا  كانت  احلادثة  يوم  اإىل  يناير   25

�سنوياً،  �سائح  ماليني  ثالثة  جتاوز  مبعدل  املجال  هذا  يف  العامل  دول  ت�سدرت  حيث 

يذهب معظمهم اإىل منتجعات جنوب �سيناء اإ�سافة اإىل الغردقة الواقعة على �ساحل البحر 

.
115

االأحمر

تتحدث االأرقام اأي�ساً عن اأن الرو�ص يثلون ن�سف ال�سياحة الواردة اإىل �رشم ال�سيخ 

تقريباً، وهو ما يعني خ�سائر فادحة لقطاع ال�سياحة امل�رشي خ�سو�ساً واأنه منذ وقوع 

ال�سياحي  املو�سم  ذروة  متثل  كانت   ،2016 يناير  الثاين/  كانون  نهاية  وحتى  احلادث 

الذي كان قد  ال�سياحة  ال�ستوي يف م�رش، و�سياعه يعني خ�سائر فادحة جديدة لقطاع 

خ�رش اأ�سالً نحو ثمانية مليارات دوالر �سنة 2015 مقارنة ب�سنة 2011.

ثانيًا: اإدارة امللف الق�ضائي: 

1. ا�شتئثار ال�شي�شي ب�شلطة الت�رشيع:

ت�رشف ال�سي�سي منذ االنقالب كحاكم ع�سكري مل�رش، وتدخل يف عمل النائب العام 

والتي  املعار�سة،  ت�ستهدف  التي  للقوانني  باالإ�سافة  ال�رشطة،  عن  ف�سالً  والق�ساء، 

النق�ص واجلنايات من  املوؤقت عديل من�سور، ومنها حترير حمكمتي  الرئي�ص  اأ�سدرها 

 Richard Marsden, Rocket ‘attack’ on UK tour jet: Pilot with 189 passengers dodged missile  
114

 above Sharm El Sheikh in August with just ‘seconds to spare from disaster’, site of Mail Online,

6/11/2015, http://www.dailymail.co.uk/news/article-3307741/Rocket-attack-UK-tour-jet.html

م�رش.. لي�ص �سقوط طائرة فح�سب، اجلزيرة.نت، 2015/11/7.  
115
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اأو املوؤبد، مما يعني  اإذا تعلق االأمر بعقوبة االإعدام  قيود مدة احلب�ص االحتياطي للمتهم 

القمع غري م�سبوقة، من  اأوجد حالة من  ؛ ما 
116

للمتهم اأق�سى  عدم وجود �سقف زمني 

اإىل  دليل،  دون  ع�سوائية  اأحكام  اإىل  ممنهج،  وتعذيب  للتهم،  وتلفيق  ع�سوائي،  اعتقال 

برعاية  قر 
ُ
اأ الذي  الد�ستور  فيها  مبا  امل�رشية،  الد�ساتري  لكل  خمالف  ا�ستثنائي  ق�ساء 

املحكمة  اأمام  مبعنى  الطبيعي”  قا�سيه  اأمام  املواطن  “يحاكم  ين�ص  والذي  ال�سي�سي، 

الكائنة يف املنطقة التي حدثت فيها الواقعة، وح�سب الدور يف اجلدول دون تدخل من اأحد.

ثوار رفعها  التي  املطالب  اأهم  من  ع�سكرية  حماكم  اإىل  املدنيني  اإحالة  وقف  كان   فقد 

املدنيني  حماكمة  توا�سلت  مبارك  الرئي�ص  خلع  فبعد  يتحقق.  مل  ذلك  لكن  يناير،   25

ع�سكرياً، وزادت وترية تلك املحاكمات يف فرتة ما بعد االإطاحة بالرئي�ص حممد مر�سي، 

اأتاح للمحاكم الع�سكرية حماكمة  بل اإن النظام يف عهد ال�سي�سي و�سع لها اإطاراً قانونياً 

.
117

املدنيني يف تهم تقع يف �سميم اخت�سا�ص الق�ساء املدين

حماية  يف  امل�سلحة  القوات  باإ�رشاك  ال�سهري  قانونه   2014 �سنة  يف  ال�سي�سي  اأ�سدر 

املن�ساآت احلكومية، ثم اأ�سدر تعليماته اإىل النائب العام يف ذلك احلني، ه�سام بركات، والذي 

اغتيل يف حزيران/ يونيو 2015، لي�ستند اإليه يف اإحالة اأكب عدد من ال�سجناء منذ 2011 اإىل 

الق�ساء الع�سكري باأثر رجعي. ومّت ذلك على الرغم من اأن االأحداث حمّل اتهامهم وقعت 

يف وقت �سابق على اإ�سدار هذا القانون. وقد حّول القانون املعتمد م�رش بالكامل اإىل دولة 

ع�سكرية، اإذ يحاكم كل من ي�سارك يف تظاهرة اأو اأعمال �سغب اأو اعتداءات على من�ساآت 

.
118

حكومية اأمام املحاكم الع�سكرية ولي�ص اأمام قا�سيه الطبيعي املدين

“الكيانات االإرهابية” و“االإرهابيني”،  اإىل ا�ستحداث قانون تنظيم  كما جلاأ االنقالب 

ت�سمن   ،)2015 ل�سنة   )8( رقم  القانون  )قرار   ،2015/2/24 يف  ال�سي�سي  اأ�سدره  الذي 

هذا القانون تعريفاً للكيان االإرهابي وال�سخ�ص االإرهابي وم�سادر االأموال، والتمويل، 

القانون دوائر خا�سة باملحاكم،  اأموال الكيانات االإرهابية واالإرهابيني، وحدد  وجتميد 

.
119

ور�سم ال�سبيل القانوين للتعامل مع هذه الكيانات اأو االأ�سخا�ص

http://bit.ly/1Oeklhr :اجلزيرة.نت، 2013/9/26، انظر  
116

http://bit.ly/1YbiYCf :اجلزيرة.نت، 2015/4/22، انظر  
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م�رش: “اإجنازات ال�سي�سي الديقراطية” تدح�سها قراراته، العربي اجلديد، 2015/8/4.  
118

http://bit.ly/1remSgs :قانون الكيانات “االإرهابية” امل�رشي، اجلزيرة.نت، 2015/2/25، انظر  
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جلماعة  معادين  ق�ساة  لها  واختار  االإرهاب،  بدوائر  الدوائر  من  عدداً  �سمى  وقد 

االإخوان ولثورة 25 يناير، حيث اأ�سدروا اأحكاماً غري م�سبوقة يف �سدتها دون اأدلة؛ مما 

جعل ميزان العدالة �سديد اخللل، فراأينا ق�ساة ي�سدرون اأحكاماً باالإعدام للمئات دون 

�سماع الدفاع، وبع�سهم ي�سدر اأحكاماً قا�سية على �سباب واأطفال بتهمة التظاهر. ومل 

يقت�رش على االإخوان ومنا�رشيهم، بل امتد لي�سمل قيادات 6 اأبريل، والكثري من ن�سطاء 

25 يناير مثل اأحمد ماهر وعالء عبد الفتاح، اللذين عار�سا ال�سي�سي بعد االنقالب، بينما 

تتم تبئة مبارك ومن اأف�سد وخرب م�رش.

ُن�رش  الذي  االإرهاب”  مكافحة  “قانون  م�رشوع   ،2015/8/15 يف  ال�سي�سي  اأقر  كما 

الكثرية  االنتقادات  من  الرغم  على   ،2015/8/16 يف  تطبيقه  وبداأ  الر�سمية  اجلريدة  يف 

ال�سلطات امل�رشية  التي واجهها من حقوقيني وق�ساة و�سا�سة واإعالميني. وقد عّجلت 

نهاية  العام ه�سام بركات يف  النائب  اغتيال  ال�سي�سي عقب  بعدما وعد  القانون  باإ�سدار 

. وجاء 
120

حزيران/ يونيو 2015 بت�سديد القوانني ملكافحة االإرهاب وت�رشيع املحاكمات

هذا القانون باعتباره مكمالً لقانون “الكيانات االإرهابية”، وين�ص القانون �سمن مواده 

الدوائر  من  بدالً  باالإرهاب  يو�سف  ما  جرائم  يف  للنظر  متخ�س�سة  حماكم  اإن�ساء  على 

يول  اأو  اإرهابية  جماعة  يتزعم  ملن  االإعدام  عقوبة  على  ين�ص  وهو  حالياً.  بها  املعمول 

اأعماالً اإرهابية.

كما اأنه ُيعاقب ال�سحفيني —الذين مل يذكرهم باال�سم— وغريهم بغرامة ترتاوح بني 

200–500 األف جنيه )25–63 األف دوالر تقريباً( اإذا قاموا بن�رش “اأخبار اأو بيانات غري 

الدفاع”،  ال�سادرة عن وزارة  الر�سمية  البيانات  اإرهابية مبا يخالف  اأعمال  حقيقية عن 

بح�سب ما ورد يف املادة الـ 35 منه.

اأما املادة الـ 29 منه فتن�ص على عقوبة ال�سجن امل�سدد ملدة ال تقل عن خم�سة اأعوام لكل 

“بغر�ص الرتويج لالأفكار اأو املعتقدات الداعية اإىل  من اأن�ساأ اأو ا�ستخدم موقعاً اإلكرتونياً 

.
ارتكاب اأعمال اإرهابية”121

بي بي �سي، 2015/8/17، انظر:  
120

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/08/150817_egypt_ant-_terrorism_law_reactions

http://bit.ly/1UplShk :ال�سي�سي يقر قانون مكافحة االإرهاب، اجلزيرة.نت، 2015/8/17، انظر  
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كما عمدت وزارة ال�سوؤون االجتماعية يف �سباط/ فباير واآذار/ مار�ص 2015 مبوجب 

.
122

مر�سوم، اإىل حّل نحو 380 منظمة غري حكومية ُيزَعم اأنها تابعة لالإخوان امل�سلمني

عك�ست التعديالت والقرارات والقوانني التي اتخذتها ال�سلطات امل�رشية منذ انقالب 

للبالد،  رئي�ساً  ال�سي�سي  الفتاح  عبد  انتخاب  بعد  حتى  ا�ستمرت  والتي   2013 يوليو   3

امل�رشيني  للمواطنني  حقيقي  متثيل  يوجد  ال  حيث  م�رش،  يف  للنظام  الع�سكرية  الطبيعة 

�سواًء يف ال�سلطة التنفيذية، اأم الت�رشيعية، اأم الق�سائية.

والتي  الت�رشيعات،  من  عتيدة  تر�سانة  خلف  بالتح�سن  امل�رشية  الدولة  قامت  وقد 

ذخر  وقد  واحلريات،  املواطنني  حماية  من  الد�ستور  عليه  ن�ّص  ما  انتهاك  لها  تتيح 

املثال  �سبيل  على  ومنها  الت�رشيعات  من  االأكب  الكّم  على  واالإجراءات  العقوبات  قانون 

 ،)2014 اأ�سخا�ص )القانون رقم )10( ل�سنة  القانون الذي يجرم جتمع اأكرث من خم�سة 

وقانون االإرهاب واملواد التي تعطي النيابة العامة �سلطات قا�سي التحقيق، واجلمع بني 

�سلطتي االتهام والتخفيف يف يد النيابة العامة. وال يقت�رش االأمر على قانوين العقوبات 

واالإجراءات واإمنا يتد هذا النهج اإىل كافة نواحي تنظيم احلياة العامة وعالقاتها باملواطن، 

1993(، كذلك قانون اجلمعيات  ل�سنة   )100( )القانون رقم  املهنية  النقابات  مثل قانون 

وقانون  ال�سيا�سية،  احلقوق  مبا�رشة  وقانون  التعاونية،  اجلمعيات  وقانون  االأهلية، 

االأحزاب وغريها من القوانني التي تعك�ص النهج اال�ستبدادي ورغبتها يف ال�سيطرة على 

.
123

ال�ساأن العام

على  تقوم  م�رش  يف  ال�سلطة  اأي�ساً  جند  املقنن،  املنهجي  االنتهاك  هذا  اإىل  وباالإ�سافة 

جتاهل ن�سو�ص احلماية املن�سو�ص عليها بالد�ستور، م�ستغلة انعدام الرقابة الت�رشيعية 

عليها، ومن ذلك عمليات القتل والتعذيب للمواطنني يف اأق�سام ال�رشطة امل�رشية. 

وا�ستاأثر ال�سي�سي حتى تاريخ انتخاب اأع�ساء جمل�ص النواب امل�رشي يف اأواخر �سنة 

اأو �رشط، بعدما �سّكل جلنة الإعداد  2015، ب�سلطة الت�رشيع التي مار�سها من دون قيد 

م�رشوع  اأّي  عر�ص  دون  من  الت�رشيعي”،  “االإ�سالح  با�سم  ي�سدرها  التي  القوانني 

 Ministry dissolves 99 NGOs for Brotherhood ties, site of Aswat Masriya, 18/3/2015,  
122

http://en.aswatmasriya.com/news/view.aspx?id=d6d9c3ea-127d-40ff-8724-5d1fe36389ca

القرارات والت�رشيعات منذ 30 يونيو 2013 وحتى نهاية مايو 2015، املر�سد امل�رشي للحقوق واحلريات،    
123

http://www.slideshare.net/ssuserd93812/ss-49253765 :2015/6/11، انظر
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به  تطالب  والي�سارية  الليبالية  االأحزاب  كانت  ما  وهو  املجتمعي.  احلوار  على  قانون 

دائماً الرئي�ص املعزول حممد مر�سي وجمل�ص ال�سورى املنتخب يف عهده، �ساحب ال�سلطة 

الت�رشيعية مبوجب د�ستور 2012. 

