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مقدمة

«يسعدني أن نتشارك مع ًا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد،
فقد باتت مصر ...بفضل شعبها العظيم ورجالها األوفياء ،واحة لألمن واالستقرار
في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت ،وألول مرة منذ سنوات ،إلغاء مد حالة الطوارئ
في جميع أنحاء البالد .هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على
مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء.
وإنني إذ أعلن هذا القرار ،أتذكر بكل إجالل وتقدير شهداءنا األبطال الذين لوالهم
ً
ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة
ما كنا نصل إلى األمن واالستقرار.
()1
مستعينين بعون هللا ودعمه .تحيا مصر .تحيا مصر .تحيا مصر»
في  25أكتوبر  ،2021نشر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منشور على موقع التواصل
االجتماعي فيسبوك يعلن فيه عدم تمديد حالة الطوارئ ألول مرة منذ بدء العمل بها في
 .2017جاء إعالن الرئيس المصري بعدم تمديد حالة الطوارئ بعد شه ًر ا ونيف من إطالق
االستراتيجية الوطنية لحقوق اإلنسان .جاء الحدثين وكأنهما إعالن النتهاء فترة السياسات
األمنية الحاكمة لمصر منذ منتصف  2013بعد اإلطاحة بحكم اإلخوان المسلمين .فهل يمكن
استشراف تغيير في سياسات النظام الحاكم من سياسات أمنية إلى سياسات أكثر حوكمة
ً
وتطبيقا لحكم القانون وتجنيب حكم حالة االستثناء؟
لم تسعف المنظومة الحاكمة الوقت للمحللين السياسيين لالستبشار بأن حالة االستثناء
قد انتهت في شكلها األهم وهو التوقف عن العمل بحالة الطوارئ ،وتبعها بذلك تعديالت
على قانون مكافحة اإلرهاب ،وقانون حماية المنشآت الحيوية ،وقانون العقوبات.
يعتبر قانون مكافحة اإلرهاب في حد ذاته بمثابة إعالن لحالة طوارئ دائمة من خالل إعطاء
صالحيات واسعة لجهات القبض تخولها القبض دون إذن من النيابة وتقنين لإلخفاء
القسري ،حيث يسمح لجهات القبض بالتحفظ على المقبوض عليه لمدة أكثر من الفترة
الزمنية التي حددها الدستور .نص الدستور أنه يجب عرض المتهم على النيابة خالل  24ساعة
من القبض عليه .يشجع قانون مكافحة اإلرهاب على القتل خارج إطار القضاء من خالل
حماية جهات القبض من المحاسبة في حالة قتلهم أحد المشتبه بهم ،وهو ما أدى إلى
توسع وزارة الداخلية والجيش كذلك في التصفية الجسدية بدون محاكمة بحجة اشتباكهم
مع عناصر إرهابية مسلحة .كان ذلك على وجه التحديد في العامين  2015و ،2016وإن استمر في
األعوام التالية ،ولكن بوتيرة أقل نسبية.
ً
أيضا قام مجلس النواب بتعديالت على قانون العقوبات من خالل إضافة بندً ا للمادة ( 80أ)
من القانون .وهي المادة الخاصة بإفشاء أسرار الدولة للدول األجنبية ،يتضمن عقاب كل من
«قام بجمع االستبيانات أو االحصائيات أو إجراء الدراسات ألي معلومات أو بيانات
تتعلق بالقوات المسلحة ،أو مهامها ،أو أفرادها الحاليين ،أو السابقين ،بسبب
وظيفتهم بدون تصريح كتابي من وزارة الدفاع بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال
تزيد عن خمس سنوات وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال تجاوز  50ألف جنيه»
وأخي ًر ا قام مجلس النواب بتعديالت على قانون المنشآت الحيوية والذي كان الذريعة
األساسية لتحويل المدنيين للمحاكمات العسكرية عقب وصول الجيش للحكم من جديد
دائما بعد
عقب يوليو  .2013جاءت التعديالت على قانون المنشآت الحيوية ليصبح العمل به
ً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1الرئيس المصري يعلن رفع حالة الطورائ منذ سنوات  -يورونيوز - 2021

2

حالة االستثناء في مصر :محاولة للفهم

أن كان محدد لمدة سنتين ،ثم تعديله ليصبح لمدة خمس سنوات ،وبعد التعديل األخير
أصبح مفتوح المدة .كما أنه نص على استمرار التنسيق بين الجيش والشرطة في تأمين
المنشآت الحيوية ،وبالتالي استمرارية تحويل المدنيين للقضاء العسكري.

