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المقدمة
النظــام  العــام 2021، وبعــد ســنة علــى إبــداء  مــع نهايــة 
يــا لتحســين وضعيــة المجتمــع المدنــي،  ي نوا المصــر
ــي  ــدأ ف ب ــك  ــداد لذل ــن أن اإلع المراقبي ــن  ــد م ــدا للعدي ب
ــم  ــا وت ــض القضاي ــت بع ــام 2022، إذ ُختم الع ــف  منتص
كانــت  الجمعيــات  لقانــون  تنفيذيــة  الئحــة  إصــدار 
نهايــة  فــي  وُأطلقــت  عاميــن،  مــن  ألكثــر  مُعّطلــة 
مصــر،  فــي  اإلنســان  لحقــوق  اســتراتيجية  الصيــف 
ــن  ى م ــر ــة أخ ــراح مجموع ــاق س ــا إط ــن بعده ى م ــر ج
البعــض اآلخــر منهــم إلــى  المعتقليــن وتحويــل قضايــا 
أألمــل للكثيريــن  أعطــت  المعطيــات  المحاكــم. هــذه 
ببــدء عــامٍ جديــد تتطــّور فيــه وضعيــة حقــوق االنســان 
أن  إاّل  األفضــل.  الــى  مصــر  فــي  المدنــي  والمجتمــع 
وجــود محــاوالت  تــدل علــى  هنــاك مؤشــرات ســلبية 
إلعاقــة هــذه العمليــة، ســواًء عبــر ســرعة إصــدار أحكام 
قاســية بحــق مــن تــمّ إحالتهــم للمحاكمــات واســتمرار 
خــال  مــن  أو  والتعبيــر،  ي  الــرأ حرّيــة  علــى  التضييــق 
المماطلــة فــي إجــراءات توفيــق أوضــاع المؤسســات. 

ينايــر  يقــرب ثمانــي ســنوات مــن إنغاقــه إثــر  بعــد مــا 
2013، واجــه المجتمــع المدنــي فــي مصــر فــي الســنوات 
أخــر مختلفــًا هــو وبــاء الكوفيــد  الثــاث األخيــرة تحّديــًا 
ــى األرض،  ــركات عل التح ــن  ــّد م ــم فح العال ــاح  ي أجت ــذ ال
 
ٍ
 محــدودة لهــذا المجتمــع إلــى حركــة

ٍ
وحــّول كل حركــة

شــبه غائبــة، مــا جعــل كُُثــر مــن المحلليــن وفقــًا لمقــال 
"تكــون  بــأن  يتوقعــون  بوليســي1   فوريــن  مجلــة  فــي 
وحرّيــة  الديموقراطيــة  علــى  الوبــاء  هــذا  إرتــدادات 
 كبيــرة، 

ٍ
تــداول المعلومــات والشــفافية ســلبيًة بدرجــة

انتهائــه." فعلــى  بعــد  أكثــر قمعــًا  الــدول  وأن تصبــح 
ى ســتيفن والــت، أســتاذ العاقــات  المثــال، رأ ســبيل 
أســتاذ  ي  أكنبيــر وجــون  هارفــارد،  بجامعــة  الدوليــة 
العالــم  "أن  برينســتون  بجامعــة  الدوليــة  العاقــات 
ســيكون بعــد كوفيــد أقــل انفتاحــًا وحرّيــًة، وســتتفاقم 
الوبــاء  وســيبرر  القومّيــة،  والمشــاعر  الدولــة  مركزيــة 
للحكومــات تبّنــي إجــراءات طارئــة لتافــي أضــرار األزمــة 
والحصــول علــى ســلطات جديــدة يصبــح مــن الصعب 

ــة." ــاء األزم انته ــد  ــا عن ــي عنه التخّل ــا  عليه

ــار  ــر- اعتب التقري ــذا  ــب ه ــر كات ــة نظ ــن وجه ــا -م ال يمكنن
بالوبــاء  المصابيــن  الخيرّيــة لدعــم  المبــادرات  بعــض 
للمجتمــع  النشــاط  عــودة  علــى  دليــًا  أو  مؤشــرًا 
النطــاق ومحــّددة الهــدف،  المدنــي إذا كانــت محــدودة 
ي. ويتّضــح مــن ذلــك االرتبــاط  عــد

ُ
ب  

ٍ
ي أفــق وال تحمــل أ

والمســاحات  المدنــي  المجتمــع  بيــن تطــّور  الشــديد 
جدليــة  أن  ي  أ للحركــة.  العــام  المجــال  فــي  المُتاحــة 
العــام  التحــّوالت مــن  بســبب  والديمقراطــي  المدنــي 
مصــر  فــي  الجانــب  أحاديــة  صــارت   2022 وحتــى   2014
الحركــة عامــًا  المدنــي علــى  المجتمــع  لتصبــح قــدرة 
المُتوّفــرة وتصبــح قدرتــه علــى  يتأثــر بالمســاحة  تابعــًا 

التأثيــر فيهــا محــدودة جــدًا. 

العــام 2022، إنطلــق عمــل لجنــة  مــع حلــول منتصــف 
المجتمــع  منظمــات  وحاولــت  الرئاســي،  العفــو 
ــى  ــل عل ــر العم ــدث عب الح ــذا  ــع ه ــتباك م ــي اإلش المدن
اللجنــة وتحديــد  وضــع مقترحــات ضوابــط عمــل هــذه 
ي،  الــرأ  لإلفــراج عــن السياســيين ومســاجين 

ٍ
معاييــر

لحــوار  الجمهوريــة  رئيــس  دعــوة  إطــار  فــي  وذلــك 
المدنــي  المجتمــع  يكــون  أن  المفتــرض  مــن  وطنــي 
المبــادرة  أحــد أطرافــه. ويقــول حســام بهجــت، مديــر 
علــى  صفحتــه  علــى  الشــخصية  للحقــوق  المصريــة 
ــى  ــي وعل ــان الماض أبريل/نيس ــة  ــن نهاي ــبوك "م فيس
التفــاوض  بــدأت عمليــة  التاليــة  ى األشــهر الســّتة  مــد
وفحــص ملفــات المحبوســين بتهــمٍ سياســية. ومــن 
حينــه، خــرج حوالــي ٨٠٠ مســجون حســب رصدنــا )يقــول 
أعضــاء لجنــة العفــو أن عددهــم ١٠٤٠ لكنهم ال ينشــرون 
يٍّ مــن الرقميــن أكثــر دقــًة  األســماء فيصعــب معرفــة أ

رغــم تقاربهمــا عمومــًا(."2 

الملفــات،  وبالرغــم مــن عــدم تســوية كل هــذه  لكــن 
الــى  خطوتيــن  كل  بعــد  الــوراء  الــى  خطــوة  والتراجــع 
هــذا  شــهد  ومتــرّدد،  بطــيء  التقــدم  أن  ي  أ األمــام، 
انفتاحــًا ملحوظــًا حيــث عــادت رمــوز المعارضــة  العــام 
الــى الظهــور فــي وســائل اإلعــام المصريــة،  المصريــة 
التــي  الصحــف  إلــى  الكّتــاب  مــن  العديــد  عــاد  كمــا 
المقلــب  وفــي  لســنوات.  معهــم  التعامــل  أوقفــت 
اآلخــر، تتواصــل الممارســات القمعيــة ضــد المجتمــع 
يــًة مــن حجــب مواقــع  بدا والناشــطين فيــه،  المدنــي 
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إعــادة  الــى  وصــواًل  "المنصــة"  موقــع  مثــل  جديــدة 
شــريف  السياســي  مثــل  عنهــم  المُفــرج  اعتقــال 

بــي.   و الر

الحــّدة  بالغــة  الجائحــة  ارتــدادات  كانــت  اقتصاديــا، 
حــاالت  كشــفت  حيــث  الصاعــدة  االقتصــادات  فــي 
الهشاشــة  أوجــه  الناجمــة عنهــا عــن  الدخــل  فقــدان 
زادت  بــل  قبــل،  مــن  قائمــًة  كانــت  التــي  االقتصاديــة 
الجائحــة فــي عــام 2020،  انتشــار  مــن تفاقمهــا. فمــع 
القطــاع  مــن  كبيــرًا  جانبــًا  أن  الواضــح  مــن  أصبــح 
لتحمّــل  مؤهــًا  يكــن  لــم  الشــركات  وقطــاع  العائلــي 
صدمــة تصيــب الدخــل مــن حيــث طــول أمّدها واتســاع 
بيانــات مــا  المُســتندة إلــى  الدراســات  نطاقهــا. وتشــير 
أكثــر مــن 50%  المثــال، إلــى أن  قبــل األزمــة، علــى ســبيل 
والمُتقدمــة  الصاعــدة  االقتصــادات  فــي  اأُلســر  مــن 
االســتهاك  ى  الحفــاظ علــى مســتو لــم تتمكــن مــن 
حالــة  فــي  أشــهر  ثاثــة  مــن  ألكثــر  نفســه  األساســي 
االحتياطيــات  تغــط  لــم  وبالمثــل،  الدخــل.  فقــدان 
ى أقل  ى الشــركات متوســطة الحجــم ســو النقديــة لــد
مــن 55 يومــًا مــن النفقــات. وكان جــزٌء كبيــر مــن القطــاع 
العائلــي وقطــاع الشــركات فــي االقتصــادات الصاعدة 
الديــون غيــر  مثّقــًا بالفعــل بمســتويات مرتفعــة مــن 
ــي  ــة ف ــه صعوب ــة، وواج ــوع األزم ــل وق ــتدامة قب المُس
خدمــة تلــك الديــون عندمــا أدت الجائحة ومــا ارتبط بها 
 حــاد فــي دخــل 

ٍ
مــن تدابيــر للصحــة العامــة إلــى انخفــاض

الوضعيــة دفعــت  الشــركات.3 هــذه  يــرادات  وإ األســر 
المجتمــع  أمــام  مُتنفــس  فتــح  محاولــة  إلــى  الدولــة 
للتمّكــن  الخارجــي  مظهرهــا  وتحســين  جانــب،  مــن 
فــي  أخــر4.   