امتازت الفرتة التي ق�ساها ال�سي�سي بكرثة القرارات التي اأ�سدرها، وكثري من هذه 

القرارات كانت ذات طبيعة ت�رشيعية، على الرغم من اأن املادة 156 من الد�ستور امل�رشي 

اجلديد، ال�سادر يف 2014/1/18، ت�سرتط اأن “يحدث ما يوجب االإ�رشاع يف اتخاذ تدابري 

ال�سلطة  يتدّخل رئي�ص اجلمهورية الإ�سدار قوانني وممار�سة  لكي  التاأخري”،  ال حتتمل 

الت�رشيعيّة يف غياب البملان، اإال اأن هذا الن�ّص مل ينع ال�سي�سي اأو من�سور من قبله، من 

جديدة  قوانني  واإ�سدار  املوؤقتة،  اال�ستثنائية  الت�رشيعية  ال�سلطة  ا�ستخدام  يف  االإ�رشاف 

وتعديل قوانني قائمة يف العديد من املو�سوعات التي مت�ّص اأو�ساعاً قائمة وم�ستقرة، اأو 

.
124

تن�سئ اأو�ساعاً جديدة

كما مل تثِن املادة 156 ال�سي�سي عن االإ�رشاف باإ�سدار قوانني، ال�رشط ال�سعب الذي 

ت�سمنته املادة ذاتها؛ اإلزام جمل�ص النواب املقبل “بعر�ص ومناق�سة واملوافقة على جميع 

القوانني التي �سدرت قبل انعقاده، خالل 15 يوماً من انعقاده، واإال زال باأثر رجعي ما 

كان لها من قوة القانون”، وهي مهمة �سعبة ال يكن اأن ينجح فيها اأّي برملان يف العامل 

خالل هذه الفرتة الق�سرية، وال �سيّما اأن عدد الت�رشيعات ال�سادرة عن ال�سي�سي و�سلفه 

.
125

يفوق ما كان يت�سوره وا�سعو هذه املادة

قوانني  معظمها  قانوناً،   180 حكمه  من  االأوىل  اأ�سهر  ال�ستة  يف  ال�سي�سي  اأ�سدر  فقد 

اإىل تنق�سم  حقيقياً،  ت�رشيعاً   36 ومنها  املختلفة،  الهيئات  موازنات  بربط   روتينية 

26 تعديالً على قوانني قائمة، و10 قوانني جديدة، و8 قوانني لها عالقة بالقوات امل�سلحة، 

ما  ن�سف  الت�رشيعات  من  العدد  هذا  وُيعّد  تقريباً.  اأيام  خم�سة  كل  ت�رشيٍع  مبعدل  اأي 

حممد  اأ�سدر  قد  كان  بينما  قانوناً،   147 اإجمايل  من   72 بلغ  والذي  من�سور،  اأ�سدره 

كان  ال�سورى  جمل�ص  الأن  فقط،  ت�رشيعاً   47 حكمه  عام  يف  املعزول،  الرئي�ص  مر�سي، 

ال�سلطة الت�رشيعية احلقيقية منذ كانون االأول/ دي�سمب 2012 وحتى عزله يف 2013/7/3، 

.
126

اأي الأكرث من ن�سف فرتة حكمه

املرجع نف�سه.  
124

مليونية، موقع  الت�رشيعات،  اإ�سدار  يف  ومر�سي”  “من�سور  على  يتفوق  “ال�سي�سي”   ..  2014 ح�ساد   
125 

http://www.millionya.com/milionyat/1498.html :كانون االأول/ دي�سمب 2014، انظر

املرجع نف�سه.  
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اإقرارها ون�رشها  مّت  التي  القرارات والقوانني املخالفة للحقوق واحلريات  كما بلغت 

يف اجلريدة الر�سمية 232 منذ حزيران/ يونيو 2014 وحتى نهاية اأيار/ مايو 2015، 70 

من هذه القرارات والقوانني �سدرت عن رئي�ص اجلمهورية ورئي�ص وزرائه، و99 قراراً 

اأما النيابة العامة فقد  قراراً عن وزير العدل،   63 �سدر عن وزير الداخلية، بينما �سدر 

.
127ً

�سدر عنها قراراً واحدا

ومنظمات  ثورية  قوى  اأ�سارت  ال�سي�سي،  حكم  فرتة  خالل  االأو�ساع  هذه  ظّل  يف 

عديدة  انتقادات  ووجهت  الثورة،  اأجلها  من  خرجت  التي  االأهداف  تراجع  اإىل  حقوقية 

لو�سع احلريات وحقوق االإن�سان. وكان اأبرز هذه املحطات تبئة الرئي�ص ح�سني مبارك 

وجنليه جمال وعالء.

وهو  االأ�سا�سية  يناير   25 ثورة  اأهداف  اأحد  حتقيق  اإجنازاً  مر�سي  يكفي  املقابل  يف 

احلرية، اإذ متتع امل�رشيون يف عهده باأعلى �سقف للحرية مل يبلغوه من قبل، متثل ذلك 

رئي�ص  بحق  نقده  يف  احلدود  جتاوز  الذي  االإعالم  وحرية  والتعبري،  التظاهر  حرية  يف 

الدولة نف�سه وعائلته وحا�سيته، ومع ذلك مل ُي�ص اأحدهم ب�سوء، وحتى اإ�سالم عفيفي 

رئي�ص حترير �سحيفة الد�ستور، ال�سحفي الوحيد الذي حكم الق�ساء بحب�سه احتياطياً 

اأقّر مر�سي قانوناً  ليلة واحدة؛ حيث  اإهانة رئي�ص اجلمهورية، مل ي�ستمر حب�سه  بتهمة 

جديداً باإلغاء احلب�ص االحتياطي يف ق�سايا الن�رش، واأمر النائب العام امل�ست�سار عبد املجيد 

.
128

حممود باالإفراج عن اإ�سالم عفيفي ومل يبِت ليلة يف ال�سجن

وُتعّد القوانني التي ي�سدرها رئي�ص اجلمهورية يف غيبة البملان —الذي كان قد ُحّل 

قبيل تويل مر�سي من�سب الرئا�سة— قرارات بقوانني اإىل اأول دورة انعقاد ملجل�ص ال�سعب 

وله حينئذ اأن يقرها اأو يلغيها. ويف اأول ا�ستخدام ل�سلطته الت�رشيعية، اأنهى مر�سي العمل 

باحلب�ص االحتياطي املن�سو�ص عليه يف املادة 179 من قانون العقوبات واخلا�سة باإهانة 

.
129

رئي�ص اجلمهورية

مار�ص امل�رشيون يف عهد مر�سي حقهم يف التعبري والت�سويت احلر، ومار�سوا حقهم 

بيوتهم  اإىل  يعودون  يومهم  نهاية  يف  وكانوا  احلكم،  ونظام  الرئي�ص  معار�سة  يف  كامالً 

القرارات والت�رشيعات منذ 30 يونيو 2013 وحتى نهاية مايو 2015، املر�سد امل�رشي للحقوق واحلريات،   
127

.2015/6/11

http://www.alarabiya.net/articles/2012/08/23/233760.html :العربية.نت، 2012/8/24، انظر  
128
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املعار�سة  تكلف  اإذ  ال�سي�سي،  عهد  يف  حدث  ما  خالف  على  عيونهم،  ملء  وينامون 

مع  حدث  كما  حياته  اإىل  التكلفة  ت�سل  وقد  الكثري،  �ساحبها  تافهة  اأو  �سكلية  كانت  ولو 

“متظاهرة الورد” �سيماء ال�سباغ.

2. اإلغاء انتخابات جمل�شي ال�شعب وال�شورى:

املجل�ص  امل�سلحة احلكم، قام  للقوات  االأعلى  املجل�ص  يناير وتويل   25 اأعقاب ثورة  يف 

الب�رشي  طارق  امل�ست�سار  برئا�سة  خمت�سة  جلنة  �ساغتها  د�ستورية  تعديالت  بطرح 

النتخابات  الطريق  فتح  اإىل  التعديالت  هذه  وهدفت   .2011/3/19 يف  العام  لال�ستفتاء 

منتخبة  مدنية  حلكومة  ال�سلطة  بت�سليم  ي�سمح  مبا  رئا�سية،  انتخابات  تليها  ت�رشيعية، 

تقوم ب�سياغة د�ستور جديد للبالد.

ال�سعب  جمل�سي  انتخابات  اإجراء  يف  والعلمانية  الي�سارية  واالأحزاب  القوى  راأت 

الد�ستورية من خالل  التعديالت  اإقرار  تاريخ  اأ�سهر من  )البملان( وال�سورى بعد �ستة 

اال�ستفتاء، �رشراً كبرياً مب�سلحتها وذلك العتقادها بعدم امتالك القدرة يف هذه املرحلة 

تتمتع  كانت  التي  امل�سلمني—  االإخوان  —حتديداً  االإ�سالمية  االأحزاب  مناف�سة  على 

االنتخابات  اإجراء  بتاأجيل  طالبت  لذلك  والتاأييد؛  احلزبي  واالنت�سار  التنظيمي  بالكادر 

اإجراء  معار�ستها  والقوى  االأحزاب  هذه  واأبدت  ا�ستعدادها،  اإمتام  حني  اإىل  الت�رشيعية 

الد�ستور  عن  تبتعد  مل  الد�ستورية  االإ�سالحات  اأن  بحجة  الد�ستور  على  التعديالت 

االأ�سلي مبا فيه الكفاية، واأن االنتخابات اإذا اأجريت يف وقت قريب جداً يكن اأن تنتهي 

للتعديالت  املوؤيدون  اأما  ال�سابق.  احلاكم  احلزب  واأع�ساء  امل�سلمني  االإخوان  �سالح  يف 

واإجراء انتخابات يف اأقرب وقت ممكن، فقد برروا موقفهم باأن االنتظار طويالً يكن اأن 

يزيد من فر�ص ا�ستعادة املوؤ�س�سة الع�سكرية لل�سلطة اأو حدوث عدم ا�ستقرار يف البالد 

قبل االنتخابات.

مليون   18.5 من  اأكرث  من   %77.2 موافقة  اأظهرت  التي  اال�ستفتاء،  نتيجة  ح�سمت 

ال�سعب  جمل�سي  انتخابات  الإجراء  الطريق  ومهدت  اجلدال  هذا   ،
130

فيه �ساركوا  ناخب 

من  املنبثق  واحلرية  العدالة  حزب  مر�سحي  ل�سالح  نتيجتها  جاءت  والتي  وال�سورى 

جماعة االإخوان امل�سلمني، ول�سالح حزب النور ال�سلفي.

�سحيفة ال�رشق الأو�شط، لندن، 2011/3/21.  
130



51

الأداء الأمني والق�ضائي

اإنذار  جر�ص  وال�سورى  ال�سعب  جمل�سي  بانتخابات  امل�سلمني  االإخوان  فوز  �سكل 

لالأحزاب والقوى الي�سارية والعلمانية وكذلك للدولة العميقة واملجل�ص الع�سكري، ما زاد 

من خوف وتوج�ص هذه الفئة احلظوظ القوية التي بات يتلكها مر�سح االإخوان امل�سلمني 

املطاف،  نهاية  يف  مّت  ما  وهذا  بها،  فوزه  واإمكانية  مر�سي  حممد  الرئا�سية  لالنتخابات 

حفيظة  اأثار  ما  االإخوان؛  يد  يف  م�رش  ورئا�سة  والتنفيذية  الت�رشيعية  ال�سلطة  وجعل 

وخوف االأطراف االأخرى.

العمل  بدوره  األغى  الذي  الع�سكري  املجل�ص  قرار  يف  الد�ستورية  املحكمة  ووجدت 

ال�سعب،  جمل�ص  نواب  ثلث  انتخاب  الإبطال  مدخالً  االنتخابات،  قانون  من   5 باملادة 

5 من قانون االنتخابات، التي كانت  اإلغاء املادة  2012/6/14 بعدم د�ستورية  فق�ست يف 

تقت�رش الرت�سح على القوائم الفردية اأي ثلث مقاعد جمل�ص ال�سعب على امل�ستقلني دون 

مر�سحي االأحزاب ال�سيا�سية، كما ق�ست باإبطال قانون اجلمعية التاأ�سي�سية للد�ستور، 

 .
131

التي و�سعت د�ستور البالد، وق�ست بحل جمل�ص ال�سعب

مهد قرار املحكمة الد�ستورية الطريق اأمام املجل�ص الع�سكري —الذي كان يتوىل اإدارة 

البالد ذلك الوقت— لي�سدر يف 2012/6/16، وقبل اأيام من ت�سلم حممد مر�سي ر�سمياً 

؛ ما اأبقى 
132

من�سبه الرئا�سي، قراراً بحل جمل�ص ال�سعب تنفيذاً لقرار املحكمة الد�ستورية

مر�سي بعد توليه من�سب الرئا�سة بدون جمل�ص �سعب ُي�رّشع القوانني.