ما المقصود بحالة االستثناء (حالة الطوارئ)؟
وكيف يمكن فهمها بالتطبيق على الخبرة
المصرية؟
حالة الطوارئ هو إجراء يتم اتخاذه في ظرف استثنائي تتجه فيه الحكومة أو الحاكم أو
السلطة التنفيذية بتعطيل عمل السلطتين التشريعية والقضائية ،وفرض مزيد من القيود
على الحق في التجمع والحق في التنظيم وحقوق اإلنسان األساسية بشكل أوسع ،بغرض
السيطرة على وضع غير طبيعي مثل حدوث كوارث طبيعة أو استهداف إرهابي واسع
المجال ،أو إعالن حالة حرب.
على سبيل المثال في حالة الكوارث الطبيعية تضطر الحكومة إلى إعالن حالة الطوارئ
المترتب عليها إجبار المواطنين على اإلبقاء في منازلهم للحفاظ على حياتهم ،حيث إن
خروجهم قد يهدد حقهم في الحياة ،وكذلك في حالة الحرب قد تضطر الدولة إلى إعالن
ً
خوفا من اإلضرار بخطط الهجوم أو
األحكام العرفية والتي غالبًا ما تؤثر على حرية النشر
الدفاع.
غالبًا ما تكون حالة الطوارئ أو حالة االستثناء المعلنة هي لحظية لها مدة زمنية محددة
تنتهي بانتهاء الظرف االستثنائي الذي أجبر الحكومة على اتخاذ مثل هذه اإلجراءات كونها
غير قادرة على القيام بوظائفها األساسية في ظل هذه الظروف مما دفع الحكومة إلعالن
لحظة استثنائية تخولها مزيد من السلطات للقيام بواجبتها.
يشير مفهوم حالة االستثناء إلى اإلجراءات التي تتخذها السلطة السياسية في
أوقات االضطرابات والتي يكون لها أن توسع من سلطتها من أجل فرض السيطرة على
المساحات .ويتم تفعيل حالة االستثناء في أوقات االضطرابات سواء االضطرابات الداخلية
والتي تشمل العصيان المدني أو العصيان المسلح ،كما أنها تشمل حاالت الحرب ،باإلضافة
إلى الكوارث الطبيعية.
هناك مترادفات كثيرة لحالة االستثناء والتي تشير إلى نفس اإلجراءات المتبعة والتي
تتمحور في األساس حول فرض سيطرة وسيادة أوسع من الحدود المنصوص عليها
قانونيًا ودستور يًا ،من هذه المفاهيم ما لها طابع قانوني بحت مثل« :قانون الطوارئ» ،وهو
المسمى المستخدم طيلة فترة حكم مبارك (.)2011 :1981
ً
وفقا لضوابط
هناك شكل آخر من حالة االستثناء يأتي كمادة في الدستور يتم تفعيلها
واشتراطات محددة مثل «حالة الطوارئ» والمستخدمة في الدستور المصري الحالي،
كما ً
أيضا هناك مسميات كانت شائعة قبل الحرب العالمية الثانية والفترة التي تلتها مثل
ً
شائعا تعطيل العمل بالدستور والعمل باألحكام العرفية.
األحكام العرفية ،حيث كان
غالبًا ما يصحب استخدام مفهوم حالة االستثناء قانونيًا وسياسيًا واجتماعيًا ممارسات
عنيفة تشمل القتل الجماعي واالعتقال التعسفي والمحاكمات الصورية واستخدام األسلحة
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الثقيلة في وجه المدنيين والتوسع في بناء معسكرات االعتقال ،كما أنه يصاحبه التوسع
تأميما أكثر في
في المراقبة والسيطرة على المجال الخاص باإلضافة إلى العام الذي يشهد
ً
ً
منعا على الحريات
حاالت االستثناء ،فيتم تقييد الحريات العامة والحقوق اإلنسانية ويُفرض
األكاديمية وحرية التنظيم والتجمع والتظاهر ،وغيرها من الحريات.
نظر يًا ،تكون حالة االستثناء محددة المدة ومحددة الهدف وتنتهي هذه الحالة بتحقيق
الهدف وبنهاية المدة وال يمكن استمرارها أكثر من ذلك ،كما أن حالة الطوارئ هذه يجب أن
يكون لها حدود في تقييد الحقوق والحريات األساسية ،فال يجوز مث ًلا تهديد الحق في الحياة
بذريعة الحفاظ على الحق في الحياة.
الطبيعي أن تستخدم الدولة حالة الطوارئ كوسيلة للسيطرة على أحداث غير طبيعية
مفاجئة ٌتعرض النظام االجتماعي والسياسي لخطر وجودي حقيقي ،ولكن في السياق العربي
وفي السياق المصري على وجه الخصوص تستخدم الدولة حالة الطوارئ كمسوغ للحكم
واالستمرار ،متذرعة بأن نهاية حكمها أو حكم دولة الطوارئ سيؤدي إلى أخطار حقيقة تهدد
النظام االجتماعي واالقتصادي باألساس.