ٍ
جانــب مــن  االقتــراض  فــي  االســتمرار  مــن 

أو مــا أطلــق عليــه عــام  المقابــل ظهــر فــي عــام 2022، 
المصريــة، تشــريع  الحالــة  الجائحــة فــي  التعافــي مــن 
حركــة  مســاحة  مــن  تحــّد  لقــرارات  وصــدور  لقوانيــن 
التعامــل مــع الكوفيــد  المجتمــع تســتند إلــى منهجيــة 

التجمعــات. وحظــر  المحــات،  مثــل إغــاق 

التغّيــرات  لمؤتمــر  االســتعدادات  كانــت  وبالتزامــن، 
بدايــة شــهر نوفمبر/تشــرين  المناخيــة “cop 27” فــي 
المجتمــع  يحــاول  حــدث  وهــو  الشــيخ  بشــرم  ثانــي 
الدولــي المشــاركة فيــه بكثافــة، مــا يمكــن أن  المدنــي 

ي، خاصــًة وأن  ُيمثــل فرصــًة للمجتمــع المدنــي المصــر
 دوليــة واقتصاديــة 

ٍ
النظــام قــد يضطــر تحــت ضغــوط

ــام.  الع ــال  ــي المج  ف
ٍ
ــاحة ــح مس ــى فت ال

الكامــل  اإلغــاق  مــن  ســنوات  ثمانــي  بعــد  أننــا  ي  أ
ى فرصــًة تلــوح أمــام المجتمــع  للمجــال العــام، بدأنــا نــر
العاقــة مــع  وتعديــل صيغــة  المدنــي لتفعيــل دوره 
العــام لتصبــح عاقــة تبادليــة يؤثــر كل منهمــا  المجــال 
المدنــي  المجتمــع  أمــام  الرهــان  هــو  هــذا  األخــر.  فــي 

القادمــة. الفتــرة  ي خــال  المصــر

للحالــة  الوطنــي  التقريــر  يتنــاول  اإلطــار،  هــذا  فــي 
المدنــي  والفضــاء  العــام  المجــال  جدلّيــة  المصريــة 
فــي مصــر، والتأثيــر المتبــادل بينهمــا وقــدرة منظمــات 
التــي  التعامــل مــع المســاحات  المجتمــع المدنــي علــى 
ُتتــاح لــه لتطوير حركته وتوســيع المســاحة المســموح 
مــن  مجموعــة  رصــد  عبــر  خالهــا  مــن  بالحركــة  لــه 

العاقــة: لهــذه  الحاكمــة  األساســية  المحــاور 

الدولة	   العاقة مع مؤسسات 

التنظيم والعمل	  حّرية 

التعبير	  حّرية 

حّرية تداول المعلومات	 

ــهر  ــى ش ــام 2022 وحت الع ــن أول  ــرة م الفت ــال  ــك خ وذل
ــهر(. ــه )9 أش ــول من أيل ــبتمبر/  س

المدنــي  المجتمــع  تعريــف  التقريــر  ويتبنــى  هــذا 
والنقابــات،  األهليــة،  المنظمــات  يشــمل  ي  الــذ
ــر  ــركات غي ــات والح ــر للمنظم النظ ــات دون  والتعاوني
يشــمل  كمــا  بالســياق،  تتعلــق  ألســباب  الرســمية، 
التــي تدخــل ضمــن إطــار المجــال  األحــزاب السياســية 

المدنــي. وليــس  السياســي 
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أواًل: التطّورات الخاصة 
باإلطار التشريعي

الكثيــر مــن  يشــهد  العــام 2022 لــم  القــول إن  يمكننــا 
بخصــوص  التشــريعات  ى  مســتو علــى  التطــّورات 
تبــدالت  رغــم  القانونــي،  فاإلطــار  المدنــي،  المجتمــع 
لــم  الورقــة،  مقدمــة  فــي  ذكرهــا  تــمّ  التــي  الســياق 
المُجتمعيــة. حتــى  يواكــب الممارســات واالحتياجــات 
التطــّورات الطفيفــة التــي حدثــت هــذا العــام ظّلــت فــي 
ي "يضــع المجتمــع  الــذ إطــار المنهــج الســائد نفســه 
المقولــة  ونفــس  الدولــة"5.  خّطــة  إطــار  فــي  المدنــي 

والتعبيــر. ي  الــرأ يــة  أن تنطبــق عــن حّر يمكــن 

الثانــي 2022، أعلنــت وزارة التضامــن  ففــي يناير/كانــون 
مشــروع  علــى  الــوزراء  مجلــس  موافقــة  االجتماعــي 
قانــون بتعديــل بعــض أحــكام قانــون تنظيم ممارســة 
ــل  التعدي ــى  ــنة 2019. قض ــم 149 لس ــي رق ــل األهل العم
المجتمــع  منظمــات  أوضــاع  توفيــق  فتــرة  بتمديــد 
المدنــي لعــامٍ آخــر، يبــدأ مــن تاريــخ انتهــاء المــّدة الواردة 
القانــون فــي 11  الثانيــة مــن مــواد إصــدار  المــادة  فــي 
يناير/كانــون  وينتهــي فــي 11  الثانــي 2022،  يناير/كانــون 
الثانــي عــام 6.2023 الحقــًا، تــمّ التمديــد لمــّدة ســتة أشــهر 
ى.7 كمــا ناقــش مجلــس النــواب فــي يونيو/حزيــران  أخــر
المجتمــع  األوضــاع لمنظمــات  2022 إمكانيــة توفيــق 

ــًا.8 ــي إلكتروني المدن

 2019 لعــام   149 قانــون  أن  إلــى  هنــا  اإلشــارة  تجــدر 
ــج  ــى المنه ــي تتبن الت ــات  ــى المنظم ــة عل ــم القبض أحك
الحقوقــي فــي عملهــا وفتــح المجــال أمــام المنظمــات 
ي "بمــا يتماشــى مــع خّطــة  التــي تعمــل بالمنهــج الخيــر
والعقوبــات  الماليــة  العراقيــل  الدولــة".9 فإلــى جانــب 
المنظمــات،  عمــل  فــي  الحكوميــة  الجهــات  وتدّخــل 
وإقرارهــا  تعديلهــا  تــمّ  التــي  التشــريعات  كانــت 
مســتمرة  اإلرهــاب  مكافحــة  بقانــون  والخاصــة 
فيــه10.  والعامليــن  المدنــي  بالمجتمــع  التنكيــل  فــي 
والمحليــة،  الدوليــة  التقاريــر  مــن  للعديــد  ووفقــًا 
القبــض علــى النشــطاء  اســتمرت الحكومــة فــي نهــج 
السياســيين والمحاميــن الحقوقييــن والعامليــن فــي 

باإلرهــاب  واتهامهــم  المدنــي  المجتمــع  منظمــات 
تقديمهــم  دون  االحتياطــي  الحبــس  فــي  وتدويرهــم 

 11 للمحاكمــة.