�سدرت  التي  اأم  الع�سكري  املجل�ص  عن  �سدرت  التي  �سواء  القرارات  هذه  اأثارت 

املجل�ص  لدى  كانت  التي  امل�سبقة  النية  حول  ا�ستفهام  عالمات  الد�ستورية،  املحكمة  عن 

الع�سكري عندما وافق يف 2011/10/1 على اإلغاء املادة 5 من قانون االنتخابات بعد تهديد 

، يف نهاية اأيلول/ �سبتمب 2011، مبقاطعة 
قوى “التحالف الديوقراطي من اأجل م�رش”133

، وقد كان التحالف الديوقراطي من 
االنتخابات الت�رشيعية يف حال عدم اإلغاء املادة 1345

اأجل م�رش ي�سم اآنذاك، على االأقل �ستني حزباً وحركة �سيا�سية —قبل ان�سحاب عدد من 

�سحيفة الد�شتور، عّمان، 2012/6/15.  
131

اليوم ال�شابع، 2012/6/16.  
132

بي بي �سي، 2011/10/1، انظر:  
133

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2011/10/111001_egypt_law_amend.shtml

بي بي �سي، 2011/9/29، انظر:  
134

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2011/09/110928_egypt_muslim_brotherhood.shtml
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اأهمها  ليبالية  واأحزاب  والعدالة،  احلرية  كحزب  اإ�سالمية  اأحزاب  فيها  مبا  االأحزاب— 

الوفد، والغد اجلديد )غد الثورة بزعامة اأين نور(، واأحزاب قومية نا�رشية اأهمها حزب 

.
135

الكرامة، واحلزب العربي النا�رشي

الطريق  متهد  ا�ستباقية  كخطوة   5 املادة  اإلغاء  على  الع�سكري  املجل�ص  موافقة  بدت 

اأمام حّل جمل�ص ال�سعب يف حال فوز االإخوان بانتخابات املجل�ص، وهو ما كان متوقعاً، 

مع  تزامن  املجل�ص،  بحل  الع�سكري  واملجل�ص  الد�ستورية  املحكمة  قرار  توقيت  اأن  كما 

جولة  انح�رشت  اأن  بعد  االإخوان،  مر�سح  فوز  �سالح  يف  ت�سب  قوية  موؤ�رشات  ظهور 

يف تقررت  والتي  �سفيق،  واأحمد  مر�سي  حممد  بني  الرئا�سية  االنتخابات  يف   االإعادة 

.
1362012/6/17–16

انتخابات  يف  كبرية  ح�سة  تنل  مل  التي  والنا�رشية،  الليبالية  االأحزاب  تعار�ص  مل 

جمل�سي ال�سعب وال�سورى، كحزبي الكرامة والوفد على �سبيل املثال، قرار حّل جمل�ص 

املعركة  تخو�ص  كاأنها  بدت  االأحزاب  فهذه  التاأ�سي�سية؛  واجلمعية  امل�رشي  ال�سعب 

الكبى �سّد االإخوان، واأ�سبحت ق�سيتها التاريخية هي �رشب االإخوان حتى لو ذهب 

هذا بالعملية الديوقراطية، مع االإ�سارة اإىل اأن هذه االأحزاب كما �سبق ذكره، كانت من 

�سمن قائمة االأحزاب التي طالبت باإلغاء املادة 5 من قانون االنتخابات، اإال اأن احل�سابات 

احلزبية ال�سيقة طغت على اأّي اعتبار اآخر يف نهاية املطاف.

الع�سكري  املجل�ص  قبل  من  ر�سمياً  م�رش  رئا�سة  من�سب  مر�سي  حممد  تويل  وبعد 

بحل  الع�سكري  املجل�ص  قرار  باإلغاء   ،2012/7/8 يف  قراراً  واإ�سداره   ،2012/6/30 يف 

املحكمة  بني  املواجهة  دخلت   ،
137

العليا الد�ستورية  املحكمة  حكم  اإثر  ال�سعب،  جمل�ص 

الد�ستورية ورئي�ص م�رش املنتخب م�ستوى خطرياً، وبدا باأن املحكمة التي مل تتدخل يف 

ال�سوؤون ال�سيا�سية خالل عهد مبارك املديد، عازمة على اإ�سعاف قدرة الرئي�ص التنفيذية 

تنفيذ  بوقف  قرارها  املحكمة  فاأ�سدرت  الت�رشيع،  قدرة  اإفقاده  خالل  من  والت�رشيعية، 

قرار  التزامها  الرئا�سة  واأكدت  لالنعقاد،  املنحل  ال�سعب  جمل�ص  بعودة  مر�سي  قرار 

.
138

املحكمة الد�ستورية

للدرا�سات،  اجلزيرة  مركز  واال�سرتاتيجيات،”  االأوزان  امل�رشية:  ال�سيا�سية  “القوى  املجيد،  عبد  وحيد   
135

http://studies.aljazeera.net/reports/2011/11/201111208841685249.htm :2011/11/20، انظر

http://bit.ly/22Uh1ea :اجلزيرة.نت، 2012/5/28، انظر  
136

http://www.alarabiya.net/articles/2012/07/08/225231.html :العربية.نت، 2012/7/8، انظر  
137

http://bit.ly/1XH9tfA :اجلزيرة.نت، 2012/7/11، انظر  
138
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وجوده  زال  قد  ال�سعب  جمل�ص  باأن  العليا  االإدارية  املحكمة  ق�ست   2012/9/22 ويف 

، واأحالت املحكمة الد�ستورية يف 
139

بقوة القانون يف �سوء حكم املحكمة الد�ستورية العليا

م�رش يف كانون الثاين/ يناير 2013 دعوى حّل ال�سورى اإىل هيئة املفو�سني، ال�ستكمال 

“بعدم د�ستورية قانون انتخابات جمل�ص ال�سورى على غرار ما  اأو�سى  تقريرها الذي 

�سبق اإ�سداره يف احلكم ال�سادر يف دعوى الطعن على قانون انتخابات جمل�ص ال�سعب”. 

ويف 2013/6/2 ق�ست املحكمة الد�ستورية يف م�رش ببطالن جمل�ص ال�سورى، الذي يتوىل 

�سلطة الت�رشيع، غري اأن املحكمة قررت يف منطوق حكمها عدم حّل جمل�ص ال�سورى، على 

اأن  اإىل  . وجتدر االإ�سارة هنا 
140

الرغم من قرارها ببطالنه، حلني انتخاب جمل�ص النواب

الرئي�ص مر�سي كان قد نقل �سلطة الت�رشيع اإىل جمل�ص ال�سورى.

هذه العالقة ال�سدامية من قبل املحكمة الد�ستورية مع مر�سي، مل تكن كذلك ال يف عهد 

ال�سي�سي، حيث ات�سمت العالقة بني املحكمة والرئي�سني  الرئي�ص  مبارك وال خالل عهد 

اأثارت اخلطابات  باملودة والتاأييد، وهو ما ُعّد خمالفة حليادية املحكمة الد�ستورية، فقد 

التي األقاها ق�ساة املحكمة الد�ستورية، خ�سو�ساً نائب رئي�ص املحكمة ماهر يو�سف، يف 

وا�سعة،  انتقادات  مل�رش،  كرئي�ص  الد�ستورية  اليمني  اأداء  ُقبيل  ال�سي�سي،  الرئي�ص  مديح 

وطرحت �سكوكاً عن حيادية ال�سلطة الق�سائية يف متابعة حماكمات املعار�سة.

وكان الفتاً للنظر قول يو�سف، خالل مرا�سم التن�سيب، الثورة وقعت “اأ�سرية يف قب�سة 

جماعة )االإخوان( انق�ّست عليها، وفتكت بها ومزقتها اأ�سالء مثل ما مزقت الوطن كله”. 

كالم يو�سف، مل يلَق اأي اعرتا�ص من بقية الق�ساة؛ ما طرح عالمات ا�ستفهام عن دورهم 

يف وقف عجلة ثورة 25 يناير، ويرتبط ذلك، خ�سو�ساً، باأحكام حّل واإلغاء اال�ستحقاقات 

البملانية، ورف�ص  املتعلقة باالنتخابات  تلك  واأبرزها  الثورة،  التي تلت  االنتخابية كافة 

�سنة  الرئا�سية  االنتخابات  يف  �سفيق  اأحمد  الفريق  وتر�ّسح  ال�سيا�سي”،  “العزل  قانون 

2012، وخ�سارته اأمام حممد مر�سي، وهو ما يجعل من الق�ساء امل�رشي خ�سماً جلماعة 

.
141

االإخوان، وعليه، ت�سقط عنهم �سفة احليادية الالزمة ملتابعة حماكماتهم

http://www.alarabiya.net/articles/2012/09/22/239560.html :العربية.نت، 2012/9/22، انظر  
139

بي بي �سي، 2013/6/2، انظر:  
140

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/06/130602_egypt_constitutional_rulings

ق�ساة املحكمة الد�ستورية يف م�رش: “جالّد وقا�ٍص” يف اآٍن، العربي اجلديد، 2014/6/9، انظر:  
141

http://bit.ly/25NtbKV
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وقال النا�سط احلقوقي اأ�سامة اجلوهري، امل�ست�سار القانوين حلركة اأحرار: 

اأجل م�رش، وتيار  اإذا طبقنا ذات املعايري التي طبقت على حركة ق�ساة من 

ا�ستقالل الق�ساء يف م�رش، والتي مّت مبقت�ساها اإيقاف نحو 100 قا�صٍ عن العمل 

حممد  ل�رشعية  تاأييدهم  ملجرد  بال�سيا�سة،  اال�ستغال  بحجة  معهم  والتحقيق 

مر�سي، على نائب رئي�ص املحكمة الد�ستورية، �سنجد اأنه يجب اأن يتم اإيقافه عن 

.
142ً

العمل واإحالته للجنة التاأديب وال�سالحية، الإبدائه موقفاً �سيا�سيا

يكن  مل  الق�ساة  موقف  فاإن  عطا،  و�سام  الثورة،  طريق  جبهة  يف  القيادي  وبح�سب 

الوالء  هذا  عن  اإف�ساحهم  االأمر  يف  اجلديد  لكن  العميقة،  الدولة  من  جزء  فهم  مفاجئاً؛ 

.
143

عالنية، وهو ما يك�سف تخليهم عن دورهم يف تقييم اأدائها ودعمها بكل قوة

واجلدير بالذكر اأن نائب رئي�ص املحكمة الد�ستورية امل�ست�سار ماهر �سامي يو�سف، 

ُعنّي  قد  كان  والذي  املحكمة،  با�سم  الر�سمي  واملتحدث  الفني  املكتب  رئي�ص  اأي�ساً  وهو 

نائباً للمحكمة الد�ستورية العليا يف 2001/10/2، من ِقبل الرئي�ص ح�سني مبارك، ونظراً 

2011/2/9، قبل تنحيه  التي �سكلها يوم  اللجنة  اأي�ساً ع�سواً يف  لثقته الكبرية فيه، عيّنه 

بيومني، لدرا�سة واقرتاح تعديل بع�ص االأحكام الد�ستورية والت�رشيعية ب�ساأن ما اأ�سفر 

 عقب �سقوط مبارك، حاز 
144

عنه احلوار الوطني، يف حماولة لاللتفاف على مطالب الثورة

على ثقة املجل�ص االأعلى للقوات امل�سلحة الذي عيّنه يف 2011/2/15 �سمن اللجنة امل�سكلة 

من امل�ست�سار طارق الب�رشي، من اأجل اإجراء تعديالت على د�ستور 1971.

اأحكام باإبطال اال�ستحقاقات االنتخابية  اإ�سدار  ويف عهد مر�سي، �سارك يو�سف، يف 

ممثلة يف جمل�سي ال�سعب وال�سورى واجلمعية التاأ�سي�سية االأوىل للد�ستور، وقاد معركة 

تعليق العمل باملحكمة الد�ستورية، بالتن�سيق مع حمكمة النق�ص، اعرتا�ساً على االإعالن 

العام  النائب  حممود،  املجيد  عبد  امل�ست�سار  بعزل  مر�سي،  اأ�سدره  الذي  الد�ستوري 

.
145

ال�سابق
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143
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3. التدخل ال�شيا�شي للق�شاة ودورهم يف تنفيذ النقالب على مر�شي:

اأ. التدخالت ال�شيا�شية للق�شاة يف اأثناء حكم مر�شي:

لعب الق�ساة دوراً حمورياً يف االنقالب على الرئي�ص حممد مر�سي، ومار�سوا حرية 

التعبري عن اآرائهم ومواقفهم ال�سيا�سية املناوئة للنظام اجلديد. بل يكن القول اإن بع�ص 

الق�ساة مار�سوا العمل ال�سيا�سي، وظهروا يف و�سائل االإعالم ب�سورة متكررة ويومية 

ملهاجمة النظام اجلديد، و�ساندهم يف ذلك نادي الق�ساة، الذي كان رئي�سه امل�ست�سار اأحمد 

الزند يهاجم ق�ساة تيار اال�ستقالل قبل ثورة 25 يناير بزعم ا�ستغالهم بال�سيا�سة، لكنه 

مل يجد حرجاً يف ظّل نظام حكم االإخوان يف اتخاذ مواقف �سيا�سية، واالإعالن �رشاحة عن 

اأن الق�ساة �سيكون لهم كلمة وموقف يف ال�سوؤون ال�سيا�سية.