كان أبرز مثال عليها نطق مبارك بها صراحة في خطابه األخير للشعب المصري عقب
ثورة يناير  2011حين قال «إما أنا أو الفوضى» .طيلة  30عامً ا ،فترة حكم مبارك ،كان كل إجراء
أمني متبع يبرر هذه المعادلة التي أعلنها صريحة في آخر خطاباته.
إن فكر حالة االستثناء يعتبر إطا ًر ا نظر يًا أساسيًا لفهم آليات عمل السلطة السياسية
في المنطقة العربية ،ويمكن تقسيم حالة االستثناء كآلية للسيطرة على السلطة
السياسية في أربعة أشكال مختلفة؛ الشكل األول وهو األكثر شيوعً ا هو حالة الطوارئ حيث
يفعل الحاكم قانون الطوارئ ويقسم المواطنين إلى شرائح من حيث تأثير حالة الطوارئ
ً
ووفقا لوالئهم للنظام الحاكم(.)2
عليهم
ً
وفقا لهذا الشكل يطبق قانون الطوارئ على المعارضة السياسية أشد تطبيق
وتصادر كل حرياتهم المنصوص عليها في الدستور ُ
وتصادر الحريات الصحافية واإلعالمية
واألكاديمية ،أما الفئات الموالية للسلطة الحاكمة ال تتعرض لمثل هذه القيود ما دامت
ملتزمة بخطاب السلطة الحاكمة في السيطرة وتعمل كأداة موازية لتحقيق الضبط
االجتماعي والسياسي ،ومثال على ذلك القنوات اإلعالمية الرسمية التي يكون عملها مجرد
نقل لخطاب السلطة الحاكمة ،وغيرها من هذه األشكال في تنفيذ خطاب الحاكم.
أما الشكل الثاني من حالة االستثناء فهو ال يستند إلى إطار قانوني أو دستوري واضح،
دائما تصنيفات جديدة بحيث تعفى
وهو ما يعني أنه ال يعلق القانون ،ولكن يجد الحاكم
ً
الحكومة من بعض االلتزامات ويتم وضع مزيد من االلتزامات في المقابل على المواطنين،
وكذلك إعطاء امتيازات لفئات دون غيرها ،مثل تعديل قوانيين االنتخابات أو الدستور قبل
االنتخابات ليناسب شخص بعينه(.)3
ويأتي الشكل الثالث من حالة االستثناء عندما يصدر قانون ينطوي على قاعدة لتعليقه
دون تحديد السياق مما يجعل االحتماالت مفتوحة أمام تعليقه في أي وقت ومن ثم يفقد
الغاية والغرض األساسيين منه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )2حنفي ،ساري (محرر) .2010 .حالة االستثناء والمقاومة في الوطن العربي .بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،ص24
( )3المرجع السابق
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وأخي ًر ا ،يأتي الشكل الرابع من حالة االستثناء عندما يحكم المجتمع من قبل
البيروقراطية أكثر من أن يحكم بواسطة القوانيين واللوائح ،فتصبح القوانيين واللوائح تعمل
على أهواء البيروقراطيين فقط ،وتنفذ وقتما أرادوا تنفيذها ُ
وتعطل وقتما أرادوا تعطيلها
وأكثر ما يشرح هذا الشكل هو المثل المصري المشهور في األوساط البيروقراطية
المصرية« :الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا» وهو إشارة إلى أن النخبة البيروقراطية قادرة على
توجيه العملية برمتها سواء بتسريعها أو تعطيلها وقتما شاءوا.

إعادة تأسيس السلطوية في مصر وتجديد
حالة االستثناء :يوليو 2013
جاء النظام المصري المعاد تأسيسه في ظرف شعبي حرج حيث خرجت مظاهرات حاشدة
ضخمة في مختلف محافظات مصر محتجة على السياسات اإلقصائية لجماعة اإلخوان
المسلمين الحاكمة آنذاك ومحاولة تفردها بالسلطة خالفة كل الوعود التي قطعتها أثناء
االنتخابات التشريعية بأنها ستكون« :مشاركة ال مغالبة» ،ثم مخالفة وعودها بعدم
الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ،ولكنها ترشحت ً
أيضا في سبيلها للسيطرة على النظام
السياسي والبدء في بناء فاشية دينية.
خرجت المظاهرات مطالبة برحيل نظام اإلخوان المسلمين والبدء في انتخابات رئاسية
مبكرة ،تلقفت المؤسسة العسكرية الوضع وعملت عليه وبنت شرعية لها وضد اإلخوان
في ذات الوقت ،وظهر وزير الدفاع آنذاك ورئيس الجمهورية فيما بعد الفريق أول عبد
الفتاح السيسي في وضع المنقذ من الفوضى ،ومن هنا قطع الجيش أول خطوة في سبيل
العودة للسلطة مجددً ا والتي يتربع على عرشها منذ حركة الضباط األحرار في عام  .1952منذ
ذلك الوقت والجيش يسيطر على سدة الحكم.