يــر/ فبرا شــهر  شــهد  التعبيــر،  يــة  حّر ى  مســتو علــى 
الدينيــة  اللجنــة  وافقــت  حيــث  هامــًا  تطــّورًا  شــباط 
إجــراء  علــى  المبــدأ  حيــث  مــن  النــواب  لمجلــس 
تعديــات علــى ثــاث مــواد فــي قــرار رئيــس الجمهوريــة 
بتنظيــم  المعنــي   ،2014 لســنة   51 رقــم  بقانــون 
مــا  أو  المســاجد  فــي  الدينيــة  والــدروس  الخطابــة 
المســائل  فــي  الحديــث  بحصــر  ُحكمها، تقضــي  فــي 
الدينيــة علــى المتخصّصيــن الحاصليــن علــى تراخيــص 
ُيخالــف ذلــك  وســجن كل مــن  واألوقــاف،  األزهــر  مــن 
الديــن"  "صحيــح  التعديــات  ُتســميه  مــا  يخالــف  أو 
التــي تفتــح  المصطلحــات  وهــي  الفتنــة"،  أنــه "يثيــر  أو 
آراء دينيــة مُخالفــة لــآراء  ي  أ اســتهداف  أمــام  البــاب 
وســائل  علــى  المنشــورة  تلــك  خاصــًة  الرســمية، 

االجتماعــي12. التواصــل  ومواقــع  اإلعــام 

التضامــن  وزارة  أصــدرت  ــه 
ّ

التوج نفــس  وفــي 
قــرار  يــار  مايو/آ مــن  األول  فــي  المصريــة  االجتماعــي 
لصالــح  العينّيــة  أو  النقديــة  التبرعــات  جمــع  حظــر 
المنصــات  اســتخدام  األهليــة مــن خــال  الجمعيــات 
بعــد  االجتماعــي، إال  التواصــل  أو مواقــع  اإللكترونيــة 
بــه  محــّدد  تصريــح  علــى  للحصــول  بطلــب  التقــدم 

الصــرف.13 وأوجــه  الغــرض، 

ى  يــة تــداول المعلومــات علــى المســتو أمــا مســألة حّر
ي العــام مع بدء  التشــريعي، فقــد عــادت الــى أجنــدة الرأ
الحــوار  ى  اإلعــداد للحــوار الوطنــي، ســواء علــى مســتو
البرلمــان. ففــي إطــار نــدوة  ى  أو علــى مســتو نفســه 
ي والتعبيــر فــي الحــوار الوطنــي بمصــر" التــي  يــة الــرأ "حّر
الرقمــي وحقــوق  العربيــة لإلعــام  نظمتهــا الشــبكة 
شــلبي،  عــاء  أكــد  "زووم"،  تطبيــق  عبــر  اإلنســان 
وعضــو  اإلنســان  العربيــة لحقــوق  المنظمــة  رئيــس 
أهميــة  علــى  اإلنســان،  لحقــوق  القومــي  المجلــس 
نقطــة  باعتبــاره  المعلومــات  تــداول  قانــون  إصــدار 
اإلعــام  يــة  حّر ممارســة  إيقــاع  ضبــط  فــي  مركزيــة 
ودعــم وصــول األفــراد للمعلومــات الصحيحــة والحــد 
أنــه يضــع إطــارًا لائحــة  مــن الشــائعات، باإلضافــة إلــى 
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الجــزاءات الخاصــة بوســائل اإلعــام.14 وقــد تبّيــن خال 
العديــد مــن  أن  الوطنــي،  الحــوار  التحضيــر لجلســات 
ــة  ــات الازم ــدوا المعلوم ــم يج ــاركة ل ــن بالمش الراغبي
لإلعــداد لهــذه الجلســات. وأشــار وكيــل لجنــة حقــوق 
اإلنســان بمجلــس النــواب محمــد عبــد العزيــز إلــى هــذا 
العمــل علــى إصــدار "قانــون  النقــص مؤكــدًا ضــرورة 
يــة تــداول المعلومــات"، بمــا يتوافــق مــع نصــوص  حّر
هــذا  "أن  واعتبــر  القومــي،  األمــن  ويحمــي  الدســتور 
الــى األمــام فــي  القانــون يقودنــا للمســتقبل ويدفعنــا 
ــات  ــدّدة، فالمجتمع ــاالت متع ــتثمار ومج ــال االس مج

ي.15" القويــة فيهــا تــداول معلومــات قــو

التشــريعي  كمــا يظهــر ممــا ســبق، لــم يواكــب اإلطــار 
شــهدته  ي  الــذ االنفتــاح  مــن  الضئيــل  القــدر  حتــى 
بــدء اإلعــداد للحــوار  أثارهــا  التــي  الحالــة  مصــر فــي ظــل 
التــي صــدرت عــن  القــرارات البســيطة  بــل إن  الوطنــي، 
البرلمــان مــا  المقّدمــة إلــى  المشــروعات  أو  الــوزارات 
ى  زالــت تتبّنــى منهــج التضييــق. وإذا انتقلنــا الــى مســتو
التــي  القوانيــن  أنــه حتــى مــع هــذه  الممارســة، ســنجد 
ى فيهــا فاعلــو المجتمــع المدنــي فإنهــم غيــر  يتســاو
انتقائيــة فــي تفســير  بــل أن هنــاك  متســاوين أمامهــا، 

وتطبيقهــا. التشــريعات 

دورهــا  ممارســة  فــي  البيروقراطيــة  اســتمرت  لقــد   
التســجيل للمنظمــات  المماطلــة فــي عمليــات  فــي 
فشــَل  العــام  مطلــع  وشــهد  عنهــا،  المرضــي  غيــر 
أوضاعهــا،  توفيــق  فــي  المؤسســات  مــن  العديــد 
البعــض منهــا اإلغــاق مثــل الشــبكة العربيــة16  ر  فقــّر
وقــّررت  والفنــون،  الثقافــة  لدعــم  مًــَدد  ومؤسســة 
المبــادرة  مثــل  القائــم  بشــكلها  االســتمرار  ى  أخــر

الشــخصية.  للحقــوق  المصريــة 

المجتمــع  المباشــر فــي  األمنــي  التدّخــل  اســتمر  كمــا 
بأنديــة  النقابيــة  اللجنــة  رئيــس  المدنــي. فقــد كشــف 
الحليــم، فــي حــوار مــع  هيئــة قنــاة الســويس كــرم عبــد 
ى مصــر، عــن تدّخــل جهــاز األمــن الوطنــي فــي منعه  مــد
الترّشــح فــي االنتخابــات العمالّيــة بعدمــا رفضــت  مــن 
الضرورّيــة  األوراق  ى  إحــد توثيــق  المســؤولة  الجهــة 

بالختــم الرســمي إليــداع أوراق ترّشــحه.17 كمــا أحكمــت 
فقامــت  ي،  المصــر اإلعــام  علــى  هيمنتهــا  األجهــزة 
ــع "درب"  ــر موق ــس تحري ــتدعاء رئي ــة باس ــة العام النياب
مجلــس  وعضــو  الشــعبي،  التحالــف  لحــزب  التابــع 
للتحقيــق  البلشــي  خالــد  الســابق  الصحفييــن  نقابــة 
اســتخدام  زال  ومــا  العــام.  أكثــر مــن مــّرة خــال  معــه 
ُتهــم االنضمــام إلــى جماعــة إرهابيــة، والتحريــض علــى 
فــي  مســتمرًا  كاذبــة،   

ٍ
أخبــار ونشــر  جريمــة،  ارتــكاب 

ي  الــرأ مواجهــة نشــطاء المجتمــع المدنــي وأصحــاب 
مثلمــا حدث مــع اإلعامية هالة فهمي18 وذلك بســبب 
ي  المصــر التلفزيــون  مبنــى  فــي  وقفــات  تنظيمهــا 
للمُطالبــة بإصاحــات إداريــة باألســاس. حتــى مــن هــم 
الحالــة، حيــث  بعيــدون عــن السياســة طالتهــم هــذه 
ــة  ــس ثاث ــد حب ــا بتجدي ــة العلي الدول ــن  ــة أم ــت نياب قام
ــق  التحقي ــة  ــى ذمّ ــًا عل ــر يوم ــة عش ــّدة خمس ــبان لم ش
انتشــار مقطــع فيديــو قصيــر  عــّدة مــّرات، علــى خلفيــة 
بمنطقــة  المســاجد  أحــد  يغنــي داخــل  وهــو  ألحدهــم 

القليوبيــة.19  المــرج  فــي محافظــة 

ى  مســتو علــى  كان  الســياق  هــذا  فــي  التطــّور  لكــن 
عــن  التشــريعية  الســلطة  تغــب  فلــم  الخطــاب، 
مواكبــة المنــاخ العــام المصاحب للحــوار الوطني حيث 
خفتــت لهجــة الهجــوم. ففــي 27 مــن أغســطس/آب 
هــت لجنــة حقــوق اإلنســان والتضامــن االجتماعــي 

ّ
وج

البرلمانيــة  التوصيــات  مــن  عــددًا  الشــيوخ  بمجلــس 
لخّطــة  دراســتها  ضــوء  فــي  الحكومــة  الــى  الهامّــة 
الماليــة  للســنة  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  التنميــة 
الجديــدة 2022/2023 فــي مجال اختصــاص اللجنة. وجاء 
التوصيــات: تطويــر خّطــة عمــل توســيع  ضمــن هــذه 
بنــاء قدراتــه،  الشــراكات مــع المجتمــع المدنــي وتعزيــز 
ــة  الرقاب ــكام  ــع إح ــي م ــل األهل ــات العم ــة منظم حوكم
التمويــل  التمويــل المختلفــة وزيــادة قيمــة  علــى أوجــه 
مــع  يتجــاوب  مــا  وهــو  المدنــي.20  للمجتمــع  ــه 