انخرط الق�ساة يف التحري�ص ال�سيا�سي على الرئي�ص مر�سي، بل و�ساركوا يف اأعمال 

الذي  ال�سابق،  العدل  اأحمد �سليمان وزير  امل�ست�سار  اأكد  التمرد على مر�سي، وقد  تدعم 

“اأحمد الزند، ومعه  اأن  اأحمد مكي من وزارة العدل،  توىل املهمة بعد ا�ستقالة امل�ست�سار 

“مترد”،  “نادي الق�ساة” حلركة  اأبواب  حممد عبد الرازق، وحممد عبد الهادي، فتحوا 

الق�ساء  تاريخ  يف  حتدث  مل  �سابقة  يف  احلركة  اإىل  الق�ساة  ان�سمام  ا�ستمارات  لتوقيع 

. وتابع �سليمان: 
امل�رشي، ما يعّد ا�ستغاالً �رشيحاً بال�سيا�سة”146

كما ان�سموا للحركة يف ميدان التحرير، وهناك مقاطع فيديو لهم بال�سوت 

وال�سورة، وقدمت �سدهم العديد من البالغات، ومنها قبل 30 يونيو/ حزيران 

]2013[، ومل يتحرك “جمل�ص الق�ساء االأعلى”، بينما “ق�ساة تيار اال�ستقالل”، 

مبجرد �سدور بيانهم.. انهالت االإجراءات يف حلظتها، واجتمع النادي يف اليوم 

 .
147

ذاته، وقرر �سطب ع�سوية الق�ساة خالفاً لالئحة التي ال جتيز هذا ال�سطب

واأ�ساف �سليمان:

الذي  الدور  خطورة  مدى  يو�سح  وهذا  عميقة”،  “دولة  بالفعل  هناك 

�ساأ�ستغل  �رشاحة  قال  والذي  الزند،  امل�ست�سار  بقيادة  الق�ساة”  “نادي  لعبه 

حمظور  اأنه  من  الرغم  على  بال�سيا�سة،  باال�ستغال  الق�ساة  وطالب  بال�سيا�سة، 

انظر:   ،2014/5/8 اجلديد،  العربي  االنقالب،  يف  �رشيك  الق�ساء  اجلديد”:  لـ“العربي  مر�سي  عدل  وزير   
146

http://bit.ly/1PiwXPI
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“االإخوان  �سّد  فقط  يكن  فلم  العميقة،  الدولة  ل�سالح  كان  ولكن  الق�ساة،  على 

الزند ملبارك برقية  اأر�سل  امل�سلمني” واإمنا ل�سالح نظام مبارك، ومنذ �سهرين 

 .
148

حتية وثناء وهو يف ال�سجن وقيد املحاكمة

اإنذارات  توجيه  منها  مر�سي؛  على  ال�سغط  ملمار�سة  و�سائل  عدة  الق�ساة  ا�ستخدم 

ومنها   ،2012/11/21 يف  ال�سادر  الد�ستوري  االإعالن  ل�سحب  اجلمهورية  رئي�ص  اإىل 

التهديد بتعليق العمل يف املحاكم، وهو ما حدث فعالً، ومنها التهديد بعدم االإ�رشاف على 

الرغم  وعلى  قراراتها.  بع�ص  عن  الرتاجع  على  ال�سيا�سية  ال�سلطة  الإجبار  االنتخابات، 

اإجراء  اأّي  اتخاذ  يتم  اأنه مل  اإال  املرحلة،  ال�سيا�سي يف هذه  ال�ساأن  الق�ساة يف  انخراط  من 

يف مواجهة اأّي قا�ص، �سواء من ال�سلطة ال�سيا�سية اأم من الفعاليات الق�سائية. واقت�رش 

دور جمل�ص الق�ساة االأعلى على تنبيه الق�ساة لعدم الظهور يف و�سائل االإعالم من دون 

.
149

جدوى

املناوئة  الق�سائية  االأحكام  �سكل  الفرتة  هذه  خالل  الق�سائية  الن�ساطات  واتخذت 

لن�ساط ال�سلطة ال�سيا�سية، والتي حولت الق�ساء اإىل العب اأ�سا�سي على امل�رشح ال�سيا�سي. 

كما جلاأ نادي الق�ساة اإىل توجيه االإنذارات لل�سلطة للعدول عن قراراتها التي راآها النادي 

عدواناً على ا�ستقالل الق�ساء. 

اأحمد  امل�ست�سار  اأعلن  ال�سعب لالنعقاد،  اأ�سدر مر�سي قراره بعودة جمل�ص  فحينما 

الزند اأن نادي الق�ساة اأمهل الرئي�ص حممد مر�سي 36 �ساعة الإ�سقاط قرار عودة املجل�ص، 

امل�رشي  لل�سعب  تام  وبو�سوح  �رشاحة  باالعتذار  مر�سي  طالبوا  الق�ساة  اأن  واأعلن 

اإىل  اللجوء  �سيتم  اأنه  اإىل  الزند  واأ�سار  حدث،  ملا  الق�سائية  وال�سلطة  القانونية  ولالأ�رشة 

خيارات بديلة اأ�سد ق�سوة حال عدم ا�ستجابة مر�سي لذلك االأمر، وتابع الزند اأن الق�ساة 

اأّي قانون ي�سدر عن جمل�ص ال�سعب املنحل، ولن يعباأوا به الأنهم لن يطبقوا  لن يطبقوا 

.
150ً

قانوناً باطال

املرجع نف�شه.  
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تباين ردود االأفعال جتاه قرار الرئي�ص امل�رشي بعودة البملان، موقع االإذاعة العربية االإيرانية، 2012/7/10،   
149

 http://bit.ly/1XH8fRu :انظر

املرجع نف�سه.  
150



57

الأداء الأمني والق�ضائي

وقد بدا تدخل الق�ساة يف العمل ال�سيا�سي من خالل االأمور التالية:

بعدما   ،2012 يونيو  حزيران/  يف  ال�سعب  جمل�ص  على  الق�ساة  نادي  رئي�ص  هجوم   .1

وانتقادهم  بالهزلية،  مبارك  نظام  رموز  حماكمات  البملان  اأع�ساء  بع�ص  و�سف 

ال�رشطة  ول�سباط  النظام  رموز  لبع�ص  بالباءة  �سدرت  التي  الق�سائية  لالأحكام 

الذين ُقدموا للمحاكمة بتهم قتل املتظاهرين.

لكي   ،2012/8/9 يف  مر�سي  حممد  الرئي�ص  اإىل  اإنذاراً  الق�ساة  نادي  رئي�ص  توجيه   .2

ي�سحب قراره بعودة جمل�ص ال�سعب، الذي حلّه املجل�ص الع�سكري، بعد حكم املحكمة 

الد�ستورية العليا بعدم د�ستورية قانون االنتخابات النيابية.

ت�رشيح رئي�ص نادي الق�ساة باأن الق�ساة لن يطبقوا القوانني التي ي�سدرها برملان   .3

االإخوان. وهو موقف غريب من �سلطة واجبها تطبيق القوانني التي ي�سدرها البملان 

املنتخب من ال�سعب، م�سدر كل ال�سلطات.

 2012/11/21 يف  ال�سادر  الد�ستوري  االإعالن  �سحب  �رشورة  على  الق�ساة  اإ�رشار   .4

العام  النائب  عزل  عن  والعدول  الق�سائية،  الرقابة  �سّد  الرئي�ص  قرارات  بتح�سني 

وتعيني نائب عام اآخر بدالً منه.

تهديد الق�ساة بتعليق العمل باملحاكم، وعدم االإ�رشاف على االنتخابات، واالعت�سام   .5

بنادي الق�ساة.

اأو  موؤيدة  �سيا�سية  مواقف  عن  للتعبري  االإعالم  و�سائل  يف  للق�ساة  املكثف  الظهور   .6

الق�ساة،  القائم. تعدد املوؤمترات ال�سحفية لرئي�ص نادي  ال�سيا�سي  مناه�سة للنظام 

تقدمت  التي  واالأحزاب  ال�سورى  وجمل�ص  مر�سي  حممد  نظام  فيها  هاجم  التي 

مب�رشوعات قوانني لتعديل قانون ال�سلطة الق�سائية.

 2012/8/3 يف  جبايل  تهاين  العليا  الد�ستورية  املحكمة  يف  الوحيدة  القا�سية  ت�رشيح   .7

ل�سحيفة اأمريكية، باأنها ن�سحت املجل�ص الع�سكري باأال ي�سلم ال�سلطة للمدنيني قبل 

عدائها  عن  تعبرياً  الق�ساة  اأ�سد  من  القا�سية  هذه  وكانت  اجلديد.  الد�ستور  اإ�سدار 

.
151

لنظام مر�سي

يف  الق�سائي  التحرك  �سمات   :)2(  )2013–2011( الثورة  بعد  ما  فرتة  يف  امل�رشي  الق�ساء  ال�ساذيل،  فتوح   
151

املرحلة الثورية، موقع املفكرة القانونية، 2014/3/28، انظر:

http://www.legal-agenda.com/article.php?id=698&lang=ar
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ب. تاأييد الق�شاة لالنقالب:

الق�سائي  الن�ساط  هداأ  حيث  مر�سي،  على  االنقالب  بعد  الق�سائي  امل�سهد  اختلف 

املناوئ لل�سلطة ال�سيا�سية اجلديدة، وظهر بو�سوح اأن غالبية الق�ساة يوؤيدون خريطة 

امل�ستقبل التي اأعلنها النظام ال�سيا�سي اجلديد. وقد �سارك رئي�ص املجل�ص االأعلى للق�ساء 

يف ح�سور بيان االنقالب، كما وافق رئي�ص املحكمة الد�ستورية عديل من�سور على تويل 

عليه  اال�ستفتاء  مّت  الذي  للد�ستور  خمالفة  ُيثّل  ما  موؤقتة  ب�سفة  الدولة  رئي�ص  من�سب 

�سنة 2012، وخمالفًة اأي�ساً للحكم الذي اأ�سدرته املحكمة ب�ساأن �سحة قانون االنتخابات 

الرئا�سية التي اأ�سفرت عن فوز مر�سي.

يا�رش  والعدالة  احلرية  حزب  يف  القانونية  اللجنة  وع�سو  القانوين  اخلبري  ويقول 

�سلطة  وا�ستغالل  ت�سي�سه  عن  تك�سف  الواقع  اأر�ص  على  الق�ساء  ممار�سات  اإن  حمزة، 

 .
152

االنقالب له يف اتخاذ اإجراءات عقابية �سّد معار�سيها حتت غطاء قانوين وق�سائي

من  ومنعهم  االنقالب  معار�سي  من  املتهمني  حقوق  اإهدار  اأن  اإىل  النظر  حمزة  ولفت 

ا�ستخدام  الدولية— واالإفراط يف  للمعايري  —وفقاً  العدالة  اأب�سط حقوق  احل�سول على 

احلب�ص االحتياطي بحقهم ورفع احلد االأق�سى ملدة هذا احلب�ص، كل ذلك يلقي بظالل من 

.
153

ال�سك حول ال�سلطة الق�سائية وم�سداقيتها ونزاهتها

قال  االنقالب،  ل�سلطة  وتبعيته  الق�ساء  ا�ستقاللية  عدم  على  تدلل  التي  االأمثلة  وعن 

التي  املجازر  بخ�سو�ص  قدمت  التي  الر�سمية  البالغات  من  ع�رشات  هناك  اإن  حمزة 

ارتكبت �سّد املعار�سني باأحداث املن�سة، واحلر�ص اجلمهوري، وميادين رابعة العدوية 

والنه�سة ورم�سي�ص وم�سجد الفتح، وغريها، وبالرغم من ذلك مل تطلب النيابة العامة 

اأدوات  اأو  اأطفال ون�ساء بتهم حمل مل�سقات  بالتحقيق يف تلك البالغات، يف حني ُيحاكم 

.
154

حتمل اإ�سارة رابعة

اأن  ي�ستطيع  م�رش  يف  العامة  الأحوال  متابع  “اأي  �سليمان:  اأحمد  امل�ست�سار  ويقول 

االحتياطي،  احلب�ص  قرارات  اإ�سدار  يف  االإ�رشاف  منها  مظاهر:  عدة  بو�سوح  ير�سد 

كرفع  جمّرمة  غري  وقائع  يف  واحلب�ص  املتهم،  غيبة  يف  االحتياطي  احلب�ص  جتديد  وكذلك 

http://bit.ly/1WG4LOl :الق�ساء امل�رشي حمايد اأم يخدم االنقالب؟، اجلزيرة.نت، 2014/1/11، انظر  
152
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اإ�سارة رابعة، وم�سادرة حّق املتهمني يف الدفاع، وعدم معرفة اأماكن بع�ص املحبو�سني، 

.
والق�ساء باأق�سى العقوبة على املتهمني”155

باأن  فطالبوا  مر�سي؛  على  االنقالب  تاأييدهم  ثمار  جني  الق�ساة  غالبية  حاول 

بل  الق�ساة،  �سوؤون  يف  الدولة  �سلطات  من  تدخل  اأّي  من  اجلديد  الد�ستور  يح�سنهم 

عن  لي�ص  ا�ستقاللهم  ل�سمان  الأنف�سهم،  مبيزات  الق�ساة  يطالب  اأن  اإىل  احلّد  وو�سل 

ا�ستجابت  وقد  امل�رشي.  ال�سعب  وعن  ذاتها  الدولة  عن  ولكن  فح�سب،  الدولة  �سلطات 

جلنة اخلم�سني التي و�سعت م�رشوع الد�ستور لبع�ص هذه املطالب، ورف�ست بع�سها 

لتفا�سيل  البملان  مناق�سة  عدم  اأو  الد�ستور،  يف  الق�ساة  تقاعد  �سّن  حتديد  مثل  االآخر، 

 ميزانية الق�ساء، التي كانوا يريدونها موازنة خا�سة تقدر بن�سبة مئوية من االإنفاق العام

.
156

احلكومي

وك�سفت ت�رشيبات مكتب ال�سي�سي عن جانب كبري من تغّول ال�سلطة التنفيذية على 

37 معتقالً  الق�ساء بداية من طلب التو�سط لدى القا�سي يف ق�سية ال�سابط املتهم بقتل 

اإىل احلر�ص على تبئة اأحمد قّذاف الدم، من�سق العالقات  يف عربة الرتحيالت، و�سوالً 

.
157

امل�رشية الليبية، من تهمة ال�رشوع يف قتل ثالثة �سباط م�رشيني

لل�ساأن  امتد  بل  فح�سب،  الداخلي  ال�ساأن  على  يقت�رش  مل  ال�سيا�سة  يف  الق�ساة  دور 

 2015 يناير  الثاين/  كانون  يف  امل�ستعجلة  االأمور  حمكمة  ق�ست  حيث  اأي�ساً  اخلارجي 

باعتبار كتائب الق�سام اجلناح الع�سكري حلما�ص “حركة اإرهابية”، يف الوقت ذاته الذي 

حكمت به دائرة اأخرى باملحكمة نف�سها بعدم االخت�سا�ص ب�ساأن اعتبار حما�ص “حركة 

“اإرهابية”، وهو حكم و�سع  اإرهابية”، ثم اأ�سدرت حمكمة ثالثة حكماً باعتبار حما�ص 

احلكومة امل�رشية يف ماأزق، مما دفعها للطعن عليه.