بنى الجيش شرعيته من حالة االستثناء وأن البالد في حاجة إلى مخلص بدرجة عالية
من االنضباط والتي تتجسد في مؤسسة يثق فيها الشعب وهي مؤسسة الجيش ،ثم
جاءت الخطوة الثانية والتي كانت بمثابة بالون اختبار ليختبر الفريق أول عبد الفتاح السيسي
شعبيته حينما طالب الشعب المصري في  23يوليو  2013الخروج في مظاهرات إلعطائه ما
أسماه «تفويض وأمر لمواجهة اإلرهاب المحتمل».
استجاب جموع الشعب المصري لطلب الفريق أول وخرجوا في مظاهرات حاشدة
وكان ذلك بمثابة التوقيع على العقد االجتماعي الجديد مع المؤسسة العسكرية والتي
تقضي بتفويض الجيش مقابل البطش باإلخوان والتيارات اإلسالمية المختلفة كمرحلة
أولى.
ولكن ما لم يدركه المتظاهرون في هذا اليوم أن هذا كان البند األول في العقد
االجتماعي  ،أما البند الثاني أن التفويض يشمل كافة الفئات التي قد تهدد وجود النظام ،ومن
ثم تحول النظام بعد ذلك لتأميم المجال العام بالكلية سواء في وجه اإلسالميين أو غيرهم،
وبدأ في إجراء عدد من التعديالت على القوانيين مثل قانون العقوبات وقانون اإلجراءات
بدءا من قانون التظاهر
الجنائية ،وبناء قلعة من القوانيين التي تحمي استمرارية النظام َ
مرو ًر ا بقانون اإلرهاب وقانون الكيانات اإلرهابية وحتى الوصول لقانون الجمعيات األهلية
وغيرها من القوانيين.
على عكس حاالت االستثناء السابقة ،لم يكتف النظام باإلطار القانوني الموحد المنظم
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لحالة االستثناء متمث ًلا في قانون الطوارئ كما كان في عهد مبارك أو حالة الطوارئ كما
في دستور  ،2014ولكنه عززها بقلعة من القوانيين أو ًلا ثم عززها بسلسلة من اإلجراءات
والسياسات التي ليس لها سند قانوني ،بل مخالفة للدستور والقانون المصريين ولكنه –أي
النظام -يعرف أن التفويض الذي حصل عليه يسمح بذلك فبدأ سلسلة من هذه اإلجراءات
متمثلة في القتل خارج إطار القضاء والتعذيب واإلخفاء القسري وغيرها من الممارسات.
ً
توسعا في االنتهاكات المصاحبة لها لكافة الحقوق السياسية
بنت حالة االستثناء
والمدنية ومبادئ حقوق اإلنسان األساسية وعلى رأسها الحق في الحياة وسالمة الجسد،
وعلى عكس الحقبة الناصرية الذي استغني عن الحقوق السياسية والمدنية في سبيل
تحقيق الحقوق االجتماعية واالقتصادية ،فشل النظام المصري محل الدراسة في الوفاء
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية واتخذ إجراءات اقتصادية قاسية على الطبقات األكثر فق ًر ا
مما أدى إلى زيادة نسبة الفقراء في مصر.
ً
وفقا لذلك بنى النظام المصري شرعيته على حالة االستثناء والتي وافق عليها الشعب
في وقت محدد وبني النظام شرعيته من أنها حالة دائمة وغير مؤقتة مما استتبع تعديل
الدستور المصري ليتم فتح مدد الرئاسة للرئيس الحالي وبقائه في السلطة حتى نهاية العقد
الحالي على األقل(.)4
ال يوجد أي مؤشرات تدل على انفراجة في الوضع السياسي المأزوم خاصة مع وجود
أسباب جديدة إقليمية ودولية يعتمد عليها النظام في تقوية حالة االستثناء وإضفاء
مزيد من المشروعية عليها مثل التهديد من الخطر اإلسالمي القادم من ليبيا ،وأزمة سد
دائما ما يذكر رئيس الجمهورية أن سببها الرئيسي هي أحداث  ،2011باإلضافة
النهضة والتي
ً
إلى التوافق بين النظام المصري الدولة األوروبية ،بعد تقديم تعهدات من النظام المصري
لالتحاد األوروبي بضبط الحدود السيطرة على أفواج الهجرة غير النظامية ،وهو ما عاد النظام
الستخدامه مؤخ ًر ا على لسان وزير الري والموارد المائية حين صرح أن سد النهضة سيؤثر
على مساحة الرقعة الزراعية ومصادر المعيشة لماليين من المصريين مما سيستتبع
موجات من الهجرة غير النظامية والتي لن يستطيع النظام السيطرة عليها ،وقد حدد الوزير
في تصريحه أن هذه الموجات ستكون ألوروبا تحديدً ا.