ّ
الموج

المبــادرة المصريــة  الحــوار الوطنــي، وقــد عّلقــت  فكــرة 
التوصيــات ووصفتهــا  للحقــوق الشــخصية علــى هــذه 
نيــة تشــريعية 

ُ
ب انتقائــي فــي مواجهــة  بأنهــا "تحّســٌن 

لحــال  دقيــق  وصــف  وهــو  التمييــز".  تدعــم  وتنفيذيــة 
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تعامــل الســلطة التشــريعية مــع المجتمــع المدنــي.21 

زال  فمــا  القضائيــة،  الســلطة  ى  مســتو علــى  أمــا 
عــام  فــي  نراهــا  حيــث  الســائد  الموقــف  هــو  التحّفــظ 
القضائيــة  األحــكام  قســوة  مــن  خّففــت  قــد   2022
ي  الوقــت لــم تتخــذ أ  ملحــوظ، ولكنهــا فــي ذات 

ٍ
بشــكل

التــي  المعّلقــة  القضايــا  الكثيــر مــن  خطــوات إلنهــاء 
ملفاتهــا،  لغلــق  فرصــًة  الوطنــي  الحــوار  منــاخ  يتيــح 
األســماء  بعــض  ُرفــع منهــا  التــي  القضيــة 173  مثــل 
ــرض أن  ــن المفت ــا م ــا أن قضاي ــة. كم ــل قائم ــن تظ لك
تأجيــل  مثــل  معّلقــة  ظّلــت  ســريع   

ٍ
بشــكل ُتحســم 

أو  ي  الــرأ ُســجناء  بأحــوال  الخاصــة  ى  الدعــو نظــر 
االمتنــاع عــن بــث جلســات مجلســي الشــيوخ والنــواب 
تلفزيونيــًا ورقميــًا، ونشــرها مكتوبــًة من خــال الجريدة 

الرســمية.22

المؤسســات  لعمــل  ودعمــًا  األخــر،  الجانــب  علــى 
وزارة  أطلقــت  الدولــة"،  التــي تعمــل فــي إطــار "خّطــة 
ي يهدف إلى  التضامــن االجتماعــي برنامــج "فرصــة" الــذ
ــى  ــة عل ــات األهلي ــات والمؤسس ــدرات الجمعي ــاء ق بن
ي.23 كمــا أطلقت  إدارة مشــروعات التمكيــن االقتصــاد
بالمشــاركة  التنموّيــة  الحمــات  العديــد مــن  الــوزارة 
ومنهــا  التنموّيــة،  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  مــع 
ي إلــى منطقــة  ــر المصــر ــة الهــال األحم حملــة جمعي
خدمــات  قافلــة  شــملت  والتــي  وشــاتين،  حايــب 
الســريع  التدّخــل  وحمــات فــرق  ومعونــات،24  طبيــة 

ى لهــم.25  للتعامــل مــع مــن ال مــأو

االقتصاديــة،  األزمــة  بوضــوح فــي ظــل  لقــد ظهــرت 
ذات  الجمعيــات  مــوارد  اســتغال  فــي  الدولــة  رغبــة 
المثــال  ي لصالــح برامجهــا. علــى ســبيل  الخيــر الطابــع 
أكــدت وزيــرة التضامــن االجتماعــي أن ملــَف الحمايــة 
ــاون  ــى تع ــت إل ــة، ودع ــًة خاص ــل أهمّي ــة يحت االجتماعي
تكلفــة  تحمّــل  فــي  المدنــي"  المجتمــع  مــع  "الــوزارة 
جنيــه  مليــار   8.5 تبلــغ   والتــي  االجتماعيــة،  الحمايــة 
جنيــه  مليــار  و2.4  للدولــة،  العامــة  الخزانــة  تتحمّلهــا 
التحالــف الوطنــي للعمــل األهلــي  تتحمّلهــا منظمــات 
أمــا عــن برنامــج "تكافــل وكرامــة"، فكانــت  ي.26  التنمــو
أســرة  مليــون  دخــول  السيســي  الرئيــس  وجهــة 

 ســنوية تبلــغ 5.4 مليــار 
ٍ
بتكلفــة البرنامــج،  جديــدة إلــى 

وتتحمّــل  الخزانــة 3 مليــار جنيــه منهــا،  جنيــه، تتحمّــل 
وتوّضــح  مليــار.27   2.4 المدنــي  المجتمــع  منظمــات 
التعــاون خاصــًة  ي فــي هــذا  الخيــر عــد 

ُ
الب التركيــز علــى 

األضحــى.29 وخــال عيــد  رمضــان28  فــي شــهر 

الدولــة  تــرّدد معظــم مؤسســات  يظهــر ممــا ســبق 
مــع  الســائد  التعامــل  نمــط  تغييــر  يخــص  فيمــا 
إشــارة  يعطــي  الوطنــي  فالحــوار  المدنــي،  المجتمــع 
فــي  تشــير  االمنيــة  األجهــزة  وممارســات  اتجــاه  فــي 
إتجــاه آخــر، وإن دّل ذلــك علــى شــيء فهــو يــدّل بوضــوح 
علــى ضيق مســاحة المجــال العــام وانصيــاع الفاعلين 
 تــام. رغــم ذلــك، 

ٍ
فــي المجــال السياســي للدولــة بشــكل

مســاحًة  أتــاح   2022 العــام  إن  القــول  يمكــن  مــازال 
التــرّدد  حالــة  بســبب  المدنــي تحديــدًا  أكبــر للمجتمــع 

رة. المذكــو
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ثانيًا: تحليل وضعية 
المجتمع المدني

الوضعيــة  المدنــي مــع هــذه  المجتمــع  تــراوح تفاعــل 
الفــرص  انتهــاز  مــن  بــدءًا  كبيــر   

ٍ
بشــكل الجديــدة 

ــي  ــل "ف ــي تعم الت ــات  ــوف المؤسس ــي صف ــول ف للدخ
اســتخدام  محاولــة  الــى  وصــواًل  الدولــة"  خّطــة  إطــار 
المســاحات الجديــدة لحركــة مــن شــأنها أن تفتــح ُأفقــًا 

للعمــل.  أبعــد 

رأت مجموعــة مــن المنظمــات الفرصــة ســانحًة إلبداء 
وّقعتهــا  وثيقــة  والــوالء، فصــدرت  الطاعــة  فــروض 
التنموّيــة والخيرّيــة ضمّــت  مجموعــة مــن المنظمــات 
مؤسســة كيــر الدوليــة ومكتــب مصــر لتأســيس اتحاد، 
أهــداف  "لتحقيــق  مشــترك   

ٍ
بشــكل عملهــا  وأعلنــت 

بــه وزارة  الدولــة وقيادتهــا"، وهــو مــا أشــادت  وخطــط 
مُنّظمــة  القانــون  فــي  بنــود  وجــود  رغــم  التضامــن 
ــة.  ــك المجموع ــا تل ــزم به ــم تلت ــادات ل ــيس اإلتح لتأس

فــي  المنظمــات  بعــض  اســتمرت  اخــر  جانــب  وعلــى 
فعلــى  الخــارج.  عبــر  الضغــط  اســتراتيجية  انتهــاج 
االتحــاد  المثــال طالبــت 8 منظمــات حقوقيــة  ســبيل 
المصريــة  األوروبيــة  الشــراكة  بربــط  األوروبــي30 
بمعاييــر  مصــر  مــع  الثنائيــة  العاقــات  فــي  والتقــّدم 
اإلنســان،  وضــع حقــوق  الــى تحســين  ي  محــّددة تــؤد
األوروبيــة  للشــراكة  الثنائــي  االجتمــاع  قبــل  وذلــك 

العــام.31 منتصــف  فــي  المصريــة 

مــن  العديــد  فهنــاك  الداخــل،  مــن  الضغــط  أمــا 
المنهــج  أنــه  ارتــأت  التــي  الحقوقيــة  المنظمــات 
المنظمــات  فاســتنكرت  للمرحلــة،  المناســب 
لســنة   173 القضيــة  غلــق  عــدم  مصــر  فــي  العاملــة 
المنظمــات  مــن  االنتقــام  بقضيــة  )المعروفــة   2011
رغــم  عامــًا،   11 مــدار  علــى  والمتواصلــة  الحقوقيــة( 
صــدور بعــض القــرارات المتفرقــة بحفــظ التحقيقــات 
أو رفــع قــرار حظــر الســفر عــن  مــع بعــض الحقوقييــن 
ــم  ــات.32  ورغ بيان ــّدة  ــك ع ــي ذل ــدر ف ــر، وص ــض اآلخ البع
للمعارضــة  الوطنــي  الحــوار  منحهــا  التــي  المســاحة 
التلفزيــون، اســتمر  الجرائــد وشاشــات  علــى صفحــات 