النظام  انتقاد  الق�ساة  من  ال�سي�سي،  عهد  يف  الق�سائية  ال�سلطة  تقبل  مل  املقابل  يف 

ال�سيا�سي اجلديد ورف�ص االنقالب على مر�سي، فقد اأحيل �ستون قا�سياً ملجل�ص التاأديب 

وال�سالحية على خلفية توقيعهم على بيان تاأييد ل�رشعية الرئي�ص املعزول حممد مر�سي 

http://www.alamatonline.net/l3.php?id=145743 :موقع عالمات اأونالين، 2015/5/3، انظر  
155

فتوح ال�ساذيل، مرجع �سابق.  
156

الثورة،”  حديث  برنامج  واملاأمول:  الواقع  م�رش..  يف  الق�سائية  ال�سلطة  “دور  الف�سائية،  اجلزيرة  قناة   
157

 http://bit.ly/1FrabTk :2015/3/15 ، انظر
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املحالني  اأن  فهمي  �سريين  حممد  امل�ست�سار  التحقيق  قا�سي  وراأى   .2013/7/24 يف 

من  بعزلهم  واأو�سى  ال�سيا�سة  ممار�سة  من  ينعهم  الذي  الوظيفي  الدور  عن  خرجوا 

 .
158

منا�سبهم

معار�سني  ق�ساة  �سّد  عقابية  قرارات  فيها  ُتتخذ  التي  االأوىل  املرة  لي�ست  وهذه 

لل�سلطة احلالية، فقد �سبق اأن اأحالت جلنة التاأديب املتحدث با�سم حركة ق�ساة من اأجل 

ا�ستغالهما  بدعوى  للتقاعد  ها�سم  اأبو  عماد  وع�سوها  �رشابي،  وليد  امل�ست�سار  م�رش 

.
159

بال�سيا�سة

يف  يجري  ما  اإن  �سليمان  اأحمد  امل�ست�سار  االأ�سبق  العدل  وزير  قال  االإطار،  هذا  ويف 

معار�سيها.  مع  ال�سلطة  متار�سها  ح�سابات  لت�سفية  ا�ستمرار  هو  االنقالب  بعد  م�رش 

اأ�سدرت  جهتها،  من  احلريات”.  لقمع  مروعة  �سورة  ت�سهد  “م�رش  اأن  �سليمان  واأكد 

جبهة ا�ستقالل الق�ساء بياناً ا�ستنكرت فيه القرار وو�سعته يف اإطار “القرارات االنتقامية 

.
160

املمنهجة” التي تهدف لرتويع الو�سط الق�سائي

ويف اإ�سارة اإىل “ازدواجية ال�سلطة”، اأ�سار امل�ست�سار حممد ناجي دربالة —وهو اأحد 

الق�ساة املحالني للتاأديب— اإىل عدم التحقيق يف بالغات مقدمة �سّد ق�ساة موؤيدين لنظام 

ال�سي�سي، ومن بينهم رئي�ص نادي الق�ساة امل�ست�سار اأحمد الزند وثمانية اآخرون �سبق 

.
161

اأن تظاهروا مبيدان التحرير تعبرياً عن موقفهم ال�سيا�سي

ج. �شبهات ف�شاد حول ق�شاة اأيدوا النقالب:

التحري�سية  احلملة  الزند  اأحمد  ورئي�سه  الق�ساة  نادي  فيه  ت�سّدر  الذي  الوقت  يف 

اآخرين.  الزند وق�ساة  اأثريت �سبهات وق�سايا ف�ساد عدة �سّد  ال�سيا�سية �سّد مر�سي، 

وكان الزند على راأ�ص قائمة الق�ساة املتهمني بالف�ساد، وبح�سب امل�ستندات التي ح�سلت 

اأر�ص  التابعة ل�سحيفة االأهرام، قام الزند باملوافقة على بيع قطعة  عليها بوابة االأهرام 

و�رشكائه  عما�سة  م�سطفى  لطفي  زوجته،  لقريب  بور�سعيد  ق�ساة  لنادي  مملوكة 

http://bit.ly/1VO701d :اجلزيرة.نت، 2014/10/24، انظر  
158

املرجع نف�سه.  
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املرجع نف�سه.  
160

املرجع نف�سه.  
161
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جنيه ماليني   9.153 باإجمايل  الواحد،  للمرت  دوالر(   2,456 )نحو  جنيه  األف   18  ب�سعر 

. ووفقاً للم�ستندات، 
2
)نحو 1.25 مليون دوالر( لقطعة االأر�ص البالغ م�ساحتها 508.5م

فاإن قطعة االأر�ص اململوكة لنادي ق�ساة بور�سعيد تقع مبنطقة “اأر�ص جمرك الرحالت 

القدمي”، والذي يقع خلف مبنى الغرف التجارية وهي منطقة حيوية يتجاوز فيها �سعر 

.
162

املرت 50 األف جنيه )نحو 6,822 دوالر(

كما اأن العقد املبم بني نادي الق�ساة الذي وقعه امل�ست�سار زكريا عبد العزيز، رئي�ص 

اأن  على  �رشيح  ب�سكل  ين�ص  املحافظة،  مع  ال�سابق،  م�رش  ق�ساة  نادي  اإدارة  جمل�ص 

االأر�ص خم�س�سة لبناء مكتبة للمنفعة العامة للق�ساة ومنتدى لرجال الق�ساء مبحافظة 

بور�سعيد، وين�ص على عدم جواز بيع قطعة االأر�ص اأو تاأجريها اأو تق�سيمها لبناء اأكرث 

.
163

من مبنى عليها

حمكمة  من  املنتدب  التحقيق  قا�سي  البيومي،  فتحي  امل�ست�سار  اأن  باالأمر  والغريب 

اإحالة  وقرر  “ت�سهري”،  الزند  ف�ساد  حول  البالغ  عّد  الزند،  ق�سية  يف  القاهرة  ا�ستئناف 

اأحمد الق�سائي  واملحرر  االإلكرتونية،  االأهرام  بوابة  حترير  رئي�ص  يون�ص،   ه�سام 

عبد العظيم عامر ملحكمة اجلنايات، بتهمة ن�رش اأخبار كاذبة بحق امل�ست�سار اأحمد الزند 

.
164

وزير العدل

خفايا  عن  طنطا  ا�ستئناف  حمكمة  رئي�ص  الورداين  اأين  امل�ست�سار  ك�سف  وقد 

54,190 جنيه )نحو الق�ساة وامل�ست�سارين يف م�رش، والتي تزيد على   رواتب وحوافز 

 :
165

7,392 دوالر( يف ال�سهر الواحد، وهي

بامل�ستندات.. الزند يبيع اأر�ص نادي ق�ساة بور�سعيد لقريب زوجته بـ 18 األف جنيه للمرت بدالً من 50 رغم   
162

ملكيتها للدولة، موقع بوابة االأهرام االإلكرتونية، 2014/9/9، انظر:

http://gate.ahram.org.eg/News/534798.aspx

مالحظة: معدل �سعر �رشف اجلنيه امل�رشي مقابل الدوالر االأمريكي خالل الفرتة 2014/7/1–2015/6/30 

ي�ساوي 0.1364.

املرجع نف�سه.  
163

http://gate.ahram.org.eg/News/838199.aspx :بوابة االأهرام االإلكرتونية، 2016/1/6، انظر  
164

باالأرقام: ف�سائح الف�ساد يف ميزانية نادي الق�ساة، ر�سد، 2014/12/20، انظر:  
165

http://rassd.com/125481.htm

مالحظة: معدل �سعر �رشف اجلنيه امل�رشي مقابل الدوالر االأمريكي خالل الفرتة 2014/7/1–2015/6/30 

ي�ساوي 0.1364.
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مبلغ 30,000 جنيه )نحو 4,093 دوالر( دفعة واحدة حتت م�سمى فرق ت�سوية هيئة   •

ق�سايا الدولة.

نحو 5,000 جنيه )نحو 682 دوالر( ت�سوية �سهور �سابقة.  •

نحو 2,400 جنيه )نحو 327 دوالر( فرق ت�سوية عن ال�سهر.  •

نحو 3,000 جنيه )نحو 409 دوالر( بدل م�سيف.  •

نحو 3,000 جنيه )نحو 409 دوالر( مكافاأة رم�سان.  •

مبلغ 990 جنيه )نحو 135 دوالر( بدل جهود غري عادية.  •

نحو 7,400 جنيه )نحو 1,010 دوالر( حافز اإنتاج.  •

نحو 2,400 جنيه )نحو 327 دوالر( بدل عالج.  •

باالإ�سافة اإىل “بدل املرور” املتغري الذي ي�رشف الأع�ساء النيابة العامة دون غريهم.

“ا�رشحوا  هذا  موقفهم  املطحون  لل�سعب  يبروا  باأن  الق�ساة  الورداين  طالب  ثم 

م�سيف  )بدل  على  الدولة  موظفو  يح�سل  وهل  البدالت  تلك  معنى  وللحكومة  لل�سعب 

كل  يعالج  بينما  عالج(  )بدل  م�سمى  حتت  مبلغ  تقا�سي  معنى  وما  رم�سان(  ومكافاأة 

قا�سي واأ�رشته يف اأرقى امل�ست�سفيات ويتمتع بغطاء تاأميني كامل؟!”.

كما برز من �سمن من اتهموا بالف�ساد النائب العام ال�سابق عبد املجيد حممود الذي 

اأحمد الزند و�سهره  اأن امل�ست�سار  التقارير  اأعفاه الرئي�ص مر�سي من من�سبه. وك�سفت 

( باأرا�سي منطقة احلمام مبدينة 
2
قاما باال�ستيالء على م�ساحة 250 فداناً )نحو 1.01 كم

مر�سى مطروح بالتواطوؤ مع عبد املجيد حممود يف تلك الق�سية، حيث قام االأخري بتبديد 

امل�ستندات بعد اأن عكف املكتب الفني للنائب العام على درا�ستها وثبتت اإدانته وا�ستغالله 

للنفوذ هو و�سهره عادل عبد الروؤوف ال�سيد، وموظفي الهيئة العامة مل�رشوعات التعمري 

.
166

والتنمية الزراعية

 مل تقف ممار�سات الزند عند هذا احلّد، بل تعدى ذلك بالتطاول على النبي حممد �،

فقد اأجاب الزند على �سوؤال يف مقابلة تلفزيونية على قناة �سدى البلد ُبثّت يف 2016/3/11، 

اأّي  �سيحب�ص  اإنه  قائالً  منه،  بالنّيل  يتهمهم  �سحفيني  حلب�ص  �سعيه  احتمال  عن 

ا�ستياء من  اأثاره  وما  الت�رشيح،  هذا  اإثر  وعلى   .
167

الكرمي النبي  كان  لو  حتى   �سخ�ص 

http://www.mubasher-misr.net/87598.htm :موقع مبا�رش م�رش، 2016/1/20، انظر  
166

http://bit.ly/1U8AfJy :اجلزيرة.نت، 2016/3/12، انظر  
167
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من�سبه،  من  الزند  اإقالة  ومطالبات  واالإ�سالمي،  العربي  والعاملني  م�رش  يف  العام  الراأي 

الزند،  باإعفاء  2016/3/13، قراراً  اإ�سماعيل، يف  اأ�سدر رئي�ص احلكومة امل�رشية �رشيف 

.
168

وزير العدل، من من�سبه

رامي  القا�سي  بالف�ساد،  واُتهموا  مر�سي  على  االنقالب  دعموا  الذين  الق�ساة  ومن 

“الر�سوة  ق�سية  يف  واملتهم  القاهرة،  �سمال  م�ستاأنف  جنح  حمكمة  رئي�ص  الهادي،  عبد 

من  اجلن�سية”  “الر�سوة  بطلب  قام  الهادي  عبد  فاإن  الق�سية  تفا�سيل  ويف  اجلن�سية”، 

امراأة �سورية مقابل اإ�سدار حكم ل�سالح اأبناء �سقيقتها، وهو ما وّثقته ال�سيدة بت�سجيلها 

للمكاملات بينها وبينه بعد اأن اتفقت معه على اللقاء يف اأحد املنتجعات ال�سياحية بال�ساحل 