كيف كانت النتيجة؟
جاء النظام المصري مشك ًلا حالة من االستثناء المصطنعة ،وأعلن أنها دائمة ولن
تنتهي في فترة محددة على عكس الفترات السابقة التي جاء االستثناء فيها معل ًنا أنه
سينتهي بانتهاء السبب الرئيسي ،جاء النظام المصري أكثر راديكالية من سابقيه ،ولكنه
حكما عسكر يًا ،ولكنه أكثر نيو ليبرالية في سياساتها االقتصادية
يمثل نفس طائفة الحكم؛
ً
تما في الحقبة الناصرية وعلى العكس جزئيًا في الحقبتين الساداتية والمباركية،
على العكس ً
ً
قمعا من الثالثة حقب السابقة.
كما أن النظام جاء أكثر
كون النظام المصري قلعة كاملة تحمي حالة االستثناء ،مستخدمً ا إرث دولة يوليو
 1952ومطو ًر ا عليه من خالل تقديم قمع وسيطرة أكثر مأسسة متمثل في التحالف القائم
بين السلطات الثالث؛ السلطة التنفيذية على رأس التحالف في عنصريها األهم الجيش
والشرطة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )4رمضان ،عادل«تعديل الدستور المصري :من قواعد عامة مجردة إلى قواعد خاصة ذات أهواء ».المفكرة القانونية 17 .ابريل 2019
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بدت السلطة القضائية الداعم األهم لقمع السلطة من خالل توفير الحماية القضائية
للسلطة التنفيذية وقتل أي تحركات قضائية في المهد والموافقة على استخدام سياسات
تعسفية ضد المعارضين السياسيين ،وهو ما كان غائبًا في نسخة الحكم المباركية .أخي ًر ا
يأتي الطرف األقل أهمية في التحالف وهو السلطة التشريعية ،نظ ًر ا ألن معظم القوانين
التي استخدمت للسيطرة والحكم قد صدرت في غياب السلطة التشريعية ،وقبل تشكل
السلطة التشريعية حرصت السلطة التنفيذية على أن يكون البرلمان موالي تمامً ا له.
جاءت توليفة السيطرة الثانية داخل قلعة االستثناء لتشمل القوانين االستثنائية
الحامية للنظام ،والتي بدأت باألكثر ضرورة متمثلة في قانون التظاهر والذي جاء ليجرم
ً
وفقا للقانون أمر مستحيل التحقيق( ، )5وهو
التظاهر تمامً ا ويمنعه ،وأصبح القيام بتظاهرات
ما يمكن قياسه بسهولة في الفرق بين آالف التظاهرات التي خرجت في الفترة من  2011وحتى
منتصف  ،2013والتظاهرات التي خرجت بعد ذلك التاريخ والتي لم تتجاوز الثالث مظاهرات
الكبرى ،تظاهرات مجلس الشورى ،وتظاهرات تيران وصنافير ،وتظاهرات  20سبتمبر .2019
أما القوانيين الثانية فكانت قوانين مكافحة اإلرهاب ،والكيانات اإلرهابية والتي
ً
ووفقا للقانون األول
يحاكم على إثرها عشرات آالف المعتقلين في السجون المصرية،
فهناك تهمة واحدة لكل المقبوض عليهم سواء كانوا صحفيين أو تابعين ألحزاب سياسية
أو مدافعين عن حقوق اإلنسان ،أو طالب أو غيرها من التقسيمات ،هي تهمة «االنضمام
لجماعة إرهابية» وفي الفترة األخير ظهرت تهمتين إضافيتين إلى التهمة األولى هي «إساءة
استخدام وسائل التواصل االجتماعي» و»نشر أخبار كاذبة» .جاءت االتهامات السابقة دون
تحديد ماهية الجماعة اإلرهابية ،أو ماهية األخبار الكاذبة ،أو كيف تم إساءة استخدام مواقع
التواصل االجتماعي(.)6
كانت التهم على عمومتيها تتوافق مع مبادئ حالة االستثناء التي كونها وبناها النظام،
وهي أنه ال أهمية للتحديد مادام أنها قادر على سلب صفة المواطنة وتحويل الشخص
إلى إنسان مستباح .جاء تنفيذ المبادئ والقوانين والتشريعات السابقة على يد القضاء
االستثنائي الذي خلقه النظام المصري منذ تأسيسه في الثالث من يوليو للعام  ،2013والذي
إما خلق تمامً ا تحت والية السلطة الجديدة مثل دوائر اإلرهاب ومحكمة أمن الدولة العليا
طوارئ أو تم التوسع في اختصاصه مثل المحاكم العسكرية.
نتيجة لكل ذلك تعرض المواطنين لفقدان تام لمواطنيتهم وتحولوا إلنسان مستباح،
وفقدوا وظيفتهم السياسية كمواطنين وأصبحوا عرضة ألي انتهاك بشكل قانوني أو
بشكل غير قانوني ،من هذا المنطلق ظهرت أداوت قمع جديدة بغرض السيطرة على أجساد
كل إنسان مستباح.