العديــد  دفــع  مــا  والمدّونيــن،  الصحفييــن  حبــس 
تديــن   

ٍ
بيــان إصــدار  إلــى  الحقوقيــة  المنظمــات  مــن 

حبــس  فــي  المصريــة  الســلطات  اســتمرار  فيــه 
الســجون  فــي  بآخريــن  والــزج  ومدّونيــن  صحفييــن 
ــا  ــتند جميعه ــدة تس ــات واح ــة اتهام ــة الئح ــى خلفي عل
الوطنــي، وذلــك رغــم تنــّوع واختــاف  يــات األمــن  لتحّر
القبــض عليهــم  مجــاالت عملهــم وظــروف وتوقيــت 
وناشــدت منظمــات  التحقيــق معهــم.33  ومابســات 
والســلطة  السيســي  الفتــاح  عبــد  الرئيــس  عــّدة 
ى  التنفيذيــة إصــدار عفــو رئاســي عــن صانعــي المحتــو
ــن  ــة م ــدرت مجموع ــا أص ــوك".34 كم ــك ت ــي "تي اإللكترون
بيانــًا مشــتركًا تديــن فيــه  منظمــات المجتمــع المدنــي 
ي.35  الــرأ ســجناء  محاكمــة  وإعــادة  حبــس  اســتمرار 
الشــخصية  للحقــوق  المصريــة  المبــادرة  وأعربــت 
الدينيــة فــي مجلــس  اللجنــة  عــن قلقهــا مــن موافقــة 
المبــدأ، فــي 20 مــن فبراير/شــباط  حيــث  النــواب مــن 
تنظيــم  قانــون  مــواد  بعــض  تعديــل  مشــروع  علــى 
الخطابــة والدروس الدينية الســابق ذكــره.36 وأصدرت 
بيانــًا  أيضــًا مجموعــة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي 
ــة  الكتروني ــط  ــة لرواب ــلطات المصري ــب الس ــول حج ح
جديــدة.37 وفــي هــذا اإلطــار، اشــتكت عــًدة منظمــات 
التواصــل  بحثيــة مــن صعوبــة  ومراكــز  غيــر حكوميــة 
عــن  كافيــة   

ٍ
لمعلومــات إتاحتــه  وعــدم  البرلمــان  مــع 

التــي يناقشــها، وتراجــع  أجندتــه التشــريعية والقضايــا 
اإلدارات المســؤولة داخــل البرلمــان عــن إتاحــة محاضر 
االجتماعــات علــى غــرار مــا كان قائمــًا فــي ظــل الــدورات 

الســابقة.  البرلمانيــة 

ــر  ــاحات لتطوي ــذه المس ــتغال ه ــة اس ــن محاول ــا ع أم
كاســتراتيجية  المدنــي  المجتمــع  وقــدرات  فاعليــة 
عمــل، فبمجــرد اإلعــان عــن تشــكيل لجــان عفــو عــن 
ي، أرســلت مجموعــة مــن المنظمــات  الــرأ مســاجين 
المصريــة قوائمهــا  الى أعضاء لجنة العفو الرئاســي.38 
وصــدر بنهايــة أغســطس/آب 2022 بيــان تحــت عنــوان 
ي  الــرأ أمــام  ومســؤول  جــاد  وطنــي   

ٍ
ر حــوا أجــل  "مــن 

ــّد مــن 
ُ
أنــه الب أكّــدت بعــض المنظمــات  العــام" حيــث 

ــي،  ــوار الوطن ــاس للح ي كأس ــر ــتور المص ــان الدس إع
يــات  التجميــد غيــر المعلــن لبــاب الحقــوق والحّر ورفــع 
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ــة  ــت بمجموع ــوار، وتقدم الح ــدء  ب ــل  ــتور قب ــي الدس ف
بــد مــن تنفيذهــا قبيــل  أنــه ال  ى  التــي تــر مــن الطلبــات 

ــي.39  ــوار الوطن الح ــراء  إج

أمــام  التوقــف  مــن  لنــا  بــد  ال  اإلطــار،  هــذا  فــي 
 cop27 المنــاخ اســتعدادات المجتمــع المدنــي لقمــة 
بعــد  بشــأنها  المنظمــات  بيــن  ي  الجــار والخــاف 
ســتعمل  مصــر  أن  الجمهوريــة  رئيــس  أعلــن  ان 
جميــع  إيصــال  علــى  القمــة  لهــذه  رئاســتها  خــال 
وعلــى  والتوجهــات،  ى  الــرؤ كل  وتضميــن  األصــوات 
بيــن الحكومــات وغيرهــا مــن  إقامــة شــراكات حقيقيــة 
ومؤسســات  المجتمعــات  مــن  الفاعلــة  األطــراف 
كان  مدنــي.40  ومجتمــع  دوليــة  ومنظمــات  تمويــل 
اســتراتيجيات،  ثــاث  حــول  المدنــي  المجتمــع  خــاف 
القمــة فرصــٌة للتأثيــر فــي قضيــة  ى مجموعــة أن  فتــر
السياســية  بأبعادهــا  المناخيــة  العدالــة  وهــي  هامّــة 
االشــتباك مــع  وأنــه البــّد مــن  والبيئيــة،  واالجتماعيــة 
 "عقانــي" لتحقيــق مكاســب علــى 

ٍ
الحــدث بشــكل هــذا 

حقــوق  وضعيــة  عــن  النظــر  بصــرف  الصعيــد  هــذا 
اإلنســان فــي مصــر حيث ســيظهر األثر عليهــا الحقًا إذا 
تحّقــق اإلنجــاز فــي الملــف المعنــي " نظريــة الدومينــو"؛ 
الحــدث  الخارجــي أن هــذا  ى أنصــار الضغــط  يــر بينمــا 
 حقوقيــة ضــد القمــع فــي مصــر ولــو 

ٍ
هــو فرصــًة لحملــة

 فــي قضيــة المنــاخ ودون 
ٍ

ّي نجــاح علــى حســاب فشــل أ
أمــا   للمخاطــر علــى المشــاركين فــي المؤتمــر. 

ٍ
حســاب

ــًا  ــر مي أكث ــم  ــل، فنراه الداخ ــن  ــط م ــون بالضغ المؤمن
الحــدث يبّيــض  ــة باعتبــار أن هــذا  التامّ الــى المقاطعــة 
اخــر يمّثــل  النظــام مــن جانــب، وأنــه مــن جانــب  صفحــة 
المدنــي  المجتمــع  المشــاركين فيــه مــن  خطــرًا علــى 

انتهائــه.41 بعــد  ولــو  ي  المصــر

أن  نتبّيــن  المختلفــة،  االســتراتيجيات  وبمراجعــة 
العــام  الداخــل تحتــل هــذا  الضغــط مــن  اســتراتيجية 
بمثابــة تطــّور عــن  ُيعــد  وهــو مــا  األوســع  المســاحة 
الضغــط  خالهــا  ســيطر  التــي  الســابقة  الســنوات 
بعــض  زالــت  مــا  ي  والــذ الســاحة  علــى  الخارجــي 
الخــارج مصــّرًة عليــه. بينمــا  المنظمــات العاملــة مــن 
تظهر أهمية اســتغال المســاحات والعمل حيث أن 
ــن  ــراج ع ــال اإلف ــبيًا مث ــريعة نس ــرة وس ــا مباش نتائجه

التشــريعية،  الســلطة  وتغّيــر خطــاب  ي  الــرأ ســجناء 
كمــا ذكرنــا ســابقًا.

وحركــة  طبيعــة  علــى  أثــره  لــه  كان  ســبق  مــا  كل 
المجتمــع المدنــي فــي مصــر، فقــد انطلقــت "كوميتــي 
)اللجنــة   Committee for Justice جســتس"  فــور 
اجــل العدالــة( فــي دراســة لهــا بعنــوان "روابــط  مــن 
أصبحــت  وكيــف  بمصــر.  الضحايــا  ي  ذو وتجمعــات 
ــز  ــي؟"، ُتركّ ــي الحقوق ــراك السياس الح ــن  ــًا م ــزءًا فاع ج
ي الضحايــا فــي  فيهــا علــى دور روابــط وتجمعــات ذو
ــي  ــة وه ــة مبدئي ــن حقيق ــر، م ــي بمص ــراك السياس

ِ
الح

الواســع لعبــت  الحــركات االجتماعيــة بمفهومهــا  أن 
وذلــك  المجتمعــات،  جميــع  بالفعــل دورًا مؤثــرًا فــي 
الدولــي  القانــون  فــي  اإلنســان  حقــوق  معاييــر  برفــع 

المحليــة.42 وبالممارســات 

العــام عــودة العديــد مــن المؤسســات  بــرز هــذا  كمــا 
ولــو  والظهــور إعاميــًا  الدورّيــة،  التقاريــر  الــى إصــدار 
علــى اســتحياء. كمــا تطــّورت حمــات إلكترونيــة عــّدة 
االقتصاديــة  للحقــوق  ي  المصــر المركــز  حملــة  مثــل 
العمــل.43  واالجتماعيــة "أعــرف حّقــك" بشــأن قانــون 
الرئاســي، تمّــت  العفــو  وفــي إطــار عمــل لجنــة  حيــث، 
بعــد  الحقوقيــة  المؤسســات  لبعــض  االســتجابة 
لجمــع  رســمية  غيــر  إلكترونيــة  اســتمارة  إطــاق 
العفــو  قوائــم  إلرســال  الســجناء  وبيانــات  أســماء 