. و�سبق للم�ست�سار رامي 
169

ال�سمايل، وقامت ال�سيدة بتقدمي الت�سجيالت للرقابة االإدارية

عبد الهادي، اإ�سدار اأحكام قا�سية بحق طالبات جامعة االأزهر اللواتي اتهمن بخرق قانون 

التظاهر، اإذ حكم على خم�ص منهن بال�سجن خم�سة اأعوام، وغرامة مالية قدرها 100 األف 

. وكان القائم باأعمال النائب العام امل�رشي، امل�ست�سار علي 
170

جنيه )نحو 12,820 دوالر(

عمران، اأ�سدر قراراً بحظر الن�رش يف ق�سية “الر�سوة اجلن�سية” وبعث بخطاب ر�سمي 

لرئي�ص احتاد االإذاعة والتلفزيون امل�رشي يخطره فيه بحظر الن�رش يف الق�سية رقم )540( 

ل�سنة 2015 ح�رش اأمن دولة، فيما ذكرت م�سادر اأن القا�سي تقدم با�ستقالته مقابل غلق 

.  و�سبق للقا�سي نف�سه اإلغاء حكم حب�ص �سادر بحق االإعالمي اأحمد مو�سى
171

 الق�سية

)املوؤيد لنظام ال�سي�سي(، ملدة عامني بعد اإدانته ب�سّب ال�سيا�سي امل�رشي املعروف اأ�سامة 

اأثار جدالً  الغزايل حرب، واتهامه باخليانة وتلقي متويل من اخلارج، وهو احلكم الذي 

احلكم  الإلغاء  تدخلت  الدولة  يف  كبرية  قيادات  اأن  حرب  تاأكيد  بعد  خ�سو�ساً  وا�سعاً، 

.
172

ال�سادر بحق مو�سى

ومن بني الق�ساة الذين كانت لهم ت�رشيحات �سيا�سية اأثارت الكثري من اجلدل حولها، 

جنايات  مبحكمة  اخلام�سة  الدائرة  رئي�ص  من�سب  �سغل  الذي  �سحاتة  ناجي  امل�ست�سار 

�سحيفة الأهرام، القاهرة، 2016/3/14.  
168

http://bit.ly/1UFrDdj :العربي اجلديد، 2015/7/29، انظر  
169

2015/7/1–2015/9/30 ي�ساوي  معدل �سعر �رشف اجلنيه امل�رشي مقابل الدوالر االأمريكي خالل الفرتة   
170

.0.1282

  العربي اجلديد، 2015/7/29.
171

املرجع نف�شه.  
172
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اجليزة املخت�سة بالنظر يف ق�سايا االإرهاب واأحداث العنف والتجمهر منذ متوز/ يوليو 

االإعدامات”  “قا�سي  بلقب  ا�ستُهر  امل�رشي،  باجلي�ص  �سابق  �سابط  و�سحاتة   ،2013

من اأكرث  اأ�سدر  حيث  االنقالب؛  معار�سي  �سّد  االإعدام  الأحكام  اإ�سداره  كرثة   ب�سبب 

.
173

204 اأحكام باالإعدام، واأحكام بال�سجن بلغ جمموع اأعوامها 7,395 يف خم�ص ق�سايا

وهذا القا�سي حكم فيما يعرف اإعالمياً بق�سية “غرفة عمليات رابعة” باالإعدام على 

و�سفوت  البلتاجي،  وحممد  بديع،  حممد  االإخوان  مر�سد  وهم:  االإخوان  قادة  من  �ستة 

حجازي، وبا�سم عودة، و�سالح �سلطان، و�سعد احل�سيني، وقد قامت حمكمة النق�ص 

يف 2015/12/3، باإلغاء حكم االإعدام الذي �سدر �سّدهم، باالإ�سافة اإىل اإلغاء حكم االإعدام 

.
174

�سّد �سبعة اأخرين متهمني بالق�سية نف�سها

كما قام هذا القا�سي يف 2014/12/2، باإحالة 185 �سخ�ساً متهمني يف ق�سية “اأحداث 

الهجوم على ق�سم �رشطة كردا�سة، غرب حمافظة اجليزة مب�رش،  اأي عقب  كردا�سة”، 

يف اآب/ اأغ�سط�ص 2013، اإىل مفتي الدولة امل�رشية الذي اأيد اإعدام 183 �سخ�ساً، واالثنان 

.
175

الباقيان هما “احلدث” الذي عوقب بال�سجن ع�رشة اأعوام، واملتهم اآخر متويف

الوطن  �سحيفة  مع  حواره  يف  جاء  ما  للجدل  املثرية  �سحاتة  ت�رشيحات  ومن 

كما  كلب”،  �ستني  “بنت  باأنها  يناير   25 ثورة  و�سف  حيث  لل�سي�سي،  املوؤيدة  امل�رشية 

حركة و�سف  كما  مب�رش”،  االأخالق  هدمت  لـ“الأنها  خ�ساير”   25 بـ“ثورة   و�سفها 

؛ ما دفعه اإىل اتهام �سحيفة الوطن بتحريف اأقواله، اإال اأن 
6 اأبريل بـ“حركة 6 اإبلي�ص”176

ال�سحيفة ن�رشت ت�سجيالً �سوتياً يوؤكد �سحة ما ن�سب ل�سحاتة، ويوؤكد كذبه. وعلى اإثر 

ال�سي�سي،  اأ�سوات داخل م�رش، عدد كبري منها من موؤيدي  ال�سجاالت برزت عدة  هذه 

.
177

ت�سكك ب�سحة اأحكام االإعدام التي �سدرت عن القا�سي �سحاتة

موقع هافينغتون بو�ست عربي، 2016/1/19، انظر:  
173

http://www.huffpostarabi.com/2016/01/19/story_n_9016446.html

http://bit.ly/1UpkICB :اجلزيرة.نت، 2015/12/3، انظر  
174

بي بي �سي، 2015/2/2، انظر:  
175

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/02/150202_egypt_court_verdict

امل�ست�سار ناجى �سحاتة: �سعيد بلقب “قا�سى االإعدامات” وال تعذيب يف ال�سجون.. و“25 خ�ساير” دمرت   
176

اأخالق امل�رشيني، الوطن االإلكرتونية، 2015/12/12، انظر:

http://www.elwatannews.com/news/details/855220

“الوطن” ترد على امل�ست�سار ناجي �سحاتة بت�سجيل �سوتي: “اأكره تامر اأمني ومنى ال�ساذيل برادعاوية”،   
177

http://www.elwatannews.com/news/details/858251 :الوطن االإلكرتونية، 2015/12/13، انظر
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املقدم  الرد  2016/1/4، طلب  القاهرة قبلت، يف  ا�ستئناف  اأن حمكمة  واجلدير بالذكر 

ب�سبب  �سحاتة،  ناجي  امل�ست�سار  �سّد   ،
178

اأو�سيم خلية  اأع�ساء  عن  الدفاع  هيئة  من 

.
179

ت�رشيحاته ل�سحيفة الوطن

كان  اأنه  اإىل  �سليمان،  اأحمد  امل�ست�سار  قنديل  حكومة  يف  ال�سابق  العدل  وزير  واأ�سار 

حوله  ثارت  من  وكل  �سحاتة  ناجي  امل�ست�سار  اإىل  ق�سايا  اإ�سناد  عدم  البداية  منذ  يجب 

�سنة  ال�سعب  جمل�ص  انتخابات  تزوير  ق�سية  يف  �سّده  �سكاوى  تقدمي  ب�سبب  ال�سبهات، 

حماكمات  اإجراء  قبيل  �سّده  التحقيق  حفظ  مّت  اأنه  اإال  بدمياط،  الزرقا  دائرة  عن   2005

. وجتدر االإ�سارة اإىل اأنه خالل تويل �سليمان وزارة العدل مّت تقدمي بالغ اإليه، 
180

االإخوان

 2005 ال�سعب  جمل�ص  تزوير  يف  امل�ساركة  بتهمة  �سحاته،  �سمنهم  من  قا�سياً،   22 �سّد 

 .
181

وذلك يف اأثناء رئا�ستهم لبع�ص اللجان على م�ستوى م�رش

موقع على  ال�سخ�سي  ح�سابه  على  االطالع  مّت  عندما  جدالً  القا�سي  هذا  اأثار   كما 

، كما اأنه 
182

في�ص بوك، حيث ُوجد اأن اهتماماته االأوىل على املوقع هي لل�سفحات االإباحية

 .
183

يفتخر بعدائه للتيار االإ�سالمي يف من�سوراته على هذا احل�ساب

النقالب ومعار�شي  مر�شي  وحماكمة  ورجاله  مبارك  تربئة   .4 
             )اأحكام الإعدام(:

مت�سارعاً  دراماتيكياً  حتوالً  ال�سي�سي  عهد  خالل  املحاكمات  ملف  م�سار  �سهد 

االنقالب  3 يوليو. وجهدت �سلطة  انقالب  ال�سيا�سي اخلطري بعد  التحول  عك�ص طبيعة 

والراأي  الق�ساة  و�سيكولوجية  التقا�سي  مناخ  على  التاأثري  على  لها  الداعمة  واالأحزاب 

موؤامرة  لكونها  والرتويج  يناير   25 ثورة  اأحداث  �سورة  ر�سم  اإعادة  خالل  من  العام، 

خارجية نفذها االإخوان امل�سلمون، بالتعاون مع م�سلحني من حركة حما�ص وحزب اهلل 

خلية  واإدارة  بتاأ�سي�ص  العامة  النيابة  اتهمتهم  منهم،   9 ت�سفية  مت  �سخ�ص،   39 من  مكونة  جمموعة  وهي   
178

م�سلحة تهدف لتعطيل الد�ستور وامل�ساركة يف التظاهر وتهديد رجال ال�سبط الق�سائي.

http://bit.ly/1U8AJ2c :موقع دوت م�رش، 2016/1/4، انظر  
179

http://bit.ly/1UFrKWf :امل�رشيون، 2015/12/22، انظر  
180

االإلكرتونية،  الوفد  بوابة  التزوير،  بتهمة  قا�سياً   22 �سّد  العدل  لوزير  بالغ   2005 برملان  انتخابات  يف   
181

http://bit.ly/1WG4wmx :2013/5/13، انظر

http://egyptwindow.net/news_Details.aspx?News_ID=65957 :موقع نافذة م�رش، 2014/14/7، انظر  
182

 http://bit.ly/22U8rw2 :موقع كلمتي، انظر  
183
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ميدان  يف  املتظاهرين  وقتلوا  ال�رشطة،  واأق�سام  ال�سجون  هاجموا  �سيناء،  وبدو  اللبناين 

التحرير وميادين الثورة.

االإخوان  واتهام  االأمن،  قوات  لتبئة  غطاء  ا�ستخدمت  املوؤامرة  نظرية  اأن  �سّك  ال 

بح�سب   6,000 من  اأكرث  واإ�سابة  متظاهراً   850 نحو  بقتل  اخلارجية  املوؤامرة  واأطراف 

تاريخ  كتابة  باإعادة  املوؤامرة  نظرية  تكفلت  كما  احلقائق.  لتق�سي  حكومية  جلنة  تقرير 

ثورة 25 يناير، وبطريقة تبر عودة رموز نظام مبارك وهيمنتهم على االإعالم، وتراجع 

عدم  ذلك  من  واالأهم  معهم،  التعاطف  بل  ورجاله،  مبارك  مبحاكمة  ال�سعبي  االهتمام 

اكرتاث قطاعات وا�سعة من امل�رشيني لتبئة اأو اإدانة مبارك.

على الرغم من جناح ثورة 25 يناير يف عزل راأ�ص النظام املتمثل يف مبارك عن احلكم، 

االأحداث،  جمرى  على  والق�سائية  االأمنية  االأجهزة  تاأثري  اإبعاد  ت�ستطع  مل  اأنها  غري 

خ�سو�ساً فيما يتعلق مبلف حماكمة االأجهزة االأمنية املتورطة يف قتل وتعذيب متظاهري 

بعد  اإال  تبداأ  مل  التي  فاملحاكمة  مبارك.  نظام  رموز  حماكمة  يف  وكذلك  يناير،   25 ثورة 

اأبريل  ني�سان/  يف  والتطهري”  املحاكمة  بـ“مليونية  عرفت  مظاهرات  يف  �سعبية  �سغوط 

عليه  ثار  الذي  حكمه  ونظام  مبارك  لباءة  توؤدي  التي  العوامل  كل  لها  تهياأت   ،2011

ال�سعب، بداية من املعلومات واالأدلة التي اأتلفت وطم�ست ومّت اإخفاءها بفعل فاعل، مروراً 

فيها  واملتهم  املتظاهرين  واإ�سابة  قتل  ق�سايا  فاأغلب  العامة.  للنيابة  قا�رشة  بتحقيقات 

املتوقعة  النتيجة  اأدلة، وكانت  الفرتة، قدمت للمحاكم بال  رجال �رشطة وغريهم يف تلك 

اأن حكمت حمكمة جنايات القاهرة يف حزيران/ يونيو 2012، على مبارك ووزير داخليته 

و�ستة  جنليه  براأت  بينما  املتظاهرين،  قتل  ق�سية  يف  عاماً   25 بال�سجن  العاديل  حبيب 

م�ساعدين لوزير الداخلية.