كان أكثر أشكال القمع راديكالية هي المتمثلة التخلص من حياة األشخاص تمامً ا سواء
بشكل قانوني ،من خالل أحكام اإلعدام الصادرة من القضاء االستثنائي بحق المعارضين
السياسيين والمحتجين ،وهو ما أهل مصر ألن تكون من ضمن الدول الثالث األول في إصدار
وتنفيذ أحكام اإلعدام في العام .2020
ً
وفقا لمنظمة العفو الدولية فقد زاد تنفيذ أحكام اإلعدام في مصر في العام  2020أكثر
من ثالث أضعاف أعداد العام  ،2019وهو ما جعلها في المرتبة الثالثة عالميًا خلف ك ًلا من
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )5تعليق المبادرة المصرية حول مشروع قانون التظاهر :رفض محاوالت تقييد الحق في التظاهر والتجمع السلمي الذي هو
أهم مكتسب ديمقراطي عقب اندالع ثورة  25يناير ».المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 2013
( )6بدون تاريخ .الحكم قبل اإلدانة قراءة في تطبيق قانون الكيانات اإلرهابية .القاهرة :مؤسسة حرية الفكر والتعبير .ص.5:7
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الصين وإيران واللذين لديهما تاريخ حافل في استخدام العقوبة سياسيًا ،وأن مصر تأتي
ضمن أربع دول إفريقية هي من قامت بتنفيذ أحكام إعدام في القارة اإلفريقية في ظل تراجع
استخدام العقوبة قار يًا وعالميًا(.)7
جاء في تقرير منظمة العفو الدولية أن أحكام اإلعدام جاءت «في إطار قضايا متعلقة
بالعنف السياسي ،عقب محاكمات فادحة الجور شابتها اعترافات منتزعة باإلكراه
وانتهاكات جسيمة أخرى لحقوق اإلنسان ،تضمنت أعمال تعذيب وحاالت اختفاء
قسري( »)8وهو ما يوضح أن هذه اإلعدامات تفتقد لضمانات المحاكمة العادلة من خالل
مرورها بعدد معين من االنتهاكات بشكل ممنهج ،تحديدً ا التعذيب واالختفاء القسري،
وكيف أن منظومة االنتهاكات ستكون مرتبطة بين اإلجراءات القانونية لحالة االستثناء
والسياسات غير القانونية.
أما الشكل غير القانوني للتخلص من الحياة فجاء في صورة المذابح والقتل الجماعي
والتي كانت نقطة الذروة فيها مذبحة رابعة والتي راح ضحيتها من  800إلى أكثر من  1000قتيل،
وتوالت حوادث القتل بعد ذلك إلى شيوع ظاهرة القتل خارج إطار القضاء.
«استمرت السلطات األمنية في ارتكاب جريمة القتل خارج نطاق القانون .ورصدت
ً
شخصا خالل عام
التنسيقية المصرية للحقوق والحريات وقائع تصفية جسدية لـ 115
 2017في مختلف محافظات مصر ،خارج سيناء .وكان معظم الضحايا لحاالت مختفية
قسر يَا على مدار أسابيع وشهور ،ورصدت أثار تعذيب وكدمات على جثث بعضهم.
وفي شمال سيناء ،كذبت تحقيقات المنظمات الحقوقية العديد من بيانات وزارة
الداخلية والجيش المتعلقة بمصرع إرهابيون أثناء االشتباك مع قوات الشرطة أو
الجيش .فبعض الحاالت كانت ألشخاص رهن االحتجاز قبل إعالن قتلهم ،أو لضحايا
من النشطاء السياسيين ،مع عدم وجود أدلة على ارتباطهم بجماعات مسلحة أو
أعمال عنف .كما توجد حاالت تصفية مباشرة ألشخاص دون القبض عليهم والتحقيق
معهم .وفي مارس ،نشر مقطع فيديو لعدد من المدنيين المتعاونين مع القوات
الخاصة المصرية أثناء إعدامهم ألسري مدنيين ،ولم يحقق في هذه الوقائع(»)9
الشكل اآلخر للسيطرة على األجساد فجاء في التوسع في استخدام الحبس
االحتياطي ،وذلك بعد تعديل مواد الحبس االحتياطي في القانون المصري .بشكل غير
قانوني توسع النظام المصري في التعذيب ليصبح سياسة ممنهجة داخل مصر من قبل
ً
وفقا للجنة مناهضة التعذيب ،حيث قالت اللجنة:
قوات إنفاذ القانون
«ويبدو أن التعذيب يحدث ،أكثر ما يحدث ،عقب عمليات االعتقال التعسفية ،وأنه
يمارس غالبًا للحصول على اعتراف أو لمعاقبة المعارضين السياسيين وتهديدهم.