يــار.44  مايو/أ مــن  األول  فــي  الرئاســي  العفــو  للجنــة 

محــدودًا  نجاحــًا  المدنــي  المجتمــع  ل 
ّ

ســج كذلــك 
التشــريعات  ى تطويــر  العــام علــى مســتو خــال هــذا 
المثــال،  الخاصــة بالسياســات العامــة. فعلــى ســبيل 
وبعــد ســنوات مــن مناقشــة مجموعــة مــن منظمــات 
التجــارب الطبّيــة الســريرية  المجتمــع المدنــي لملــف 
المبــادرة المصريــة للحقــوق  فــي مصــر، ومــن ضمنهــا 
الشــخصية والتــي أصــدرت العديــد مــن الدراســات فــي 
المجــال منــذ عــام 2016، صــدرت فــي 12 مــارس/ هــذا 

البحــوث  التنفيذيــة لقانــون تنظيــم  الائحــة  أذار 2022 
والئحتــه  القانــون  هــذا  وُيعــد  اإلكلينيكيــة.  الطبيــة 
التنظيميــة خطــوًة إيجابيــة وتتويجــًا لنمــوذج مشــاركة 

التشــريع.45 المجتمــع فــي 
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فــي مــا يتعلــق بمســألة حريــة التعبير، تســألت منظمة 
ــات  ــدوث احتجاج ــال ح ى إحتم ــد ــن م ــة ع الدولي ــو  العف
التــي   COP 27 المنــاخ ســلمية ومظاهــرات خــال قمــة 
ــذا  ــن ه ــي م الثان ــرين  ــي نوفمبر/تش ــر ف ــي مص ــم ف تنّظ
الخارجيــة  العــام فــي مدينــة شــرم الشــيخ، وصــّرح وزيــر 
أنــه ســوف ُيســمح باالحتجاجــات الســلمية  ي  المصــر
الشــيخ  شــرم  فــي  القمــة  هــذه  إقامــة  فتــرة  خــال 
ي تطويرهــا، مُجــاورة  ولكــن داخــل مُنشــأة خاصــة يجــر
ي يســتضيف القمــة، بمــا يوّفــر  الــذ لمركــز المؤتمــرات 

ي.46 ــرأ ال ــن  ــر ع ــر والتعبي ــًة للتظاه ــاركين فرص للمش

الحقوقيــة  المنظمــات  التطــّورات مازالــت  رغــم هــذه 
تمثــل هاجســًا للدولــة المصريــة، ســواًء عبــر التضييــق 
تجاهــل  عبــر  أو  المؤسســات،  بعــض  علــى  المالــي 
المدنــي  المجتمــع  منظمــات  مــن  عــدد  مُطالبــات 
الحــوار  الحقوقيــة فــي مصــر وبعــض المشــاركين فــي 
 وشــامل للقضيــة 173 لســنة 

ٍ
 حقيقــي

ٍ
الوطنــي بإغــاق

 
ٍ
2011، ولــُكل مــا ترّتــب عليهــا مــن قــرارات بحرمــان عــدد

مــن الحقوقييــن مــن حقوقهــم، والتحّفــظ علــى أمــوال 
حتــى  وذلــك  الســفر،  مــن  آخريــن  وحرمــان  بعضهــم، 

المنــاخ بشــرم الشــيخ.47 انعقــاد مؤتمــر 
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الُخالصة والتوقعات 
المستقبلية

يوليو/تمــوز  فــي  الصــادر  ي  ســنو الربــع  تقريرهــا  فــي 
والتعبيــر ســؤااًل  ي  الــرأ يــة  2022، تطــرح مؤسســة حّر
المجتمــع  بعمــل  الخــاص  بالســياق  يرتبــط  جوهريــًا 
أم  إنفراجــة  الوطنــي  "الحــوار  وهــو  المدنــي فــي مصــر 
 2022 العــام  مــن  الثانــي  الربــع  فقــد  شــهد  منــاورة؟". 
حــراكًا حكوميــًا غيــر مســبوق منــذ تولــي  الرئيــس عبــد 
ــي  ــة ف ــة المصري الدول ــؤون  ــي إدارة ش ــاح السيس الفت
ى السياســية  2014، عندمــا أطلــق الرئيــس دعوتــه للقو
إصاحــات  إجــراء  يســتهدف  وطنــي   

ٍ
ر حــوا أجــل  مــن 

الوطنــي  العمــل  أولويــات  والتوافــق حــول  سياســية 
كمــا وصفهــا، إال أن ذلــك، كما جاء فــي العنوان الفرعي 
ــن  بي ــارب  التض ــع  ــع". فم ــة القم آل ــف  ــم يوق ــر، "ل للتقري
ى  الخطابــات واألفعــال مــا بيــن خطــوات لألمــام وأخــر
الايقيــن  بعــام   2022 عــام  تســمية  يمكننــا  للخلــف، 

المدنــي فــي مصــر. المجتمــع  بالنســبة لوضــع 

العــام  المجــال  مســاحة  بيــن  للعاقــة  اإلدراك  هــذا 
أصبــح محــَور  العمــل  المدنــي علــى  المجتمــع  وقــدرة 
حركــة المنظمــات المســتقّلة علــى مختلــف تبايناتهــا، 
يخــص  فيمــا  اليــه  أشــرنا  ي  الــذ الخــاف  ولكــن 
هــات 

ّ
التوج يعكــس   COP 27 قمــة  فــي  المشــاركة 

العاقــة. فدخولنــا فــي  المختلفــة للتفاعــل مــع هــذه 
 مــن 

ٍ
حالــة الايقيــن المذكــورة بالمقدمــة كان بتحــرك

الدولــي واإلقليمــي  الســلطة أساســًا بســبب الظــرف 
وتطويرهــا  الحالــة  هــذه  توســيع  لكــن  ي،  واالقتصــاد
ي  الــذ المدنــي  المجتمــع  ملعــب  فــي  أصبــح  إيجابيــًا 
ي  ُيثــر مــا  االســتراتيجيات  مــن  يبتكــر  أن  عليــه  يجــب 
يتعامــل  وأن  اآلخــر،  وقبولــه  بتنّوعــه  العــام  المجــال 
بإيجابيــة مــع كل المبــادرات مــن دون مزايــدة أو تدقيق 
ــودة  الع ــة  النتيج ــتكون  ــة، وإال س ــذه المرحل ــي ه ــد ف زائ
أشــد   

ٍ
قمــع وإلــى  العــام  للمجــال  أكبــر   

ٍ
إغــاق إلــى 

المدنــي.  للمجتمــع 

الحاجــة إلــى مزيــد مــن العمــل  التطــّورات تؤكــد  كمــا أن 
المجــال  فــي  للتأثيــر  المدنــي  المجتمــع  جانــب  مــن 
فــي  تقــّدم  ي  أ لتحقيــق  أكبــر   

ٍ
بشــكل التشــريعي 

مــا  مُلتبســًا  يبــدو  وهــذا  العــام،  المجــال  مســاحات 
الوطنــي  الحــوار  لضــرورات  االســتجابة  منطــق  بيــن 
الســنوات  فــي  العمــل  منهــج  وســيطرة  جهــة،  مــن 
مــن  المؤسســات  مــن  الكثيــر  ُذهنيــة  علــى  الماضيــة 

ثانيــة.   
ٍ
جهــة

المجتمــع  تعامــل  اســتراتيجيات  أن  إلــى  باإلضافــة 
المدنــي مــع الســلطة معظمهــا مُســتلهم مــن تجربــة 
النظــام  التغييــر فــي طبيعــة  مــا قبــل 2011، فــي حيــن أن 
االســتراتيجيات عبــر  وأدواتــه تتطلــب تطويــر  الحاكــم 
الســقف  يكــون  واســع   

ٍ
تشــاور وحلقــات  لقــاءات 

المطــروح فيهــا هــو مــا حّققــه المجتمــع المدنــي بعــد 
الثــورة، فالطمــوح  العــودة لمــا قبــل  عــام 2011، وليــس 
ال يتحقــق إذا كانــت األســقف منخفضــًة ال تأثيــر لهــا فــي 

الراهــن الشــديد القســوة والضبابيــة. ظــل الوضــع 
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الهوامش
JOHN ALLEN and others, How the World Will Look After the Corona�  1 
 virus Pandemic: The pandemic will change the world forever. We asked 12 leading
global thinkers for their predictions., foreign policy, march, https://cutt.ly/1yajryr

https://www.facebook.com/717409602/posts/pf�    2 
bid0S9D6SVgpSh87rQ3gxsPEG19GgXQNH2fP4DcNh9Vhhb8YnBG�

 /5KADX B r N c NW zD E B b 7 l

3   لمزيد من المعلومات راجع ورقة ريم عبد الحليم،

االقتصاديــة لجائحــة كورونــا فــي  اآلثــار  الحليــم،  ريــم عبــد    4
 ،2022 أغســطس/آب  للدراســات،  العربــي  البدائــل  ى  منتــد مصــر، 

 http://afalebanon.org/?p=8986

5  تعبير صدر عن وزيرة التضامن االجتماعي

6   مدحــت وهبــة، التضامــن: مجلــس الــوزراء يوافــق علــى مــد 
اليــوم الســابع، 22  آخــر،  فتــرة توفيــق أوضــاع الجمعيــات األهليــة عامــًا 

 https://cutt.ly/6OQmRBX  ،2022 الثانــي  يناير/كانــون 

7   مدحت وهبة، التضامن: مرجع سابق

أوضــاع  توفيــق  تناقــش  النــواب  تضامــن  علــي،  محمــد     8
المؤسســات والجمعيــات إلكترونيــًا، األهــرام، 21 يونيو/حزيــران 2022، 

 https://cutt.ly/IK0BOcA

9  للمزيــد حــول قانــون 149 لســنة 2019 وتأثيره علــى المجتمع 
التقريــر الوطنــي حــول الفضــاء المدنــي  المدنــي، يرجــى اإلطــاع علــى 
الحكوميــة للتنميــة، 27  العربيــة غيــر  المنظمــات  فــي مصــر، شــبكة 

 https://cutt.ly/Xk0JOhT  ،2020 يوليو/تمــوز 

Committee for Jus� لـــ  جديــد  تقريــر  محاكمــة”..  بــا  “إدانــة    10 
اإلرهــاب  قوائــم  علــى  اإلدراج  بشــأن  جســتس”  فــور  tice”كوميتــي 
https://cutt.ly/ ،2022 ــباط ــتس، 3 فبراير/ش ــور جس ــي ف ــر، كوميت بمص

 DAyeHUF

اإلرهــاب: نحــو مزيــد مــن  خطيــرة فــي قوانيــن  11  تعديــات 
الحــرب علــى اإلرهــاب، الجبهــة  شــرعنة األوضــاع االســتثنائية باســم 
https://cutt.ly/  ،2020 مــارس/آذار   2 اإلنســان،  لحقــوق  المصريــة 

 JjWvCUX

https://afteegypt.org/research/monitoring-re�   12 
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التضامــن،  وزارة  التبرعــات دون موافقــة  جمــع  حظــر  13  مصــر: 
 https://cutt.ly/PGXbRo2  ،2022 يــار  مايو/أ  1 الجديــد،  العربــي 

تــداول  قانــون  إصــدار  بســرعة  يطالبــون  حقوقيــون     14
https://bit.  ،2022 أغســطس/آب   8 الشــروق،  جريــدة  المعلومــات، 

 l y/ 3Az5 5q j

15  صفــاء عصــام الديــن، النائــب محمــد عبــد العزيز: االســتراتيجية 
ــدة  ــا، جري ــنراقب تطبيقه ــام وس ــوة لألم ــان خط ــوق اإلنس ــة لحق الوطني

 https://cutt.ly/sCe5Wfr  ،2022 7أغســطس/آب  الشــروق، 

القانــون واحتــرام حقــوق  الحــد األدنــى مــن ســيادة  16  فــي غيــاب 
وقــف  تقــّرر  اإلنســان  حقــوق  لمعلومــات  العربيــة  الشــبكة  االنســان، 
ينايــر/  10 اإلنســان،  حقــوق  لمعلومــات  العربيــة  الشــبكة  نشــاطها، 

 https://cutt.ly/5OvFrH0  ،2021 الثانــي  كانــون 

17   إيهــاب النجــار وآخــرون، »األمــن الوطنــي« يتدّخــل لمنــع رئيس 
الترّشــح فــي االنتخابــات العماليــة: »مــن فضلــك  نقابــة »مســتقلة« مــن 
https://cutt.ly/ ،2022 يــار ى مصــر، 23 مايو/أ بالنقابــة«، مــد مالكــش دعــوة 

 ZJz0CUU

القبــض  المخابــرات علــى ماســبيرو..  18   بعــد رفضهــا اســتياء 
إبريــل/  26 نوافــذ،  يومــًا،   15 وحبســها  فهمــي”  “هالــة  اإلعاميــة  علــى 

 https://cutt.ly/dGJRF4u  ،2022 نيســان 

الدولــة العليــا تجــدد حبــس 3 متهميــن فــي واقعــة  19  نيابــة أمــن 
المصريــة للحقــوق  المبــادرة  القليوبيــة،  بمحافظــة  بمســجد  "الغنــاء" 

 https://cutt.ly/QZW68Iq  ،2022 يونيو/حزيــران   28 الشــخصية، 

اإلنســان"  "حقــوق  مــن  للحكومــة  توصيــات   9 ي،  فخــر نــورا    20
التمويــن  بطاقــات  وتنقيــة  ي  النقــد الدعــم  زيــادة  الشــيوخ..  بمجلــس 
بيانــات لخدمــات  ضمانــًا لتوجيههــا لألســر األكثــر احتياجــًا.. إنشــاء قاعــدة 
اليــوم  المدنــي،  المجتمــع  مــع  الشــراكات  وتوســيع  اإلعاقــة..  ي  ذو

 https://bit.ly/3pTZWEj  ،2022 أغســطس/آب   27 الســابع، 

العليــا  اللجنــة  المصريــة تصــدر تعليقــًا علــى تقريــر  المبــادرة     21
انتقائــي فــي  الدينيــة "تحّســٌن  يــات  الحّر الدائمــة لحقــوق اإلنســان بشــأن 
المبــادرة المصريــة  التمييــز"،  بنيــة تشــريعية وتنفيذيــة تدعــم  مواجهــة 

 https://cutt.ly/wGJWN9z  ،2022 إبريل/نيســان   5 الشــخصية،  للحقــوق 

22  المرجع السابق.

ــب 100  ــل وتدري ــًا لتأهي ــق برنامج ــن تطل ــة، التضام ــت وهب 23  مدح
ي، اليــوم الســابع، 22 يناير/كانون  جمعيــة أهليــة علــى التمكيــن االقتصــاد

https://cutt.ly/1yajryr
https://www.facebook.com/717409602/posts/pfbid0S9D6SVgpSh87rQ3gxsPEG19GgXQNH2fP4DcNh9Vhhb8YnBG5KADXBrNcNWzDEBb7l/
https://www.facebook.com/717409602/posts/pfbid0S9D6SVgpSh87rQ3gxsPEG19GgXQNH2fP4DcNh9Vhhb8YnBG5KADXBrNcNWzDEBb7l/
https://www.facebook.com/717409602/posts/pfbid0S9D6SVgpSh87rQ3gxsPEG19GgXQNH2fP4DcNh9Vhhb8YnBG5KADXBrNcNWzDEBb7l/
https://www.facebook.com/717409602/posts/pfbid0S9D6SVgpSh87rQ3gxsPEG19GgXQNH2fP4DcNh9Vhhb8YnBG5KADXBrNcNWzDEBb7l/
http://afalebanon.org/?p=8986
https://cutt.ly/6OQmRBX
https://cutt.ly/IK0BOcA
https://cutt.ly/Xk0JOhT
https://cutt.ly/DAyeHUF
https://cutt.ly/DAyeHUF
https://cutt.ly/JjWvCUX
https://cutt.ly/JjWvCUX
https://afteegypt.org/research/monitoring-reports/2022/04/28/30272-afteegypt.html
https://afteegypt.org/research/monitoring-reports/2022/04/28/30272-afteegypt.html
https://cutt.ly/PGXbRo2
https://bit.ly/3Az55qj
https://bit.ly/3Az55qj
https://cutt.ly/sCe5Wfr
https://cutt.ly/5OvFrH0
https://cutt.ly/ZJz0CUU
https://cutt.ly/ZJz0CUU
https://cutt.ly/dGJRF4u
https://cutt.ly/QZW68Iq
https://bit.ly/3pTZWEj
https://cutt.ly/wGJWN9z