الثورية، لذلك قام مر�سي بت�سكيل جلنة  مل ُتر�صِ هذه املحاكمات االأحزاب والقوى 

يف  �سمت  وقد   ،)10( رقم  رئا�سي  بقرار   2012 يوليو  متوز/  بداية  يف  احلقائق  لتق�سي 

عمل  ان�سب  وق�ساة.  العامة  والنيابة  واملخابرات  ال�رشطة  اأجهزة  يف  قيادات  ع�سويتها 

الفرتة يف  م�رش  يف  املتظاهرين  قتل  يف  وال�رشوع  قتل،  وقائع  تق�سي  يف  اللجنة   هذه 

ال�سلطة(، وقد �سلمت تقريرها  )اإىل حني ت�سلم حممد مر�سي   2012/6/30–2011/1/25

.
184

ملر�سي بعد �ستة اأ�سهر يف 2013/1/2، والذي اأمر بتحويله اإىل النيابة العامة

ال�رشق الأو�شط، 2013/1/3.  
184
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يف 2013/1/8، ت�سلم النائب العام امل�ست�سار طلعت اإبراهيم التقرير من اللجنة، فاأ�سدر 

تقرير  احتواها  التي  والق�سايا  اجلرائم  كافة  يف  للتحقيق  الثورة  نيابة  بت�سكيل  قراره 

ع�رشات  ت�سم  ملفاً،   14 ويت�سمن  �سفحة  ثمامنئة  يف  يقع  الذي  احلقائق  تق�سي  جلنة 

2011/1/25–2011/2/11؛ موقعة اجلمل،  الق�سايا، من اأهمها قتل املتظاهرين يف الفرتة 

2011/4/8، واأحداث ال�سفارة االإ�رشائيلية  2011/3/9 و  وف�ّص ميدان التحرير مرتني يف 

يوليو  متوز/  يف  العبا�سية  واأحداث   ،2011 اأكتوبر  االأول/  وت�رشين   2011 مايو  اأيار/  يف 

جمل�ص  واأحداث  حممود،  حممد  واأحداث  ما�سبريو،  واأحداث   ،2012 مايو  واأيار/   2011

 ،2012 فباير  �سباط/  يف  الداخلية  وزارة  واأحداث  بور�سعيد،  ا�ستاد  واأحداث  الوزراء، 

البالون، واأحداث من�سية نا�رش واملفقودين، واأحداث حمافظة  املرج، وم�رشح  واأحداث 

 .
185

االإ�سكندرية، وال�سوي�ص، وبني �سويف

وتولت بعدها نيابة الثورة التحقيق فيما ورد بالتقرير من وقائع، وهي النيابة التي 

اأن�سئت مبوجب قانون حماية الثورة. ون�ّص التقرير على اإعادة التحقيقات بق�سايا قتل 

الثوار خالل الثورة وفرتة حكم املجل�ص االأعلى للقوات امل�سلحة، ثم األغاها النائب العام 

.
186

ه�سام بركات الذي ُعنّي بعد انقالب 3 يوليو

ويف حديث مر�سي يف اأثناء مرافعته للدفاع عن نف�سه، اأمام حمكمة جنايات القاهرة، 

الثورة، تفيد  اأحداث  تلقيه معلومات �سمن تقرير جلنة تق�سي احلقائق عن  ك�سف عن 

]اال�ستخبارات احلربية[، التي كان يرتاأ�سها ال�سي�سي  اأفراد من جهة �سيادية  بـ“دخول 

التعريف  بطاقات  با�ستخدام  غرفاً  وا�ستئجارهم  التحرير  ميدان  على  مطلة  فنادق  اإىل 

“مل ياأمر بالقب�ص على هذا  ال�سي�سي  اأن  اإىل  اأ�سلحة”، م�سرياً  الر�سمية لهم، وبحوزتهم 

املوؤ�س�سة  على  يحافظ  وحتى  املعلومات،  هذه  يف  بالتحقيق  العامة  للنيابة  لي�سمح  القائد 

.
الع�سكرية”187

ال�سادر  احلكم  األغت  والعاديل،  مبارك  من  مقدماً  طعناً  النق�ص  حمكمة  قبول  بعد 

�سّدهما يف حزيران/ يونيو 2012، وقررت يف كانون الثاين/ يناير 2013 اإعادة املحاكمة، 

املتهمني كافة يف ما تعرف  2014/11/29، بباءة  القاهرة يف  وقد ق�ست حمكمة جنايات 

http://bit.ly/1XH4r2A :قناة اجلزيرة الف�سائية، “برنامج بال حدود،” 2013/1/26، انظر  
185

http://bit.ly/25O00nQ :العربي اجلديد، 2015/1/20، انظر  
186

املرجع نف�شه.  
187
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االأعمال  ورجل  مبارك،  وجمال  عالء  وجنليه  مبارك  فيها  واملتهم  القرن”،  بـ“ق�سية 

وم�ساعديه  العاديل  حبيب  االأ�سبق  امل�رشي  الداخلية  ووزير  �سامل،  ح�سني  )الهارب( 

م�سلحة  ورئي�ص  رمزي،  اأحمد  اللواء  االأ�سبق  املركزي  االأمن  قوات  رئي�ص  ال�ستة: 

اللواء  االأ�سبق  الدولة  اأمن  مباحث  جهاز  ورئي�ص  فايد،  عديل  اللواء  االأ�سبق  العام  االأمن 

اأمن  ومدير  ال�ساعر،  اإ�سماعيل  اللواء  االأ�سبق  القاهرة  اأمن  ومدير  الرحمن،  عبد  ح�سن 

اللواء ال�سابق  اأكتوبر  من  ال�ساد�ص  اأمن  ومدير  املرا�سي،  اأ�سامة  اللواء  االأ�سبق   اجليزة 

.
188

عمر فرماوي

امل�رشي  الغاز  بت�سدير  املت�سل  االتهام  �ساأن  يف  مبارك  براءة  احلكم  وت�سمن 

لـ“اإ�رشائيل” باأ�سعار زهيدة، وانق�ساء الدعوى اجلنائية يف �ساأن االتهام املت�سل بتلقيه 

وجنليه عالء وجمال مبارك ر�ساوى تتمثل يف خم�ص ِفلَل �سكنية من رجل االأعمال ح�سني 

للدعوى  املُ�سِقطة  املدة  مب�سي  وذلك  ل�ساحله،  الرئا�سي  النفوذ  ا�ستغالل  نظري  �سامل 

.
189

اجلنائية

االتهام  �ساأن  يف  مبارك  بحق  اجلنائية  الدعوى  نظر  جواز  بعدم  املحكمة  وق�ست 

ل�سدور  يناير،   25 ثورة  اإبان  ال�سلميني  املتظاهرين  قتل  وقائع  يف  باال�سرتاك  املتعلق 

االأول  االإحالة  اأمر  ب�سدور  وذلك  بحقه،  اجلنائية  الدعوى  الإقامة  وجه  باأال  �سمني  اأمر 

)قرار االتهام( باإحالة وزير داخليته وم�ساعديه للمحاكمة قبلها ب�ستني يوماً. كما ق�ست 

 املحكمة بباءة وزير الداخلية امل�رشي االأ�سبق حبيب العاديل وم�ساعديه يف ق�سية قتل

.
190

املتظاهرين

ويف 2015/6/4، ق�ست حمكمة النق�ص يف م�رش، بقبول طعن النيابة العامة على قرار 

حمكمة جنايات القاهرة بـ“عدم جواز” نظر حماكمة مبارك، يف ق�سية “قتل املتظاهرين”، 

يف الوقت الذي رف�ست فيه طعون النيابة يف احلكم بباءة باقي املتهمني. وحددت حمكمة 

املتظاهرين  االأ�سبق، يف ق�سية قتل  الرئي�ص  2015/11/5، الإعادة حماكمة  النق�ص جل�سة 

براءة ح�سني مبارك وجنليه ووزير داخليته يف “ق�سية القرن”، �سحيفة الريا�س، الريا�ص، 2014/11/29،   
188

http://www.alriyadh.com/998810 :انظر

املرجع نف�شه.  
189

املرجع نف�شه.  
190
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. اإال اأن حمكمة النق�ص اأرجاأت يف 2015/11/5، اأوىل جل�سات اإعادة 
191

خالل ثورة 25 يناير

.
حماكمة مبارك بتهمة قتل متظاهري 25 يناير اإىل جل�سة 1922016/1/21

فاإنه  النق�ص،  حمكمة  اأمام  وحده  حماكمته  اإعادة  �ستجري  الذي  مبارك،  عدا  وفيما 

مبقت�سى احلكم ال�سادر يف 2015/6/4، فقد اأ�سبحت كافة اأحكام الباءة ال�سادرة بحق 

باقي املتهمني، يف الق�سية املعروفة با�سم “ق�سية القرن”، نهائية، وال يجوز الطعن عليها 

.
193

باأي �سورة من �سور التقا�سي

اأعطت �سور  التي �سارت فيها هذه املحاكمات  التي �سدرت والطريقة  االأحكام  هذه 

حقيقية عن طبيعة ال�سلطة التي باتت حتكم يف م�رش بعد انقالب 3 يوليو، وعبت هذه 

االأحكام عن حالة الثاأر من �سهداء 25 يناير، ومن املاليني الذين نزلوا اإىل ال�سوارع وعلى 

العي�ص  ولقمة  االجتماعية،  والعدالة  امل�رشوعة،  بحقوقهم  للمطالبة  اأعوام  عدة  مدى 

املغم�سة بالكرامة والعزة.

هذه الباءة، ومبثل هذه احليثيات التي ال يكن اأن يقبلها عقل اأو منطق، ناهيك عن 

الثورة  م�سادرة  يف  امل�سادة  الثورة  جناح  لتوؤكد  جاءت  والق�سائية،  القانونية  االأ�سول 

وكل اإجنازاتها، وتعيد عقارب ال�ساعة اإىل الوراء.

مبارك،  عهد  نظام  اأركان  نالها  التي  ال�سورية  املحاكمات  هذه  من  النقي�ص  على 

ذلك  بعد  ال�سي�سي  الرئي�ص  ومعار�سي  يوليو،   3 انقالب  معار�سي  حماكمات  فاإن 

فيما  كبرية  انتهاكات  ال�سي�سي  حكم  من  االأول  العام  �سهد  فقد  مغايراً،  م�ساراً  �سلكت 

ومّت  باالإعدام،   464 على  احلكم  مّت  اإذ  واملحاكمات،  واالحتجاز  االعتقال  بق�سايا  يتعلق 

4,800 متهم بال�سجن  7 متهمني، كما مّت احلكم على  التنفيذ الفعلي حلكم االإعدام بحق 

 باإجمايل عدد اأعوام 39,040 عاماً، ومن بني هوؤالء املحكومني هناك 772 حمكوم عليهم

 .
194

باملوؤبد

�سبكة �سي اأن اأن، 2015/6/6، انظر:  
191

http://arabic.cnn.com/middleeast/2015/06/04/mubarak-court-new

http://bit.ly/1RXUZ2j :اجلزيرة.نت، 2015/11/5، انظر  
192

�سي اأن اأن، 2015/6/6.  
193

تقرير حول املحاكمات غري العادلة للمعتقلني ال�سيا�سيني يف العام االأول من حكم ال�سي�سي، املر�سد امل�رشي   
194

للحقوق واحلريات، 2015/7/9. 
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 ،Selmin Çalışkan وعّدت رئي�سة منظمة العفو الدولية يف اأملانيا �سلمني جالي�سقان

حقوق  اأزمة  اأكب  ت�سهد  ال�سي�سي  الفتاح  عبد  اإدارة  حتت  “م�رش  اأن   ،2015/6/1 يف 

على  م�سلطة  قمعية  الأداة  حتول  امل�رشي  الق�ساء  اأن  كما  احلديث،  التاريخ  يف  اإن�سان 

على  معتقالً   124 اأن  اإىل  جالي�سقان  واأ�سارت  ال�سحافة”،  وحرية  املعار�سني  رقاب 

االأقل لقوا حتفهم يف م�رش، منذ اآب/ اأغ�سط�ص 2013، جراء تعر�سهم للتعذيب واملعاملة 

الذي  “ال�سي�سي  اإن  قائلة  وتابعت  احتجازهم،  اأثناء  يف  العالج  تلقيهم  عدم  اأو  ال�سيئة، 

تلك عن  امل�سوؤول  هو  امل�ستقل،  امل�رشي  الق�ساء  خلف  االحتماء  على  قدرته  عدم   يزعم 

.
االنتهاكات”195

عهد  يف  الفارقة  العالمات  اإحدى  االإعدام  اأحكام  اإ�سدار  يف  البارز  االرتفاع  �سكل 

ال�سي�سي، وما ييز هذه االأحكام اأنها باالأ�سل ذات طابع �سيا�سي ُغلفت باأغلفة االإرهاب 

وتهديد االأمن القومي امل�رشي وما نحوه، اإال اأن حقيقة االأمر اأن معظم هذه االأحكام اإن 

مل يكن جميعها، �سدرت �سّد معار�سي نظام ال�سي�سي، اأو �سّد من رف�سوا االنقالب، 

واحلالة التي �سادت بعد 2013/7/3.

وميّز حاالت االإعدام هذه اأن اإقرارها جاء يف وقت قيا�سي يف ظّل غياب االأدلة احلقيقية، 

وتغييب ال�سهود، يف الوقت الذي �سدرت فيه اأحكاماً بالباءة اأو بال�سجن املخفف �سّد من 

اأدينوا يف االعتداءات على متظاهري ون�سطاء ثورة 25 يناير. كما غابت االأحكام العادلة يف 

حّق اأفراد االأجهزة االأمنية وال�رشطة الذين تورطوا يف تعذيب وقتل املتظاهرين واملعتقلني 

بعد انقالب 3 يوليو.