ويحدث التعذيب في مخافر الشرطة والسجون ومرافق أمن الدولة ومرافق قوات
األمن المركزي .ويمارس التعذيب مسؤولو الشرطة والمسؤولون العسكريون
ومسؤولو األمن الوطني وحراس السجون .إال أن المدعين العامين والقضاة
ومسؤولي السجون يسهلون ً
أيضا التعذيب بتقاعسهم عن كبح ممارسات التعذيب
واالحتجاز التعسفي وسوء المعاملة ،أو عن اتخاذ إجراء بشأن الشكاوى
 ..ويفلت مرتكبو أعمال التعذيب على الدوام تقريبًا من العقاب ،على الرغم من أن
القانون المصري يحظر التعذيب والممارسات المتصلة به ،وي ٌنشئ آليات محاسبة،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )7التقرير العالمي لمنظمة العفو الدولية أحكام وعمليات اإلعدام في  .2020لندن :منظمة العفو الدولية .ص.10
( )8المرجع السابق ،ص37
( )9الفجيري ،معتز .2018 .عسكرة السياسة وتجديد السلطوية حالة حقوق اإلنسان في العالم العربي .تونس :مركز القاهرة
لدراسات حقوق اإلنسان .ص36
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األمر الذي يدل على تضارب خطير بين القانون والممارسة .وفي نظر اللجنة أن كل ما
تقدم ذكره يقود إلى استنتاج ال مفر منه وهو أن التعذيب ممارسة منهجية في مصر(»)10
توسعت السلطات ً
أيضا في اإلخفاء القسري ،مع استمرارها رفض مصر التوقيع
والتصديق على االتفاقية الدولية لحماية جميع األِ شخاص من االختفاء القسري ،وكذلك
رفض مصر التوقيع على البروتوكول االختياري للجنة مناهضة التعذيب.
تبنت قوات إنفاذ القانون سياسة االختفاء القسري وتوسعت في تنفيذه خالل الفترة
من  2014وحتى  .2019هناك ما ال يقل عن  1500شخص تعرض لالختفاء القسري على ذمة قضايا
ذات خلفية سياسية وتم عرضهم للتحقيق فيما بعد واجبروا على االعتراف تحت ضغط
التعذيب(.)11
لم تكن أشكال حالة االستثناء تتمثل في السيطرة على األجساد أو قتلها ونفيها من
المجال العام والخاص ،ولكن كانت هناك أشكال أخرى لحالة االستثناء متمثلة بشكل عام
في السيطرة على المجال العامً ،
أيضا تأتي السيطرة على المجال العام إما بشكل قانوني
أو غير قانوني كالمنع من السفر إما بشكل قانوني وإما بشكل غير قانوني ،كذلك تقييد
الحريات اإلعالمية وحريات النشر والرأي والتعبير ،إما من خالل سن مجموعة من القوانيين
المقيدة لحرية الصحافة واإلعالم كقانون تنظيم الصحافة واإلعالم والمجلس األعلى
لتنظيم اإلعالم( ، )12وكذلك القوانيين المقيدة للعمل األهلي وأهم أشكال هذا التقييد هو
قوانيين الجمعيات األهلية حيث منذ وصول السيسي للحكم وهناك ثالث نسخ من قوانين
الجمعيات األهلية ،ووظيفتها األساسية تقييد العمل األهلي وعمل منظمات المجتمع
المدني وعلى رأسها منظمات حقوق اإلنسان(.)13
ينطلق النظام المصري في سياساته االستثنائية من منطلق أن أي قضية فرعية قد
تقود إلى حراك اجتماعي أوسع وأشمل كما كان في العقد الماضي ،وعليه تسعى السلطة
فدائما ما تبتكر سياسات جديدة لتثبت باستمرار فرض
الحاكمة إلى غلق كل هذه المنافذ
ً
ً
سيطرتها وهيمنتها على الواقع ،ليس السياسي فقط ،ولكن االجتماعي أيضا.
ظهر ذلك في السنتين األخيرتين مع دعوة المقاول المنشق عن الجيش المصري
محمد علي لمظاهرات بعد كشفه لفساد مؤسسة الجيش في مصر ،فخرجت مظاهرات
محدودة في سبتمبر  ،2019استتبعها القبض على ما يقارب من  5آالف مصري ،معظمهم لم
يشارك في التظاهرات ،وقبض عليه بشكل عشوائي.