13

 https://cutt.ly/hOQQOBU  ،2022 الثانــي 

24  محمــد طــه، »التضامــن« تشــيد بالشــراكة مــع منظمــات 
ــر/ يناي ــوم، 28  الي ي  ــر ــاتين، المص ــب وش ــي حاي ــي ف ــع المدن المجتم

 https://cutt.ly/IOQWYwT  ،2022 الثانــي  كانــون 

ى  ــأو ــا م ب ــة  ــع 84 حال ــا م ــن: تعاملن ــة، التضام ــت وهب 25  مدح
يناير/كانــون  الســابع،28  اليــوم  ســاعة،   24 خــال  المحافظــات  فــي 

 https://cutt.ly/EOQW7cC  ،2022 الثانــي 

ــف  التحال ــات  ــن: منظم ــرة التضام ــماعيل، وزي ــت إس 26   مدح
ــرة،  الفقي ــر  ــم األس ــه لدع ــار جني ــر 2.4 ملي ــي توف ــل األهل ــي للعم الوطن

 https://cutt.ly/JZEVRut  ،2022 يوليو/تمــوز   27 المــال،  جريــدة 

جديــدة  أســرة  مليــون  دخــول  التضامــن:  وهبــة،  مدحــت     27
الســابع، 27  اليــوم  بـــ5.4 مليــار جنيــه ســنويًا،  وكرامــة"  ضمــن "تكافــل 

 https://cutt.ly/mZEMSEv  ،2022 يوليو/تمــوز 

تنفيــذ  لبــدء  يجتمــع  الوطنــي  التحالــف  الســيد،  محمــد     28
اليــوم الســابع، 28  الثانيــة مــن خّطــة الحمايــة االجتماعيــة،  المرحلــة 

 https://cutt.ly/0GXnYaO  ،2022 إبريل/نيســان 

خــال  مــن  ماشــية  رأس   394 توفيــر  الديــب،  شــريف    29
اليــوم  الدقهليــة،  فــي  بالرعايــة  األولــى  لألســر  األهلّيــة  الجمعيــات 

 https://cutt.ly/vZE1UFc  ،2022 يوليو/تمــوز   9 الســابع، 

ي: 8 منظمــات  المصــر األوروبــي  الشــراكة  اجتمــاع  30   قبــل 
العاقــات  فــي  التقــّدم  بربــط  األوروبــي  االتحــاد  تطالــب  حقوقيــة 
 محــددة لتحســين حالــة حقــوق اإلنســان، 

ٍ
الثنائيــة مــع مصــر بمعاييــر

 https://cutt.ly/0KNL5N0 اإلنســان،  حقــوق  لدراســات  القاهــرة  مركــز 

حقــوق  لمجلــس   50 الـــ  الجلســة  فعاليــات  انطــاق    31
اإلنســان باألمــم المتحــدة و5 دول عربيــة علــى جــدول األعمــال، مركــز 
https:// ،2022 يونيو/حزيــران اإلنســان، 13  القاهــرة لدراســات حقــوق 

 cutt.ly/UKNXwRb

المنظمــات  قضيــة  إغــاق  المصريــة  الحكومــة  علــى    32
المصريــة  الجبهــة  بالحقوقييــن،  التنكيــل  ووقــف   173 الحقوقيــة 
https://cutt.ly/ ،2022 اإلنســان، 23 فبراير/شــباط لمعلومــات حقــوق 

 hP78uwC

التوقــف  المصريــة  الســلطات  33  منظمــات حقوقيــة: علــى 
الرقمــي  ى  المحتــو وُصنــاع  والمدونيــن  الصحفييــن  ماحقــة  عــن 
الفكــر والتعبيــر، 1  واالفــراج عــن المحتجزيــن منهــم، مؤسســة حريــة 

 https://cutt.ly/IZW3UX8  ،2022 أغســطس/آب 

34  فــي اليــوم العالمــي للمــرأة: علــى الرئيــس السيســي العفــو عن 
الفكــر والتعبيــر، 8 مــارس/ يــة  ى تيــك تــوك، مؤسســة حّر صانعــات محتــو

 https://cutt.ly/CDGlE0b  ،2022 أذار 

أحمــد  الباحــث  قضيــة  بإغــاق  تطالــب  حقوقيــة  منظمــات     35
الفكــر والتعبيــر،  ي وإخــاء ســبيله فــورًا، مؤسســة حرّيــة  ســمير ســنطاو

 https://cutt.ly/pDGv3sL  ،2022 مــارس/أذار   14

تصــل  عقوبــة  أو  بترخيــص  الدينــي"  الشــأن  فــي  "الحديــث    36
النــواب  ــس  ــة تدعــو مجل المبــادرة المصري لألشــغال الشــاقة المؤبــدة! 
المبــادرة المصريــة للحقــوق  لســحب تعديــات قانــون تنظيــم الخطابــة، 

 https://cutt.ly/fDDGVZn  ،2022 مــارس/أذار   7 الشــخصية، 

موقــع  حجــب  اســتمرار  ُتديــن  مدنــي  مجتمــع  منظمــة   28   37
عشــرات  عــن  الحجــب  لرفــع  المصريــة  الســلطات  وتدعــو  المنصــة 
الفكــر والتعبيــر، 2 أغســطس/آب  المواقــع اإلخباريــة، مؤسســة حرّيــة 

 https://cutt.ly/XX6XDKM  ،2022

العفــو  للجنــة  جديــدة  قائمــة  ترســل  حقوقيــة  منظمــات     38
الســجناء،  لملــف  ي  جــذر  

ٍ
بحــل المصريــة  الحكومــة  وتطالــب  الرئاســي 

https://cutt.ly/  ،2022 يوليو/تمــوز   28 والتعبيــر،  الفكــر  حريــة  مؤسســة 
 7ZW2LZB

العــام،  ي  الــرأ أمــام  ومســؤول  جــاد  وطنــي  حــوار  أجــل  مــن    39
https://  ،2022 أغســطس/آب   30 اإلنســان،  لحقــوق  المصريــة  الجبهــة 

 cutt.ly/rCqjgMi

أيمــن ســالم، السيســي: »cop 27« تقــوم علــى تحقيــق  40  محمــد 
يونيــو/ الوطــن، 17  المناخيــة،  التغّيــرات  الشــعوب لمواجهــة  مطالــب 

 https://cutt.ly/oK2fpc4  ،2022 حزيــران 

االقتصاديــة  للحقــوق  ي  المصــر المركــز  الســامة،  ســكة     41
 https://cutt.ly/LCqznfg واالجتماعيــة، 

42   “كوميتــي فــور جســتس” Committee for Justice  ترصــد دور روابــط 
إبريــل/  27 بمصــر،  السياســي  الحــراك  فــي  الضحايــا  ي  ذو وتجمعــات 

 https://cutt.ly/cGXfRj2  ،2022 نيســان 

https:// ،ي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة 43  المركــز المصــر
 cutt.ly/KZEqDLm

لجمــع  رســمية  غيــر  اســتمارة  تنشــر  حقوقيــة  منظمــات    44
العفــو  للجنــة  العفــو"  "قوائــم  إلرســال  الســجناء  وبيانــات  أســماء 

https://cutt.ly/hOQQOBU
https://cutt.ly/IOQWYwT
https://cutt.ly/EOQW7cC
https://cutt.ly/JZEVRut
https://cutt.ly/mZEMSEv
https://cutt.ly/0GXnYaO
https://cutt.ly/vZE1UFc
https://cutt.ly/0KNL5N0
https://cutt.ly/UKNXwRb
https://cutt.ly/UKNXwRb
https://cutt.ly/hP78uwC
https://cutt.ly/hP78uwC
https://cutt.ly/IZW3UX8
https://cutt.ly/CDGlE0b
https://cutt.ly/pDGv3sL
https://cutt.ly/fDDGVZn
https://cutt.ly/XX6XDKM
https://cutt.ly/7ZW2LZB
https://cutt.ly/7ZW2LZB
https://cutt.ly/rCqjgMi
https://cutt.ly/rCqjgMi
https://cutt.ly/oK2fpc4
https://cutt.ly/LCqznfg
https://cutt.ly/cGXfRj2
https://cutt.ly/KZEqDLm
https://cutt.ly/KZEqDLm
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ــار2022،  ــو /أي ــان، 1 ماي ــوق اإلنس ــات حق ــرة لدراس القاه ــز  ــي، مرك الرئاس
 https://cutt.ly/1JjWLJl

45  إصــدار الائحــة التنفيذيــة لقانــون التجــارب الســريرية خطــوة 
ــادرة  المب ــريع،  التش ــي  ــع ف ــاركة المجتم ــوذج مش ــج لنم ــة وتتوي إيجابي
https://cutt.ly/vD� ،2022 27 مــارس/أذار  المصريــة للحقــوق الشــخصية،

 DGOLJ

داخــل   COP27 خــال  بالتظاهــرات  :سنســمح  الخارجيــة    46
https://cutt.ly/ ،2022 يــار ى مصــر، 24 مايو/أ ي تطويرهــا، مــد منشــأة يجــر

 yJzDgoy

وشــامل  حقيقــي   
ٍ

بإغــاق تطالــب  حقوقيــة  منظمــات    47
الفكــر والتعبيــر،4 يوليــو/ يــة  التمويــل األجنبــي، مؤسســة حّر لقضيــة 

 https://cutt.ly/uZW7hPo تمــوز2022، 

https://cutt.ly/1JjWLJl
https://cutt.ly/vDDGOLJ
https://cutt.ly/vDDGOLJ
https://cutt.ly/yJzDgoy
https://cutt.ly/yJzDgoy
https://cutt.ly/uZW7hPo
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