امل�ست�سار  امل�رشي  العام  النائب  ت�سييع  اأثناء  يف  ال�سي�سي  ت�رشيحات  عك�ست  وقد 

القوانني  بت�سديد  خاللها  طالب  التي   ،2015/6/29 يف  اغتيل  الذي  بركات  ه�سام 

�سدرت  التي  واالإعدام  املوؤبد  اأحكام  اإىل  اإ�سارة  يف  الناجزة،  بالعدالة  و�سفها  ما  لتنفيذ 

يف  ال�سلطة  توجه  عك�ست  امل�سلمني،  االإخوان  يف  وقيادات  مر�سي  حممد  الرئي�ص  بحق 

مدة  تق�سري  منها  الهدف  قوانني  وت�رشيع  االإعدام  اأحكام  لتنفيذ  الق�ساء  على  ال�سغط 

�سوؤون يف  وتدخلها  ال�سيا�سية  ال�سلطة  ل  َتغوُّ مدى  اإىل  اإ�سارة  يف  للمتهمني،   املحاكمة 

.
196

الق�ساء

http://bit.ly/1tjCCAR :عربي 21، 2015/6/1، انظر  
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جديد  م�سار  ببداية  اإيذاناً  االأخ�رش،  ال�سوء  كاأنها  هذه  ال�سي�سي  ت�رشيحات  وبدت 

وتفعيل  تر�سيخ  �سبيل  يف  وذلك  مقا�سها،  على  ُتف�ّسل  بقوانني  حم�سنة  ال�سلطة  ت�سلكه 

مغلولة  العدالة  يد  “اإن  هذه  كلمته  يف  ال�سي�سي  وقال  النظام،  ملعار�سي  االإق�ساء  حالة 

بالقوانني، واإن هناك حاجة االآن —اأكرث من اأي وقت م�سى— اإىل حماكم وقوانني حتارب 

االإرهاب”. كما اأكد على �رشورة تعديل القوانني التي “جتعلنا ننفذ العدالة باأ�رشع وقت 

التي  امل�سبوطة  القانونية  االإجراءات  قوانني  ُتعر�ص  اأيام  “خالل  اأنه  مو�سحاً  ممكن”، 

يواجه  قانون  هناك  يكون  اأن  يجب  اإذاً  اإرهاباً،  نقابل  نحن  نقابله..  الذي  التطور  جتابه 

هذا”. و�سدد ال�سي�سي اأمام ق�ساة ووكالء نيابة على اأنه “ال املحاكم بهذه الطريقة وهذه 

النا�ص  مع  ينفع  الكالم  هذا  �ستنفع..  الظروف  هذه  يف  القوانني  وال  �ستنفع،  الظروف 

.
197

العاديني”، متوعداً بتنفيذ اأي حكم ي�سدر �سواء كان باالإعدام اأم املوؤبد

ويف هذا ال�سياق ذكر تقرير �سنوي ملنظمة العفو الدولية اأن هناك قفزة يف عدد اأحكام 

االإعدام ال�سادرة يف م�رش، التي �سهدت اإ�سدار حماكمهما اأحكاماً جماعية بحق الع�رشات 

الذي  التقرير  وك�سف  نيجرييا.  بعد  الثاين  املركز  م�رش  احتلت  حيث  الواحدة  ال�سنة  يف 

اأحكام   7 تنفيذ  مّت  اأنه  2014” عن  االإعدام  االإعدام وعمليات  “اأحكام  �سدر حتت عنوان 

مّت  حكماً   515 منهم  اجلمهورية،  مفتي  اإىل  ق�سية   23 يف   1,707 اأوراق  واإحالة  اإعدام 

اإجراء حماكمته،  واإعادة  مّت قبول نق�سه  اآخراً  االإعدام عليه، و232 حكماً  ت�سديق حكم 

يف  متهمني  بحق  لالإعدام،  متهد  قد  التي  والقرارات  االإعدام  اأحكام  ح�سيلة  هي  وهذه 

تلك  اإىل  وي�ساف  مر�سي،  الرئي�ص  عزل  على  باحتجاجات  الغالب  يف  ارتبطت  ق�سايا 

الكبري واأبرزهم  التخابر مع قطر والهروب  101 باالإعدام يف ق�سية  االأعداد احلكم على 

 الرئي�ص مر�سي اإىل جانب عدد من قيادات االإخوان، ما يعني و�سول عدد املحكوم عليهم

.
باالإعدام 1981,808

ومن اأبرز اأحكام االإعدام اجلماعية التي �سدرت بعد انقالب 3 يوليو، احلكم باالإعدام 

غيابياً على 26 متهماً يف ق�سية “ت�سكيل خلية تكفريية” يف 2014/3/19، واحلكم باالإعدام 

على 529 متهماً يف اأحداث مطاي مبحافظة املنيا من بينهم املر�سد العام جلماعة االإخوان 

املرجع نف�سه.  
197

انظر:   ،2015/7/28 اجلديد،  اخلليج  وموقع  http://bit.ly/1UhK6xW؛  انظر:   ،2015/7/26 امل�رشيون،   
198

http://www.thenewkhalij.net/ar/node/17882



72

م�سر بني عهدين: مر�سـي وال�سـي�سـي

امل�سلمني حممد بديع يف 2014/3/24، واحلكم باالإعدام على 183 متهماً يف اأحداث العدوة 

واحلكم   ،2014/6/21 يف  اجلماعة  قيادات  من  وعدٌد  االإخوان  مر�سد  بينهم  من  باملنيا، 

حممد ال�سلفي  الداعية  اأبرزهم  قليوب،  طريق  قطع  ق�سية  يف  متهمني   10 على   باالإعدام 

.
عبد املق�سود يف 1992014/7/5

ومنها اأي�ساً، احلكم باالإعدام على 12 متهماً يف ق�سية اقتحام كردا�سة يف 2014/8/6، 

واحلكم باالإعدام على 5 متهمني يف ق�سية خلية اأكتوبر يف 2014/9/20، واحلكم باالإعدام 

يف  املاجد  عبد  عا�سم  بينهم  من  اال�ستقامة،  م�سجد  اأحداث  ق�سية  يف  متهمني   7 على 

2014/9/30، واحلكم باالإعدام على 7 متهمني يف ق�سية رفح الثانية، من بينهم القيادي 

اجلهادي عادل حبارة يف 2014/12/6، واحلكم باالإعدام على 183 متهماً يف ق�سية اأحداث 

ق�سية  يف  متهمني   3 على  باالإعدام  واحلكم   ،2015/2/2 يف  غيابياً   39 بينهم  كردا�سة، 

جماعة  من  قيادات   4 على  باالإعدام  واحلكم   ،2015/2/8 يف  القاعدة  تنظيم  مع  التخابر 

.
االإخوان امل�سلمني يف ق�سية اأحداث مكتب االإر�ساد يف 2002015/2/28

اأوراق واإحالة   ،2015/3/7 يف  رم�سان  حممود  على  باالإعدام  حكم  تنفيذ  مّت   كما 

8 اأ�سخا�ص اإىل مفتي الدولة امل�رشية، على خلفية اتهامهم بتلقي تدريبات ع�سكرية من 

مفتي  اإىل  االإخوان  جماعة  من  قيادياً   14 اأوراق  واإحالة   ،2015/3/13 يف  حما�ص  حركة 

اجلمهورية، يف الق�سية املعروفة اإعالمياً بـ“غرفة عمليات رابعة”، من بينهم املر�سد العام 

املفتي على خلفية  اإىل  22 �سخ�ساً  اأوراق  واإحالة   ،2015/3/16 الثالثة يف  للمرة  للجماعة 

اتهامهم بالهجوم على مركز �رشطة كردا�سة يف 2015/3/18، وتاأييد احلكم باالإعدام على 

7 اأ�سخا�ص متهمني يف ق�سية خلية عرب �رشك�ص، اأحدهم غيابياً واالآخرين ح�سورياً يف 

2015/5/17، وتاأييد احلكم باالإعدام على  2015/3/24؛ مّت تنفيذ حكم االإعدام عليهم يف 

.
21 �سخ�ساً متهمني يف ق�سية اأحداث بور�سعيد يف 2012015/4/19

املراجع نف�سها.  
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خال�ضة:

فاالأجهزة  م�ساعدة؛  غري  وق�سائية  اأمنية  بيئة  يف  الرئا�سة  توليه  عند  مر�سي  عمل 

االأمنية ظلت تعمل بذات الكيفية التي كانت تعمل بها قبل الثورة، با�ستثناء جهاز ال�رشطة 

التابع لوزارة الداخلية، الذي مّت حتجيمه بعد النقمة التي كانت جتاهه ب�سبب ممار�ساته.

ا�ستغل معار�سو مر�سي م�ساحة احلرية التي كانت �سائدة يف عهده، لتنفيذ التظاهرات 

التي تنح�رش  الفئوية”  “املطالبات  الكثري منها طابع  اتخذ  التي  والوقفات االحتجاجية، 

من  قليل  غري  عدداً  اأن  كما  معنّي،  اقت�سادي  قطاع  اأو  معينة  عمالية  فئة  ب�سوؤون  عادة 

اإ�سعاف �سلطة مر�سي واإ�سعاف  التظاهرات كان م�سيّ�ساً حتت عناوين مطلبية بهدف 

�سعبيته. 

لعبت االأجهزة االأمنية، التي مل يكن ملر�سي �سلطة فعلية عليها، دوراً �سلبياً يف �سبط 

ال�سارع امل�رشي، من خالل ا�ستخدام القوة املفرطة �سّد املتظاهرين املعار�سني ملر�سي؛ 

ب�سدة  يعار�ص  كان  االأخري  الأن  حّق؛  وجه  بغري  القمع  هذا  م�سوؤولية  مر�سي  ل  ليُحمَّ

ا�ستخدام القوة �سّد املتظاهرين. كما اأ�سهمت هذه االأجهزة االأمنية بانت�سار الفلتان االأمني 

يف ال�سارع، من خالل التمل�ص من حماية موؤ�س�سات الدولة وبع�ص مراكز االأحزاب، يف 

لالعتداءات  تعر�ست  التي  لـ“االإخوان”،  التابعة  والعدالة  احلرية  حزب  مراكز  مقدمتها 

واحلرق على يد بلطجية اند�ص بع�سهم بني املتظاهرين.

مر�سي،  على  االنقالب  بعد  كبرية  مبهام  ا�سطلعت  االأمنية،  االأجهزة  هذه  اأن  غري 

واعتقلت  االآالف  فقتلت  االنقالب؛  حكم  اأركان  ثبتت  التي  ال�ساربة  اليد  وكانت 

ت�سلم  ومل  والنف�سي،  اجل�سدي  التعذيب  �سيا�سة  ملمار�سة  وعادت  االآالف،  ع�رشات 

االإن�سان  حقوق  انتهاكات  وزادت  واالغت�ساب،  اجلن�سي  التحر�ص  من  املعتقالت  بع�ص 

ب�سكل فاق عهد مبارك. واتبع ال�سي�سي �سيا�سة القب�سة االأمنية جتاه اأهل �سيناء بدالً من 

�سيا�سة التنمية االقت�سادية واحلوار التي اتبعها مر�سي.

كما  عهده،  خالل  ملر�سي  معار�ساً  �سيا�سياً  موقفاً  فاتخذت  الق�سائية  االأجهزة  اأما 

ومواقفهم  اآرائهم  عن  التعبري  حرية  ومار�سوا  االنقالب،  يف  حمورياً  دوراً  الق�ساة  لعب 

على  ال�سيا�سي  التحري�ص  يف  الق�ساة  انخرط  كما  مر�سي،  لنظام  املناوئة  ال�سيا�سية 

الرئي�ص، بل و�ساركوا يف اأعمال تدعم التمرد عليه.
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ودخلت املحكمة الد�ستورية يف عالقة �سدامية مع مر�سي، وبدا كاأن املحكمة التي مل 

تتدخل يف ال�سوؤون ال�سيا�سية خالل عهد مبارك املديد، عازمة على اإ�سعاف قدرة الرئي�ص 

التنفيذية والت�رشيعية، من خالل اإفقاده قدرة الت�رشيع، فاأ�سدرت املحكمة قرارها بوقف 

تنفيذ قرار مر�سي بعودة جمل�ص ال�سعب املنحل لالنعقاد، واأكدت الرئا�سة التزامها قرار 

املحكمة الد�ستورية.

هذه العالقة ال�سدامية من قبل املحكمة الد�ستورية مع مر�سي، مل تكن كذلك ال يف عهد 

ال�سي�سي؛ حيث ات�سمت العالقة بني املحكمة والرئي�سني  الرئي�ص  مبارك وال خالل عهد 

باملودة والتاأييد، وهو ما ُعّد خمالفة حليادية املحكمة الد�ستورية. كما مّت تبئة رموز عهد 

مبارك فيما مّت اإ�سدار اأحكام قا�سية �سّد قادة االإخوان وزّج مبر�سي يف غياهب ال�سجون.

على الرغم من ذلك، فلي�ص من ال�سهل جتريد املواطن امل�رشي، الذي ذاق طعم احلرية 

ال�سوت يف  الثورة وهو ك�رش حاجز اخلوف ورفع  اأهم مكت�سبات  والديوقراطية، من 

من  يعي�سها  كان  التي  مباالة  والال  التقوقع  فحالة  الت�سحيات.  كانت  مهما  الظلم  وجه 

موجة  انتظار  يف  عابرة،  مرحلة  تكون  قد  حمن  من  له  يتعر�ص  وما  تعود،  اأن  ال�سعب 

ثورية جديدة، رمبا تكون اأكرث قوة واأف�سل روؤية ور�سوخاً.