استخدم النظام المصري سياسات أخرى للسيطرة على المساحات العامة كان أهمها
تفتيش الهواتف الشخصية للمارة في الميادين الكبرى لمصر ،خاصة محافظة القاهرة،
وغلق المقاهي في ذكرى بعد اللحظات المؤثرة في تاريخ مصر المعاصر مثل ذكرى ثورة 25
يناير  ،2011أو ذكرى مظاهرات  20سبتمبر  ،2019أو ذكرى يوم تنحي مبارك  11فبراير  2011وغيرها من
المناسبات،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )10تقرير لجنة مناهضة التعذيب ،الدورة الثانية والسبعون ،الملحق رقم  ،44الفقرة رقم  ،69الوثيقة  .44/72/Aنيويورك :األمم
المتحدة
( )11تقرير مشترك لمجموعة العمل المصرية من أجل حقوق اإلنسان مقدم آللية االستعراض الدوري الشامل باألمم المتحدة
بشأن ملف حقوق االنسان في مصر( .الدورة الـ  13 – 34نوفمبر  .)2019أكتوبر .برنو :الجبهة المصرية لحقوق اإلنسان
( )12بسيوني ،مصطفى« .2020 .اإلعالم المصري في  :2019حصار يكتمل ومساحة تفقد ».في التقرير الثاني عن الناشطية المجتمعية
في المنطقة العربية ( :)2019ساحات تصادر ومساحات تنتفض ،تحرير :دينا الخواجة .144-134 ،بيروت :معهد األصفري للمجتمع
المدني والمواطنة في الجامعة األمريكية في بيروت
( )13عبد الظاهر ،محمود .2020 .السلطة ومنظمات المجتمع المدني في مصر أزمات ال تنتهي وحلول ممكنة .القاهرة :مركز التنمية
والدعم واإلعالم .ص6:8
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ً
خوفا
وحتى في مباريات كرة القدم وخاصة ديربي كرة القدم بين نادي األهلي ونادي الزمالك،
من أي تبعات أخرى(.)14

هل هناك فئة آمنة من حالة االستثناء؟
ال يمكن القول إن هناك فئة اجتماعية تسلم من سياسات النظام المصري ،مساحات
االنتهاكات تتسع بمرور الزمن ،وكذا مساحات التأميم ،ال يوجد خصوصية ألحد داخل ملكيته
الخاصة ،ناهيك عن الملكيات العامة ،تكلفة التعبير عن الرأي مرتفعة جدً ا .جاءت آخر
مساحات االستهداف للفتيات -على األغلب قاصرات -لبثهم مقاطع على تطبيق التيك توك.
على الرغم أن مقاطع الفتيات على التيك توك ليس لها أي محتوى سياسي وإنما ترفيهي
باألساس ،فقد ألقت السلطة القبض على عدد كبير من هؤالء الفتيات تحت مسمى تهديد
قيم األسرة المصرية.
هذا المسمى هو أفضل مثال على القوانين المصرية ،استخدام عبارات فضفاضة،
وغير قابلة للتحديد أو القياس ،كما تم توجيه تهم مثل االتجار بالبشر وغيرها من التهم مثل
التحريض على الفجور ،وقد صدرت أحكام على بعض الفتيات بالسجن لمدة خمسة عشر
عامً ا.
ال يمكن النظر لمثل هذا التطور األخير بعيدً ا عن حالة االستثناء ،ففي ظل االحتكام
لقوانين طبيعية ،غير استثنائية ،مع وجود رقابة على عمل سلطات القبض والتفتيش،
واستقاللية عمل السلطة القضائية ،ورأي عام متنوع ،وليس إذاعة الصوت الواحد ،ما كان
يمكن أن تخرج بمثل تلك األحكام المشددة بحق مراهقات.
اتسعت مساحة التأميم من استهدافها اإلسالميين ،على األغلب الذكور فقط في
ً
ً
الحقا التنظيمات السياسية
الحقا اإلسالميين ومن يدافع عنهم ،ثم
البدايات لتشمل
األخرى؛ فنجد قيادات حزبية من أحزاب ليبرالية مثل الدستور في السجن أو أحزاب يسارية
مثل الكرامة أو العيش و الحرية أو التحالف الشعبي في السجن ،نجد صحفيين وصحفيات،
حقوقيين وحقوقيات ،نشطاء سياسيين وناشطات سياسيات ،حتى نصل في نهاية
المطاف لمراهقات بثثن مقاطع على أحد التطبيقات ،بل ذهب النظام ألبعد من ذلك حين
أخفى قسر يًا زوج وزوجة ومعهما طفلهما الرضيع الذي كان عمره آنذاك  11شه ًر ا لمدة
سنتين تقريبًا.
في حالة االستثناء .ال أحد آمن على نفسه .أو كما قال شاعر العامية المصري أحمد
فؤاد نجم «حد ضامن يمشي آمن ،أو مآمن يمشي فين».

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )14الربيعي ،إسالم 20« .2020 .سبتمبر :احتجاجات محدودة وقمع مستمر ».في التقرير الثاني عن الناشطية المجتمعية في
المنطقة العربية ( :)2019ساحات تصادر ومساحات تنتفض ،تحرير :دينا الخواجة .172-169 ،بيروت :معهد األصفري للمجتمع
المدني والمواطنة في الجامعة األمريكية في بيروت.
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